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 طه حسين

  (م1973 - 1889)
 

 
 

في القرن العشرين، ومن أبرز  المصريين ، هو أحد أشهر الكتاب والمفكرين(1973 كتوبرأ 28 – 1889 نوفمبر 15) طه حسين
  .(عميد األدب العربيلقب )هر باشت  . الشرق األوسط وشمال أفريقيا المصرية في والحداثة النهضة رموز حركة

 
ل    اب، والتحق بعدهات  الك  ذهب إلى . صعيد مصر في )المنيا(محافظة  ،)مغاغة( ، إحدى قرى مركز)الكيلو(د طه حسين في عزبة و 

موظًفا  (حسين علي  )وكان والده سن مبكرة، لم يكن طه حسين يميل إلى التعليم التقليدي.  في واألدب العربي ، حيث درس الدينباألزهر
 د  ق  ف   .متوسطة   - فقيرة   كان طه حسين االبن السابع من بين ثالثة عشر طفاًل، ضمن أسرة  الحال، في شركة السكر. و  صغيًرا، رقيق  

  ، الحالة التي تسببت له بالكثير من المعاناة طيلة حياته.بصره في سن الثالثة، نتيجة تل ق ي عالج  غير مناسب
 

. «الصوت العذب»ب ـ  ابفرنسا. كان يشار إليه جامعة مونپلييه ( أثناء دراسته في1989 - 1895) (سوزان برسوالتقى وتزوج من )
 زوجته، وأقرب أصدقائه ووالدة (سوزان)أصبحت  نسية.ر  اكتسبت هذا االسم بسبب قدرتها على القراءة له أثناء محاولته تحسين لغته الف  

  طفليه ومعلمته طوال حياته.
 

ت في السبعين من ي  التي توف أمينة()، وكانا من الشخصيات البارزة في مصر. (موينيس)وشقيقها األصغر  (أمينة)أنجب منها ابنته 
إلى الفرنسية.  «األديب»ترجما عمله  (موينيس) هي وشقيقها. جامعة القاهرة في عمرها، كانت من أولى المصريات الالتي تخرجن  

 لوالدهما.كبرى وكان هذا العمل يحمل أهمية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://www.marefa.org/15_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://www.marefa.org/1889
https://www.marefa.org/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://www.marefa.org/1973
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%88%D9%86%D9%BE%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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  النشأة
  .محمد عبده ا للعلم. تتلمذ على اإلماما إلى األزهر طلبً بدأ رحلته الكبرى عندما غادر القاهرة متوجهً  1902في عام 

 
ا في الحضارة اإلسالمية والحضارة المصرية القديمة ودروس التحق طه حسين بالجامعة المصرية وتلقى دروسً  1908وفي عام 

ساتذة مصريين وأجانب. وفى تلك الفترة أعد طه حسين رسالة أ أيديالجغرافيا والتاريخ واللغات السامية والفلك واألدب والفلسفة على 
لم تمر أطروحته من غير ضجة و . أبي العالء المعري عن أديبه األثير 1914مايو  15نوقشت في  التيالدكتوراه األولى في اآلداب 

  ى قومي.ل واسع على مستوً وجد
 

. تماعاالجا في التاريخ ثم في وتلقى دروسً  باريس أكمل بعثته في 1915وفى عام . فرنسا في (مونپلييه)امعة بج التحق 1914في عام 
، ثم حصل في نفس العام على دبلوم الدراسات العليا في اللغة (ابن خلدون) عن 1919عام  االجتماععلم ثم حصل على دكتوراه في 
 كانت لها أثر ضخم في حياته. التي (سوزان)بالسيدة  1917سطس أغ 9الالتينية وكان قد اقترن في 

  
حيث تحولت  1952ا للتاريخ اليوناني والروماني واستمر كذلك حتى عام عاد طه حسين إلى مصر وعين أستاذً  1919في عام 

  بكلية اآلداب. العربيا لتاريخ األدب ن طه حسين أستاذً ي  الجامعة المصرية في ذلك العام إلى جامعة حكومية وع  
 

هم طه حسين بنقل أفكار الذي أحدث عواصف من ردود الفعل المعارضة. وقد ات   «في الشعر الجاهلي»وما لبث أن أصدر كتابه 
وأسهم في االنتقال  بنفس األفكار. «في الشعر الجاهلي»صداره لكتابه صدرت في كتاب قبيل إ( التي مرجليوث) المستشرق اإلنجليزي

  بمناهج البحث األدبي والتاريخي نقلة كبيرة.
 
واستمر كذلك حتى  1944أكتوبر  16سكندرية حتى تقاعد في ا لجامعة اإلمستشارًا لوزير المعارف ثم مديرً  أصبح، 1942عام  في
نصرف بعد ذلك حيث ا توالها طه حسين التيوكانت تلك آخر المهام الحكومية  ؛للمعارفدما ع ين ألول مرة وزيًرا عن 1950يناير  13

  .وخارج مصرا بها من داخل كان عضوً  التيوالنشاط في العديد من المجامع العلمية  الفكريإلى اإلنتاج  1973وحتى وفاته عام 
 

بداعاته المتدافعة، طوال مسيرته التنويرية التي وظل طه حسين يثير عواصف التجديد حوله، ف ي مؤلفاته المتتابعة ومقاالته المتالحقة وا 
الفخرية ، وحين رفض الموافقة على منح الدكتوراه 1930 حين أصبح عميًدا لكلية اآلداب سنة لم تفقد توهج جذوتها العقالنية قط، سواءً 

، وحين واجه هجوم أنصار الحكم االستبدادي في البرلمان، األمر الذي أدى إلى طرده من الجامعة التي 1932لكبار السياسيين سنة 
ولم يكف عن حلمه بمستقبل الثقافة أو انحيازه إلى المعذبين في األرض في . (إسماعيل صدقي باشا) لم يعد إليها إال بعد سقوط حكومة

التعليم كالماء »لتطبيق شعاره األثير  ، فوجد الفرصة سانحةً 1950 األربعينات التي انتهت بتعيينه وزيًرا للمعارف في الوزارة الوفدية سنة
  .«والهواء حق لكل مواطن

 
جمال عبد  ي  ف  و  ، إلى أن ت  الثورة المصرية وظل يكتب في عهد ،وظل طه حسين على جذريته بعد أن انصرف إلى اإلنتاج الفكري

  .1973بعد قيامها في الشهر نفسه سنة طه حسين ي ف  و  وبر التي ت  ، وقامت حرب أكتالناصر
 

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%88%D9%86%D9%BE%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%87
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AB
https://www.marefa.org/1930
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://www.marefa.org/1950
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
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 عضوياتال 
 

  حتى  1958في بالمجلس منذ إنشائه عام ا للجنة الترجمة والتبادل الثقاوكان مقررً  واآلداب،المجلس األعلى لرعاية الفنون
  وفاته.

  ً1955ا لإلدارة الثقافية بجامعة الدول العربية من عام كان مدير. 
  حتى وفاته. 1963بالقاهرة من عام  اللغويرئيس المجمع 
  ًببغداد. العلمي في األكاديمية التاريخية الملكية بمدريد والمجمع ا مراساًل كان عضو 
 .رئيس نادى القصة 
  المصريرئيس نادى الخريجين. 
 .رئيس تحرير جريدة الجمهورية 

 
 

 الجوائز واألوسمة
 

 1958.1مجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، عام من ال جائزة الدولة التقديرية في اآلداب

                                                           
1
  ،ةالمعرف ،"طه حسين" 

www.marefa.org/طه_حسين 

 

 

https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
http://www.marefa.org/طه_حسين
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 :ةسكندرياإلمصادر ببليوجرافية ُمختارة ُمتاحة في مكتبة 
 

 :أعمال الكاتب
 

 :مؤلفاته
 

 .1965، دار المعارفالقاهرة: . 1اقرأ  أحالم شهرزاد. حسين، طه.
 (E األرضي )المستوى H968a   1965   892.736  رقم االستدعاء:   

 Job:155948-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا  

 
 .1962القاهرة: دار المعارف،  .أديب حسين، طه.

 (Eالمستوى األرضي )   H968ad   1962   892.736رقم االستدعاء:   
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:189310  إلكترونيككتاب متاح أيًضا:  

 
 .]1981[ ،القاهرة: دار المعارف. 6ط.  .ألوان حسين، طه.

 (Eالمستوى األرضي )    H9685   809 1981   رقم االستدعاء: 
 Job:7428-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .2010لهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة: ا .األيام حسين، طه.

 (Eالمستوى األرضي )   H968ay   892.736 2010     رقم االستدعاء:
 Job:252597-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا  

 
 .]2008] دار المعارف للطباعة والنشر، :، تونسسوسة. 18 حسين طه مكتبة .]األجزاء الثالثة[األيام: حسين، طه. 

 (E )المستوى األرضي   H968ay   2008a    892.736رقم االستدعاء:  
 

 .1984دار الفرجاني،  :القاهرة .تحقيق وتقديم محمد سيد كيالني. تجديد حسين، طه.
 (B2)المستوى الثاني السفلي  H968t   320.962    رقم االستدعاء: 

 
ائق مطبعة دار الكتب والوث دراسة رءوف عباس حامد. القاهرة:تراث طه حسين: مقاالت األربعينات: التربية السياسية. حسين، طه. 

 .2005القومية، 
 (B2)المستوى الثاني السفلي    H968   320.9044  2005  رقم االستدعاء:  

 157Job:116-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 
 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:155948
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:189310
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:7428
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:252597
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:116157
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:116157
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 .]1968[، دار المعارف القاهرة:. 7ط.  .تجديد ذكرى أبي العالء حسين، طه.
 (Eالمستوى األرضي )   A3165h   892.783409  1968  رقم االستدعاء:  

  Job:114582-ar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://d إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

  
 .1978، دار العلم للماليين :بيروت .تقليد وتجديد حسين، طه.

 (E)المستوى األرضي    H968t   892.709رقم االستدعاء:   
 

 .1989أخبار اليوم،  :القاهرة .299 اليوم كتاب .جنة الحيوان حسين، طه.
 (Eاألرضي  )المستوى    H968j   892.736  رقم االستدعاء:

  Job:14997-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 
 .]1977[ دار المعارف، :القاهرة. 9ط.  .جنة الشوك حسين، طه.

 (E)المستوى األرضي    H968   892.709  1977  رقم االستدعاء:  
 Job:105517-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 

 .1966 مكتبة المثنى،: بغداد؛ مكتبة الخانجي :مصر .وشوقيحافظ  حسين، طه.
 (E)المستوى األرضي    H968   1966   892.71509رقم االستدعاء:   

  Job:212242-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 

 .1951دار المعارف،  :القاهرة. 105اقرأ  .الحب الضائع حسين، طه.
 (E)المستوى األرضي    H968h   892.736رقم االستدعاء:   

 Job:167263-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 
 .]19[--، المطبعة التجارية الكبرى :]القاهرة[ .حديث األربعاء حسين، طه.

 المخزن( -- المجموعات الخاصة -- B2السفلي  الثانيالمستوى )    H968   892.746  رقم االستدعاء:
 Job:27937-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 
 .1983دار العرب للبستاني،  القاهرة:مد سيد كيالني. تحقيق وتقديم مح حديث المساء.حسين، طه. 

 (E )المستوى األرضي   892.74  حسي ح      رقم االستدعاء:
 Job:14959-D=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PI إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 
 .1935، مكتب النشر العربي دمشق: .الحياة األدبية في جزيرة العرب حسين، طه.

 المخزن( -- المجموعات الخاصة -- B2السفلي  الثانيالمستوى )   H9723   892.709953رقم االستدعاء:   
  Job:141610-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

  

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:114582
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:14997
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:105517
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:212242
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:145722
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:145722
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:145722
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:167263
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 .1948، دار المعارف :القاهرة. 69اقرأ  .رحلة الربيع حسين، طه.
 (E)المستوى األرضي     H968ri   892.736  رقم االستدعاء:

 Job:167204-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 
 .1957، علم للمالييندار ال :بيروت .رحلة الربيع والصيف حسين، طه.

 المخزن( -- المجموعات الخاصة -- B2السفلي  الثانيالمستوى )   H968r   892.736رقم االستدعاء:   
 Job:140007-e.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpag إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 
 .1982، دار العلم للماليينبيروت: . 11ط.  .خصام ونقد حسين، طه.

 (E)المستوى األرضي     H968kh   1982   892.709رقم االستدعاء:  
 

 .2008، دار المعارف القاهرة:. 29ط.  .دعاء الكروان حسين، طه.
 (E ستوى األرضي)الم     H968   2008   892.736رقم االستدعاء: 

  156729Job-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF: إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 

 .1984دار الفرجاني،  :القاهرة .تحقيق وتقديم محمد سيد كيالني. شارع قولة حسين، طه.
 (B2 الثاني السفلي)المستوى  H968   320.962   :  رقم االستدعاء

 
 .]1944[دار المعارف،  :القاهرة .شجرة البؤس حسين، طه.

 (Eى األرضي )المستو     H968sh   1944   892.736  رقم االستدعاء:
 Job:177477-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF  إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 
 .]1978[القاهرة: دار المعارف، . 6ط.  .الشيخان حسين، طه.

 (B3المستوى الثالث السفلي )    H968sh   297.648    1978رقم االستدعاء: 

 Job:115391-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 
 . 2007دار المدى للثقافة والنشر، :. دمشق61للجميع  الكتاب.خاصة طبعة .صوت أبي العالء حسين، طه.

 (Eالمستوى األرضي )   H968   2007   892.7134رقم االستدعاء:   
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:1003   إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا  

 
 .1956الجمهورية للطباعة،  :]القاهرة[. 98كتب للجميع  .صوت باريس حسين، طه.

 (E)المستوى األرضي  H968s   843.009  :   رقم االستدعاء
 Job:158420-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:167204
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:140007
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 .]1993[، دار المعارف القاهرة:. 23ط.  .على هامش السيرة حسين، طه.
 (Eالمستوى األرضي )   H968al   892.736  1993  رقم االستدعاء:  

 Job:156516-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 
 .]1983 [،دار مصر للطباعة للبستاني؛دار العرب  :القاهرةتحقيق وتقديم محمد سيد كيالني.  غرابيل. حسين، طه.

 (E )المستوى األرضي    H968gh   892.746 رقم االستدعاء: 
  ?Job:104225-PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .]1999[، دار المعارف القاهرة: .الفتنة الكبرى حسين، طه.

 (B3 )المستوى الثالث السفلي     H968   297.648  1999رقم االستدعاء:  
 Job:14951-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .]19--[، دار المعارف :القاهرة .ألدب والنقدفصول في ا حسين، طه.

 (Eالمستوى األرضي )   H968fa   892.709  رقم االستدعاء: 
  Job:174679-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
. القاهرة: 2 عراب. ط. صابر محمد تصدير .عنان اهلل عبد محمد ترجمة بن خلدون االجتماعية: تحليل ونقد.فلسفة ا حسين، طه.

 . 2006القومية، والوثائق الكتب دار مطبعة
 (B2)المستوى الثاني السفلي  H968   2006   301.092    رقم االستدعاء: 

 Job:34360-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 
 

 .1989القاهرة: دار المعارف، . 16ط.  .في األدب الجاهلي .حسين، طه
 (Eالمستوى األرضي )   H968   892.709001  1989  رقم االستدعاء:  

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:114396   إلكترونيككتاب متاح أيًضا:  
 

 .2000دار المعارف،  :، تونسسوسة. 1. مكتبة طه حسين 3ط.  في الشعر الجاهلي.حسين، طه. 
 (E )المستوى األرضي   H968f   2000     892.71109   رقم االستدعاء:

 Job:99023-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 
 .1929، العمومية المعارف وزارة مصر: .قادة الفكر حسين، طه.

 الكتب النادرة( – B2السفلي  الثانيالمستوى )   H968   180رقم االستدعاء:   
 Job:192944-tp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFht إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:156516
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:104225
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:151172
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:151172
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:151172
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:114396
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:99023
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 .]1924[المكتبة التجارية الكبرى،  :القاهرة .قصص تمثيلية؛ لجماعة من أشهر الُكّتاب الفرنسيين حسين، طه.
 المخزن( -- المجموعات الخاصة -- B2السفلي  الثانيالمستوى ) H968   843.008   رقم االستدعاء:  

  Job:142413-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF إلكتروني:ككتاب اح أيًضا مت

 
 .2002 ،دار الشروق عبد الرشيد الصادق محمودي. القاهرة: تحقيق وتقديم. الكتابات األولى حسين، طه.

 (E )المستوى األرضي H968t   892.746  :   رقم االستدعاء
  .Job:6672-bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .]1942[المعارف،  مطبعةالقاهرة:  .لحظات حسين، طه.

 (Eالمستوى األرضي ) H968   843.009   :  رقم االستدعاء
 Job:74824 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

 .]1986[، دار المعارف :القاهرة. 4ط.  .ما وراء النهر حسين، طه.
 (E)المستوى األرضي     H968ma   892.736    1986رقم االستدعاء: 

 Job:14991-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .]19--[الشركة العالمية للكتاب،  بيروت:. 7مج.  .المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسينحسين، طه. 

 (E ي)المستوى األرض  H968      862.73008رقم االستدعاء: 
   Job:86092-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1967دار اآلداب،  بيروت: مذكرات طه حسين.حسين، طه. 

 (E )المستوى األرضي  H968m   892.78603   رقم االستدعاء: 
 Job:152803-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1982، دار المعارف القاهرة:. 6ط.  .مرآة اإلسالم حسين، طه.

 (B3 )المستوى الثالث السفلي    H968   297.63  رقم االستدعاء:
 Job:162692-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :لكترونيإككتاب متاح أيًضا 

 
 .1949، دار العلم للماليين :بيروت .مرآة الضمير الحديث حسين، طه.

 المخزن( -- المجموعات الخاصة -- B2السفلي  الثانيالمستوى )   H968   892.746    1949 رقم االستدعاء: 
 Job:145722-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:142413
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:6672
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:115073
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:115073
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http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:74824
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 .1993، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ]القاهرة[ المواجهة. في مصر. مستقبل الثقافة حسين، طه.
 (B2 )المستوى الثاني السفلي   H968   305.892762رقم االستدعاء:   

  Job:80413-g/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.or :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .2009إعداد وتقديم إبراهيم عبد العزيز. القاهرة: الحضارة، . مصر في مرآتي حسين، طه.

 (E )المستوى األرضي    H968mi   892.746رقم االستدعاء:  
 Job:296457-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF: إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .]1944[، مطبعة المعارف ومكتبتها :القاهرة .مع أبي العالء في سجنه حسين، طه.

 (E)المستوى األرضي  A3165hu   892.783409      1944 رقم االستدعاء: 
  Job:167197-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :كترونيإلككتاب متاح أيًضا 

 
 .]1960[، دار المعارف القاهرة: .مع المتنبي حسين، طه.

 المخزن( -- المجموعات الخاصة -- B2السفلي  الثانيالمستوى )   H968m   892.7134 1960     رقم االستدعاء:
 Job:142652-g/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.or :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1996القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سرة. األ مكتبة .المعذبون في األرض حسين، طه.

 (Eالمستوى األرضي )   H968m   892.736رقم االستدعاء:   

 .Job86889-jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage: إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1958الشركة العربية،  :القاهرة .من أدبنا المعاصر حسين، طه.

 (E)المستوى األرضي     H968mi   892.709  رقم االستدعاء:
  Job:183072-alex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bib:إلكترونيً ككتاب متاح أيًضا 

 
مجلة اإلذاعة  :]القاهرة[ .7. أعمالنا إعداد وتقديم إبراهيم عبد العزيز. مقدمة في الديموقراطية: كتاب لم ينشر  حسين، طه.
 .2007والتليفزيون، 

 (B2)المستوى الثاني السفلي     H968   321.8رقم االستدعاء:  
  Job:118603-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب ا متاح أيضً 

  
 .1982دار العلم للماليين،  :بيروت ن بعيد.محسين، طه. 

 (E )المستوى األرضي   H968mu   892.78603    1982 رقم االستدعاء: 
 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:80413
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:296457
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:167197
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:192944
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 .]1930[الشركة العربية،  :]القاهرة[ من بعيد.حسين، طه. 
 (E )المستوى األرضي   H968   892.78603رقم االستدعاء:   

  Job:152377-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .]1936[، دار المعارف :القاهرة .من حديث الشعر والنثر حسين، طه.

 المخزن( -- المجموعات الخاصة -- B2السفلي  الثانيالمستوى )   H968m   892.709رقم االستدعاء:   
 Job:143559-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF: إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 المجلة كتابم صدوق نور الدين. يقدتار و ياختات طه حسين. من العمامة إلى الطربوش: فصول مختارة من مذكر حسين، طه. 

 . ھ 1440المجلة العربية،  :الرياض، المملكة العربية السعودية. 267 العربية
 (E)المستوى األرضي    H968i   892.78603:   رقم االستدعاء

 
 .1955روزاليوسف،  :القاهرة. 38الذهبي  الكتاب .القصة نادى .من هناك حسين، طه.

 السنهوري( باشا الرزاق عبد --المجموعات الخاصة  --B2 المستوى الثاني السفلي )    H968min   892.736 رقم االستدعاء: 
 Job:139944-npage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mai: إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .]19--[دار المعارف،  :القاهرة .نظام األثينيين حسين، طه.

 (F1)المستوى األول العلوي    H968   949.5رقم االستدعاء:   
 Job:5627-ar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://d :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
صالح حسين، طه.  .1960، دار العلم للماليينبيروت: . 2ط.  .نقد وا 

 (المجموعات الخاصة -- B2السفلي  الثانيالمستوى )    H968n   1960   892.73609 رقم االستدعاء: 
 Job:140290-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .2009دار المعارف،  :القاهرة. 38ط.  .الوعد الحق حسين، طه.

 (E)المستوى األرضي   H968w   892.736      2009رقم االستدعاء: 
  Job:214585-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيتاب ككمتاح أيًضا 

 

Husayn, Ta ̄hā. Adib, ou, l’aventure occidentale. Translated by Amina Taha Hussein and 
Moenis Taha Hussein. Le Caire: Dar Al-Maaref, [1960]. 

 المخزن( -- المجموعات الخاصة -- B2السفلي  الثانيالمستوى )    H968adi   892.736رقم االستدعاء:  
 
Husayn, Ta ̄ha ̄. The Call of the Curlew. Translated by Abdul Baki As-Safi. Cairo: The Palm 
Press, 1997. 

 (E)المستوى األرضي    Hus   C   892.736   عاء:رقم االستد

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:152377
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:143559
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 سالمهمحمد إعداد                       قطاع المكتبات          -مكتبة اإلسكندرية                                     200938
 

Husayn, Ta ̄hā. The Days. Translated by Evelyn Henry Paxion, Hilary Wayment and Kenneth 
Cragg. Cairo: The American University in Cairo Press, 1997. 

 (E)المستوى األرضي    H968da   892.736   :رقم االستدعاء
 

Husayn, Ta ̄hā. The Dreams of Scheherazade. Translated by Magdi Wahba. [Cairo]: General 
Egyptian Book Organization, 1974. 

 (E)المستوى األرضي     H968d   892.736   رقم االستدعاء:
 
Husayn, Ta ̄ha ̄. An Egyptian Childhood: The Autobiography of Taha Hussein. Translated 
by Evelyn Henry Paxton. London: George Routledge, 1932. 

 المخزن( --المجموعات الخاصة -- B2السفلي  الثانيالمستوى )    H968h   892.78609رقم االستدعاء:  
 
Husayn, Ta ̄hā. The Fulfilled Promise. Translated by Muhammad Muhammad  ̒Ina ̄nī. 
Contemporary Arabic Literature. Cairo: GEBO, 2016. 

 (E)المستوى األرضي    H968f   892.736   رقم االستدعاء:
 
Husayn, Ta ̄hā. The Future of Culture in Egypt. Translated by Sidney Glazer. Cairo: The Palm 
Press, 1998. 

 (B2السفلي  الثانيالمستوى )    H968f   306.0962رقم االستدعاء:  
 
Husayn, Ta ̄ha ̄. Le livre des jours. Translated by Jean Lecerf and Gaston Wiet. Introduction by 
André Gide. Collection L’imaginaire 126. [Paris]: Gallimard, 1947. 

 (E)المستوى األرضي   H968h   892.78609   رقم االستدعاء:
 

Husayn, Ta ̄hā. A Man of Letters. Translated by Mona El-Zayyat. Modern Arabic Writing. 
Cairo: The American University in Cairo Press, 1994. 

 (E)المستوى األرضي     Hus   M   892.736   :رقم االستدعاء
 
Husayn, Ta ̄hā. La philosophie sociale d'Ibn-Khaldoun. Paris: A. Pedone, 1918. 

 المخزن( --المجموعات الخاصة -- B2السفلي  الثانيالمستوى )    H968   300رقم االستدعاء:  
  Job:214585-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
Husayn, Ta ̄hā. Schéhérazade ou La clef des songes. Translated by Sylvie G. Lefèvre. Paris: 
Dialogues, 1997. 

 (الوطنية فرنسا مكتبة مجموعة --المخزن  -- B4السفلي  الرابعالمستوى )    BnF   771961رقم االستدعاء:  

 
Husayn, Ta ̄hā. The Stream of Days: A Student at the Azhar. Translated by Hilary Wayment. 
Illustrated by Billee Butler. London: Longmans, Green, [1948]. 

 (جامعة عين شمس -- المجموعات الخاصة -- B2السفلي  الثانيالمستوى )    H968s   892.78609رقم االستدعاء:  

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:214585
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Husayn, Ta ̄hā. The Sufferers: Stories and Polemics. Translated by Mona El-Zayyat. Modern 
Arabic Writing. Cairo: The American University in Cairo Press, 1993. 

 (E)المستوى األرضي    H968s   892.736   رقم االستدعاء:
 
Husayn, Ta ̄ha ̄. The Tree of Misery. Translated by Mona El-Zayyat. Cairo: The Palm Press, 

1997. 

 (E)المستوى األرضي    Hus   T   892.73   دعاء:رقم االست
 
 

 :كتب ألفها مع آخرين
 

 .1933، ]القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر[ .1مج.  .2ط.  تاريخ اإلسالم.، وعبد الحميد العبادي. أمين، أحمد، وطه حسين
 (المخزن --الكتب النادرة  -- B2المستوى الثاني السفلي ) A5171   909.0976701      1933 رقم االستدعاء: 

  Job:141064-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
ذخائر . 1مج.  .ألبي العالء المعري أحمد بن عبد اهلل بن سليمان التنوخيشرح لزوم ما ال يلزم  .وإبراھيم اإلبياريحسين، طه، 

 .]199-[دار المعارف،  :القاهرة. 13العرب 
 (E)المستوى األرضي  H968sh   892.7134   رقم االستدعاء:  

 Job:75965-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1982، دار القلم بيروت:. جديدة ط.. إسالميات حسين، طه، وآخرون.

 (B3المستوى الثالث السفلي )   K9683   297     1982رقم االستدعاء: 

  Job:151172-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

 .1998 ،كلية اآلدابالقاهرة:  .التوجيه األدبي وآخرون. حسين، طه،
 (Eالمستوى األرضي ) T2347   1998a   809   رقم االستدعاء:  

  Job:172560-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيكتاب كمتاح أيًضا 

 
 .1957المطبعة األميرية، : القاهرة. 1مج.  .فصول مختارة من كتب التاريخ حسين، طه، وآخرون.

 المخزن( --المجموعات الخاصة -- B2السفلي  الثانيالمستوى ) H968f   1957   909.097671   ستدعاء:  رقم اال
  Job:143873-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:141064
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: الهيئة العامة القاهرة. 3مج.  .فصول مختارة من كتب التاريخ: من أواسط القرن السابع إلى العصر الحديث حسين، طه، وآخرون.
 .1959المطابع األميرية، لشئون 

 المخزن( --المجموعات الخاصة -- B2السفلي  الثانيالمستوى ) H968   909.097671      1959 رقم االستدعاء: 
 Job:145628 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1930المطبعة األميرية،  :القاهرة .المجمل في تاريخ األدب العربي .وآخرونحسين، طه، 

 (المخزن --الكتب النادرة  -- B2المستوى الثاني السفلي ) H968mu   892.709   رقم االستدعاء:  
 Job:203027-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب يًضا متاح أ

 
 .]2000[دار المعارف،  :القاهرة. 356. اقرأ 2ط.  .القصر المسحور حسين، طه، وتوفيق الحكيم.

 (مكتبة النشء -- F1المستوى األول العلوي ) H968q   892.736      2000 االستدعاء:  رقم
  Job:82484-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 

 :تب من تحقيقهك
 

تجريد  هـ(.697ت. ،محمَّد بن سالم بن نصر اهلل بن سالم بن واصل المازني التميمي الحموي ؛أبو عبد اهلل ؛جمال الدينابن واصل )
براهيم اإلبياري.  .األغاني  .1998-1997، القاهرة: الهيئة المصرية لقصور الثقافة. 24-19 الذخائرتحقيق طه حسين، وا 

 (E)المستوى األرضي    W3198   892.713409     1997 :رقم االستدعاء

  Job:76004-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
تحقيق طه حسين، وعبد  .كتاب نقد النثر .(هـ 337 ت ،جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي قدامة بنقدامة بن جعفر )أبو الفرج؛ 

 .1940والنشر،  والترجمةالتأليف  لجنةالحميد العبادي. القاهرة: 
 (B1المستوى األول السفلي )   Q29   1940   492.78  : رقم االستدعاء

  Job:138144-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1935-1931، القاھرة: وزارة المعارف العمومية. نوآخريطه حسين،  جمع وشرح .المنتخب من أدب العرب

 (E)المستوى األرضي  M9711   1931   892.7008      :رقم االستدعاء
 Job:75797-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:145628
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:214585
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:214585
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:214585
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:203027
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:82484
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:152803
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:152803
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:152803
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:152803
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:152803
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:152803
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:75797
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 :كتب برايل
 

 .1955، : المركز النموذجي لرعاية المكفوفين]القاهرة[ المكتبة الثقافية.أديب. حسين، طه. 
 (مكتبة طه حسين -- Eالمستوى األرضي )    H968ad   892.736    1955رقم االستدعاء: 

 
 .1954، : المركز النموذجي لرعاية المكفوفين]القاهرة[ المكتبة الثقافية. األيام.ه. حسين، ط

 (مكتبة طه حسين -- Eالمستوى األرضي )   H968ay   1954   892.736 رقم االستدعاء:  
 

 .1970، : المركز النموذجي لرعاية المكفوفين]القاهرة[. المكتبة الثقافيةالحب الضائع. حسين، طه. 
 (مكتبة طه حسين -- Eالمستوى األرضي )   H968h   892.736    1970 االستدعاء: رقم 
 

 .1970، : المركز النموذجي لرعاية المكفوفين]القاهرة[. المكتبة الثقافيةالمعذبون في األرض. حسين، طه. 
 (مكتبة طه حسين -- Eالمستوى األرضي )   H968m   892.736     1970 رقم االستدعاء:

 
 .1969، : المركز النموذجي لرعاية المكفوفين]القاهرة[. المكتبة الثقافيةالوعد الحق. ، طه. حسين

 (مكتبة طه حسين -- Eالمستوى األرضي )   H968w   892.736  1969    رقم االستدعاء:
 
 

 :راجعهاُقِرَئت عليه أو كتب 
 

حية الكلبي )مجد الدين؛ أبو الخطاب؛ عمر بن حسن بن علي ب ن الجميل محمد بن فرح بن خلف بن قومس بن مزالل بن مالل ابن د 
حية بن خليفة الكلبي الداني األندلسي، ت  تحقيق إبراهيم اإلبياري،  .المطرب من أشعار أهل المغرب. هـ( 633بن أحمد بن بدر بن د 

 .[1954]، د.م.راجعه طه حسين. م .وحامد عبد المجيد، وأحمد أحمد بدوي
 (عبد الرحمن بدوي --المجموعات الخاصة  -- B2المستوى الثاني السفلي )  D5753   892.7120964   : رقم االستدعاء

 Job:143339-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
بن خليل السكوني التونسي المغربي اإلشبيلي،  أحمد بن أبي عبد اهلل محمد بن محمد بن علي؛ عمر أبو علي السكوني )أبو

الهيئة العامة القاھرة: قرئ على طه حسين.  .تحقيق إبراهيم اإلبياري .ختصار القدح المعلى في التاريخ المحلىا . هـ(  717 ت
 .1959، لشئون المطابع األميرية

 (عبد الرحمن بدوي --المجموعات الخاصة  -- B2المستوى الثاني السفلي )   S1321   892.7134  : رقم االستدعاء
 Job:140730-D=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PI :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

  
 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:143339
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ط. طه حسين، ومحمد سليم سالم.  مراجعه .اللغة الالتينيةالسالموني، محمد محمود، وجاك يوسف كوهين، وعبد اللطيف أحمد علي. 
 .1948، مكتبة النهضة المصرية: القاهرة.القديمة الدراسات حياءإ جماعة. 2

 (B1األول السفلي )المستوى     S1599   1948   470  : رقم االستدعاء
  Job:143287 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

َهبيمحمد بن شهاب الدين أحم ؛أبو عبد هللا ؛شمس الدينشمس الدين الذهبي )
َ
ت  ،د بن عثمان بن قايماز بن عبد هللا الذ

 .1957، دار المعارفمصر: . 19 العرب ذخائرقرئ على طه حسين.  .تحقيق إبراهيم اإلبياري سير أعالم النبالء.. هـ( 748
 (المراجع -- B4المستوى الرابع السفلي )   D5331  1957   909.09767  : رقم االستدعاء

 
عتمد على هللا؛ أبو القاسم؛ محمد بن املعتضد باهلل أبي عمرو عباد بن الظافر باهلل أبي القاسم محمد بن املعتمد بن عباد )امل

 .وأحمد أحمد بدوي ،حامد عبد المجيد جمع وتحقيق .ديوان المعتمد بن عباد: ملك إشبيلية. هـ( 488إسماعيل بن قريش اللخمي، ت 
 .2009، لكتب والوثائق القوميةمطبعة دار االقاھرة: . 5ط. طه حسين.  راجعهم

 (E)المستوى األرضي    M99225   892.7134   :رقم االستدعاء
 Job:217000-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 

 :كتب من تقديمه
 

 .تصدير طه حسين .الشفاء .هـ( 428 ت ،الحسين بن عبد هللا بن الحسن بن علي بن سينا ؛علي و أب ؛الشيخ الرئيسابن سينا )
 .1953، وزارة المعارف العموميةالقاھرة: تحقيق األب قنواتي، ومحمود الخضيري، وفؤاد األهواني.  .مراجعة إبراهيم مدكور

 (B4)المستوى الرابع السفلي     A957   1953   160 : رقم االستدعاء
  Job:17952-pages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/web :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

  
 .تقديم طه حسين، ومحمد فريد وجدي .إيجاز وشرح كامل كيالني .المختار من رسالة الغفران أبو العالء المعري، أحمد بن عبد اهلل.

 .2000، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ]القاھرة[إعداد وتحرير سمير سرحان، ومحمد عناني. 
 (E)المستوى األرضي  A3165m   892.7134  :   عاءرقم االستد
 Job:75591-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

مطبوعات القاھرة: . حلمي مراد مراجعه وتحقيق .نوآخري يحيى حقي، . ترجمهحسين طهتقديم  .دكتور جيفاجو باسترناك، بوريس.
 .]19--[ ،كتابي

 (المخزن -- المجموعات الخاصة -- B2المستوى الثاني السفلي )    P291doct   891.7342  :رقم االستدعاء
 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:143287
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:217000
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:17952
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:376
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:376
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:376
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:75591
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 .1998، ة المصرية العامة للكتابالهيئ: القاهرة.االسرة مكتبةتقديم طه حسين.  .قطوف البشري، عبد العزيز.
 (E)المستوى األرضي  B6228   892.745  :   رقم االستدعاء
 Job:376-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
مطبعة المعارف القاھرة: . عبد الوهاب عزامدراسة وتعليق . طه حسينتصحيح  .عبد اهلل ابن المقفعترجمة  .كتاب كليلة ودمنة .بيدبا

 .1941، ومكتبتها
 (المخزن --الكتب النادرة  -- B2المستوى الثاني السفلي ) B3565k   398.2  :   رقم االستدعاء

 
 .]1999[، دار المعارفالقاھرة: . 8ديم طه حسين. اقرأ تق .مذكرات دجاجة الحسيني، إسحق موسى.

 (مكتبة النشء - F1 )المستوى األول العلوي H9687   892.736   :  رقم االستدعاء
 Job:82268 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

 .1985، دار طالس: تقديم طه حسين. دمشق. محمد عوض محمد. ترجمه هرمن ودروتيه: قصة ولفجانج فون. ،وته، يوهانج 

 (E)المستوى األرضي  833.6    جوت  ه     :رقم االستدعاء
   Job:9013-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

أغاني شيراز، أو  .هـ( 793–792شمس الدين؛ محّمِد بن بهاء الدين محمد حافظ شيرازي، ت نحو خواجة حافظ شيرازي )
تصدير محمد إبراهيم أبو سنة، وبديع محمد  .يبراهيم أمين الشوارب. ترجمة إغزليات الحافظ الشيرازي: شاعر الغناء والغزل في إيران

 .2005، القاهرة: المجلس األعلى للثقافة. 883للترجمة  القومي المشروع تقديم طه حسين.. جمعة، ومحمد السعيد عبد المؤمن
 (E)المستوى األرضي  H139   2005   891.5511  :   رقم االستدعاء
  Job:73405-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :ونيإلكتر ككتاب متاح أيًضا 

 

غزليات الحافظ هـ(.  793–792شمس الدين؛ محّمِد بن بهاء الدين محمد حافظ شيرازي، ت نحو خواجة حافظ شيرازي )
 .1997، الهيئة المصرية لقصور الثقافةالقاھرة: . 31. آفاق الترجمة 2ط. تقديم طه حسين.  .يترجمة إبراهيم الشوارب .ازيالشير 

 (E)المستوى األرضي    H139gh   1997   891.5511    :رقم االستدعاء
 Job:75369-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

 .]195-[، مكتبة النهضة المصريةالقاھرة: . إشراف وتقديم طه حسين. دراسات في األدب األمريكي
 (E)المستوى األرضي  T9715   810.9005  :   رقم االستدعاء
 Job:156681-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :يإلكترونككتاب متاح أيًضا 

 
 .1928، الهيئة المصرية لقصور الثقافةالقاھرة: تقديم طه حسين.  .خير الدين الزركلي تصحيح .رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا

 (E)المستوى األرضي   R222   181.07   : رقم االستدعاء
  Job:251668-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 
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http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:156681
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ار مصطفى عبد الرازق: صفحات من سفر الحياة ومذكرات مسافر ومذكرات مقيم وآثار أخرى في األدب من آث عبد الرازق، مصطفى.
 .1957، دار المعارفالقاھرة: طه حسين. تقديم  .علي عبد الرازق . تصديرواإلصالح

 (B4)المستوى الرابع السفلي  R278   181.07092  :   رقم االستدعاء
 Job:18297-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيً ككتاب متاح أيًضا 

 
، دار النديمالقاھرة:  .دراسة محمود أمين العالمطه حسين. تقديم . ألوان من القصة المصرية ، وآخرون.عبد القدوس، إحسان

]1956[. 
 (خشبة سامى --المجموعات الخاصة  -- B2المستوى الثاني السفلي ) A477   892.73   :  رقم االستدعاء

 
 .2010، الهيئة المصرية لقصور الثقافةالقاھرة: . 117ذاكرة الكتابة تقديم طه حسين.  .على باب زويلة العريان، محمد سعيد.

 (E)المستوى األرضي  I729al   892.735        2010:رقم االستدعاء
   Job:251668-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

القاھرة: مراجعة وتحقيق حسني محمد النجار.  .مة أنور لوقاترج .تقديم طه حسين .تقاليد الفروسية عند العرب غالي، واصف بطرس.

 .1960، دار المعارف
 (المخزن --الكتب النادرة  -- B2المستوى الثاني السفلي ) G4112   798.2  :   رقم االستدعاء

 
 .1998، الهيئة المصرية العامة للكتابالقاھرة: تقديم طه حسين.  .ديوان عزيز فهمي، عزيز.

 سيد( محمد أحمد فتحي محمد --المجموعات الخاصة  -- B2المستوى الثاني السفلي ) F157d   892.715  :   عاءرقم االستد
 

 .1998، الهيئة المصرية لقصور الثقافة: ]القاھرة[. 7. آفاق الكتابة 2ط. تقديم طه حسين.  .السد: رواية المسعدي، محمود.
 (Eالمستوى األرضي )  M394s   892.736      1998: رقم االستدعاء

 7286Job:7-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

 .1970، دار المعارف: مصر. تقديم طه حسين. تاريخ اآلداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية نالينو، كارلو ألفونسو.
 (E)المستوى األرضي  N172  1970   892.709  :   رقم االستدعاء

  Job:95864 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

. 2ط. حمد نجيب المستكاوي. مو  ترجمة جودت عثمان، .تقديم طه حسين .1715-1680أزمة الضمير األوربي،  هازار، بول.
 .2004، وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية: دمشق. 1أفكار 

 (F1األول العلوي  )المستوى   H4281   2004   940.252  : رقم االستدعاء
  Job:73294-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 
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 .1992، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ]القاھرة[تقديم طه حسين.  .حامد القصبي ترجمة .المصري: دنيا سنوحي وولتاري، مايكا.
 (E)المستوى األرضي  W2317m   1992a   894.5413   :  رقم االستدعاء

 Job:114108-Fhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DA :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 
 

Azar, Aimé. Peintres étrangers d’Egypte, première partie. Préfacé par Taha-Hussein. 
Peinture moderne en Egypte 1. [Le Caire, 1955]. 

 (مكتبة الفنون والوسائط المتعددة -- B3المستوى الثالث السفلي )  P3778   759.962   : رقم االستدعاء
 
 

 ا:ليهكتب أشرف ع
 

، الهيئة المصرية العامة للكتابالقاھرة: . 3إشراف طه حسين. ط.  جمع وتحقيق مصطفى السقا وآخرين.. تعريف القدماء بأبي العالء
1986. 

 (E)المستوى األرضي  892.783409  :   ت   رقم االستدعاء
 

ومحمد عبد اهلل بن محمد بن الس ْيد الب ط ْلي ْوسي  هـ(، 502يحيى بن علي بن محمد الشيباني  التبريزي، ت  أبي زكريا؛( الخطيب التبريزي
شروح (. ه 617ت )جد الدين أبو محمد القاسم بن الحسين بن أحمد النحوي بن محمد الخوارزمي الحنفي (، ومه 521ت )النحوي 

، ]لهيئة المصرية لقصور الثقافةا[القاھرة: .العربية . المكتبة3تحقيق مصطفى السقا وآخرين. إشراف طه حسين. ط.  .سقط الزند
]1994[. 

 (E)المستوى األرضي   T554   892.713409      1994: رقم االستدعاء
 Job:85669-AFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=D ككتاب إلكتروني:متاح أيًضا 

 
 415لقاضي عبد الجبار )أبو الحسن؛ عبد الجبار؛ بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد اهلل المعتزلي األسدآبادي، ت ا

مطبعة دار القاھرة: [تحقيق أبو العال عفيفي.  إبراهيم مدكور.مراجعه  إشراف طه حسين. .المغني في أبواب التوحيد والعدل .هـ(
 .1962-1961 ،]كتب المصريةال

 (المراجع -- B4)المستوى الرابع السفلي   J117   1961   297.203  :  رقم االستدعاء
 Job:64987-=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1955، دار الهاللإشراف طه حسين. القاهرة:  .هذا مذهبي

 (B4الرابع السفلي )المستوى  H129   128.4     :رقم االستدعاء
  Job:96424-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 
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دار القاھرة: مطبعة . إشراف طه حسين. ول تعريف القدماء بأبي العالءآثار أبي العالء المعري: السفر األ . وزارة المعارف العمومية
 .1944، الكتب المصرية
 عبد الرحمن بدوي( –المجموعات الخاصة  -- B2المستوى الثاني السفلي ) A865   892.783409     :رقم االستدعاء
  Job:143944-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 

 :كتب من ترجمته
 

 .1946، ترجمه طه حسين. القاهرة: دار الكاتب المصري .من أبطال األساطير اليونانية: أوديب؛ ثيسيوس جيد، أندريه.
 (Eالمستوى األرضي ) G4535m   842.912  :   رقم االستدعاء
 Job:114957-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

، للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يالمركز القوم: القاھرة. 1ي العالم المسرح روائعترجمة طه حسين.  .أوديبوس ملًكا .سوفوكل
2002. 

 (E)المستوى األرضي  S712oedi   882.01   :  رقم االستدعاء
 Job:202051-ages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webp :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

 .2014، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ]القاھرة[ترجمة طه حسين.  .من األدب التمثيلي اليوناني .سوفوكل
 (E)المستوى األرضي  S712   882.0108  :   رقم االستدعاء

 

 .2004، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ]القاھرة[رة. مكتبة األسترجمة طه حسين.  .من األدب المسرحي عند اليونان .سوفوكل
 (E)المستوى األرضي  S712mi   882.01   :  رقم االستدعاء

  Job:76952-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

  

 .]19[-- ،ه محمد رمضان، وطه حسين. د.مترجم .الواجب سيمون، جول.
 (B4المستوى الرابع السفلي ) S5941   194  :   رقم االستدعاء
 Job:18537-ibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.b إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

 
الهيئة العامة لقصور : ]القاهرة[ .8عالمية  فاقآ .تقديم نبيل فرج .ترجمه طه حسين .زديج، أو، القضاء: )قصة شرقية( .فولتير
 .2002، الثقافة

 (Eالمستوى األرضي )V935z   843.5   :   رقم االستدعاء
  Job:75698-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF روني:إلكتككتاب متاح أيًضا 
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 :المواد السمعية والبصرية
 

مختارات إذاعية  .حديث الشيخ عبد الحليم محمود؛ حديث االستاذ عباس محمود العقاد؛ حديث فكري أباظة؛ حديث دكتور طه حسين
 .صوتي كاسيت .]19-- ،التليفزيوناتحاد االذاعة و : القاهرة[ .21

 المخزن( --لمتعددة مكتبة الفنون والوسائط ا -- B3)المستوى الثالث السفلي     AT   294رقم االستدعاء:   

 
 مرئي. كاسيت. ]1959[إخراج هنري بركات. أفالم بركات. القاهرة، . دعاء الكروان. حسين، طه

 المخزن( --مكتبة الفنون والوسائط المتعددة  -- B3)المستوى الثالث السفلي      VHS   1987رقم االستدعاء: 

 

 .كاسيت صوتي. ]1998[، المجمع الثقافيأبو ظبي:  . الكتاب المسموع.2ط.  .المعذبون في األرض. حسين، طه

 المخزن( --مكتبة الفنون والوسائط المتعددة  -- B3)المستوى الثالث السفلي      AT   344رقم االستدعاء: 

 

 مرئي. كاسيت .2002مكتبة االسكندرية،  :االسكندرية .طه حسين مكتبةأحمد.  خاطر،
 المخزن( --مكتبة الفنون والوسائط المتعددة  -- B3توى الثالث السفلي )المس     VHS   2947رقم االستدعاء: 
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 :طه حسين د.مؤلفات عن 
 

 :الكتب المطبوعة
 

 .1999، مكتبة مصر القاهرة: .طه حسين ذكريات أباظة، ثروت.
 (E )المستوى األرضي    H968ab   892.78609رقم االستدعاء:  

 Job:22093-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF اح أيًضا ككتاب إلكتروني:مت

 

 .1974، روز اليوسف القاهرة:. 12اليوسف  روز كتاب .طه حسين شعاع من أباظة، ثروت.
 (E ى األرضي)المستو     H968a   892.78609رقم االستدعاء:  

  Job:111536 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:

 

 .1975، دار الكتاب اللبناني بيروت: .طه حسين: ذكريات أباظة، ثروت.
 (E )المستوى األرضي    H968aba   892.78609ستدعاء:  رقم اال

   Job:15766-.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex :متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:

 

 .1994، وزارة الثقافة عمان: الثقافة. وزارة منشورات .طه حسين محاوراتأبو الرب، توفيق. 
 (E )المستوى األرضي    892.78609  م    أبو   رقم االستدعاء:

 
 .2010، لقصور الثقافة الهيئة العامة :القاهرة. المرأة في حياة طه حسين أبو زيد، مديحة.
 (E )المستوى األرضي H968z   892.78609   :  رقم االستدعاء

 Job:258676-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1983، يالمكتب اإلسالم :بيروت. طه حسين في ميزان العلماء واألدباء ، معد.اإلستانبولي، محمود مهدي

 (E )المستوى األرضي 892.785    ط   است    :رقم االستدعاء
 Job:16013-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
، دار المعارفالقاھرة: . إلى طه حسين في عيد ميالده السبعين: دراسات مهداة من أصدقائه وتالميذه .بدوي، عبد الرحمن، معد

1962. 
 عبد الرحمن بدوي( –المجموعات الخاصة  -- B2المستوى الثاني السفلي ) H968   892.78609   :  رقم االستدعاء

 : http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:141367 إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .2018، المكتبة األكاديميةالجيزة: . حياة طه حسين من عاجز إلى معجزة البنا، رجب.

 (E )المستوى األرضي H968b   892.78609   :  رقم االستدعاء
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 .1985، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء: ؛دار التنوير: بيروت .الخطاب النقدي عند طه حسين و حسن، أحمد.ب

 (المخزن --الكتب النادرة  -- B2المستوى الثاني السفلي )   H968h   892.786   :رقم االستدعاء
  

 .2000، لعربيةمجمع اللغة االقاھرة: . طه حسين في المغرب التازي، عبد الهادي.
 (E )المستوى األرضي H968taz   892.78609   :  رقم االستدعاء

 Job:29463-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
، المعهد القومي لعلوم التربية تونس: .طه حسين: نماذج -محمد بيرم -حدوده: خير الدين –حي العربي: خصائصه التفكير اإلصال

1991. 
 (E )المستوى األرضي    892.709 ت     :رقم االستدعاء

 
، دار الهداية: ]لقاھرةا[. 2الجنوبي  كتاب سلسلة تقديم عبد الحميد إبراهيم. .والفن القصصيطه حسين  .محمد نجيب أحمدالتالوي، 
1986. 

 (E )المستوى األرضي T137   892.73609   :  رقم االستدعاء
 Job:100833-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1996، دار النهرالقاھرة: . 3ط. . طه حسين في الشعر الجاهلي ليمة، عبد المنعم.ت

 (B3المستوى الثالث السفلي ) T1286   892.71109   :  رقم االستدعاء

 .Job:143110-bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1981، مكتبة تهامةجدة: .  22السعودي العربي . الكتاب2ط. . طه حسين والشيخان توفيق، محمد عمر.

 (E )المستوى األرضي T234   1981   297.648   :  رقم االستدعاء
  8Job:9771-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1996، . د.م.. تقديم إبراهيم عبد الرحمن محمداالتجاه اإلسالمي في أدب طه حسين الجارية، رمضان محمد رمضان.

 (E )المستوى األرضي    H968ja   892.78609  : رقم االستدعاء
 Job:100862-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:29463
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:100833
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الهيئة العامة : ]القاھرة[. 10 الجديدة الثقافة كتاب. السيد، طه حسينالجامعة المصرية في أحالم الرواد: مختارات من أحمد لطفي 
 .2004، لقصور الثقافة
 (B2 الثاني السفلي)المستوى  J321m   378.62   :  رقم االستدعاء

 Job:107000-tp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFht :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .2016 ،دار المعارف تونس:. 19حسين  طه مكتبة. مقدمات طه حسين .مقدمجغام، حسن أحمد، 

 (E )المستوى األرضي H968   892.76   :  رقم االستدعاء
 

 .1993، دار ابن هانئ دمشق: .طه حسين: القامة والظل جمعة، حسين.
 (E )المستوى األرضي    892.78609 ط   جمع    رقم االستدعاء:

  Job:5158-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :متاح أيًضا ككتاب إلكتروني

 
 .1981، دار الكتاب الجامعي :القاهرة .طه حسين والجامعة المصرية يم الدسوقي.الجميعي، عبد المنعم إبراه

 (رزق لبيب يونان -- المجموعات الخاصة -- B2)المستوى الثاني السفلي    H968j   892.7809   :رقم االستدعاء
 

 .1977، دار االعتصام :]القاهرة[ .طه حسين: حياته وفكره في ضوء اإلسالم الجندي، أنور.
 (E )المستوى األرضي    H968ji   892.78609رقم االستدعاء:  

   Job:98702-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

 
ه حسين: مراجعة كاملة لمؤلفات وكتابات طه حسين خالل خمسين عاًما في مواجهة ردود أكثر من ط محاكمة فكرالجندي، أنور. 
 .1984، دار االعتصام :]القاهرة[ .أربعين عالًما

 (E )المستوى األرضي   892.78609  جند  م     رقم االستدعاء:
 

 .]1987[القاهرة: مكتبة مصر،  س.اليأ قهروا عظماء .طه حسين الحمادي، يوسف.
 (مكتبة النشء -- F1 )المستوى األول العلوي    H968ha   892.78609رقم االستدعاء:  

 
 .1992، دار المعارفالقاھرة: . 578اقرأ  طه حسين يتحدث عن أعالم عصره. الدسوقي، محمد.
 (المراجع -- B4)المستوى الرابع السفلي   D2315   1992   892.709962   : رقم االستدعاء

  Job:16028-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :ككتاب إلكترونيأيًضا متاح 

  
 .]1997[، دار القلم العربي حلب:. 14العربية  ادباء تاريخمراجعة أحمد عبد اهلل فرهود.  .طه حسين الدقس، فؤاد حمدو، معد.

 (مكتبة النشء -- F1 )المستوى األول العلوي H968d   892.78609  :   رقم االستدعاء
  Job:84414-?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

  

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:107000
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:5158
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 .1995، الهيئة المصرية العامة للكتاب :]القاهرة[. فكر طه حسين التربوي بين النظرية والتطبيق رجب، مصطفى.
 (رفعت السعيد --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي   R1613   379.62   : رقم االستدعاء

 Job:80805-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .]1982[، دار المعارف :القاهرة. 88دبية ألا الدراسات كتبة. أسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديث زهران، البدراوي.

 (B1 األول السفلي)المستوى    Z19   492.78   :تدعاءرقم االس
 

 .1997، األهالي دمشق: .طه حسين الثقافة والحرية: قراءة في فكرالسامرائي، ماجد. 
 (E )المستوى األرضي    892.78609  سام ث     رقم االستدعاء:

     Job:16019-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :متاح أيًضا ككتاب إلكتروني

 

 .1975، الجامعة األمريكية القاهرة:. 1مصر  في المعاصر االدب عالمأ .طه حسين السكوت، حمدي، ومارسدن جونز.
 (المراجع -- B4 توى الرابع السفلي)المس   S1587t   1975   892.78609  رقم االستدعاء: 

  Job:171938-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 
  

 :القاهرة. 1ببليوجرافية  نقدية بيوجرافية سلسلة .مصر في المعاصر األدب أعالم. طه حسين السكوت، حمدي، ومارسدن جونز.
 .1982، الجامعة األمريكية

 (المراجع -- B4 )المستوى الرابع السفلي   S1587   1982   892.786  : رقم االستدعاء
  Job:25868-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 . 1988للكتاب، العامة المصرية الهيئة :]القاهرة[. 2ط. . طه حسين وزوال المجتمع التقليديشرف، عبد العزيز. 

 (E)المستوى األرضي    H968shar   1988   892.78609  : رقم االستدعاء
  Job:100485 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:إلكترونيككتاب أيًضا متاح 

 
 .1986، تابالهيئة المصرية العامة للك: [القاھرة]. فن المقال الصحفي في أدب طه حسين شرف، عبد العزيز.

 (E )المستوى األرضي H968sh   892.746  :   رقم االستدعاء
 Job:86471-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

 .2014، دار الوفاء :اإلسكندرية. ة الغرب في فكر العقاد وطه حسين: دراسة مقارنةصور  شعيب، السيد علي.
 (E )المستوى األرضي S56215   892.78609  :   رقم االستدعاء

 

 .]1978[، دار المستقبل؛ المؤسسة العربية اإلسكندرية:. 2 ط.. محاكمة طه حسين شلبي، خيري.
 (E )المستوى األرضي    H968sha   892.78609   1978 رقم االستدعاء: 

  Job:16001-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 
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 .1993، عربيةالدار ال القاهرة: .طه حسين مطلوب حيًّا أو ميًتا شلش، علي.
 (E )المستوى األرضي    H968sh   892.78609رقم االستدعاء:  

  Job:111536-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 
 

 .2008، المجلس األعلى للثقافةالقاھرة: . طه حسين: جدل الفكر والسياسة كريا.الشلق، أحمد ز 
 (E )المستوى األرضي H968shal   892.78609   :  رقم االستدعاء

 Job:129864 -.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .2014، دار الهاللالقاھرة: . طه حسين: لغو الصيف وجد الشتاء: قراءة ثقافية الضبع، محمود.
 (E )المستوى األرضي H968da   892.78609   :  رقم االستدعاء

 
 .[1982] ،دار المعارف :القاهرة. كتب أكتوبر. 2ط. . معك طه حسين، سوزان.

 (E )المستوى األرضي  H968hu   892.78609      1982: رقم االستدعاء
   Job:101494-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .[2002] ،المجلس األعلى للثقافة . القاهرة:9 المؤتمرات ابحاث . سلسلةأصيل الثقافة العربيةطه حسين وت
 (E )المستوى األرضي H968ta   892.78609   :  رقم االستدعاء

 
 .]19[--، دار الهالل: ]القاھرة[. طه حسين كما يعرفه ُكّتاب عصره

 (E األرضي )المستوى H968tahah   892.78609    : رقم االستدعاء
  3746Job:11-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

 .1989، الفكردار القاھرة: . 14كتاب الفكر  .: مائة عام من النهوض العربي: )في الذكرى المئوية لمولده(طه حسين
 (E )المستوى األرضي H968tah   892.78609    : رقم االستدعاء

 Job:100267 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :ونيإلكتر ككتاب متاح أيًضا 

 

 .2008، بردى :الجيزة .تحية إلى طه حسين، يحيى حقي، يوسف السباعي .معدعامر، أيمن، 
 (E)المستوى األرضي    A5174   892.73609رقم االستدعاء:   

 Job:159182 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 مكتبة .ماذا يبقى منهم للتاريخ: دراسات في أدب طه حسين، توفيق الحكيم، عباس العقاد، إبراهيم المازني .صالحعبد الصبور، 

 .]2005[،  الهيئة المصرية العامة للكتاب :]القاهرة[.سرةألا
 (E)المستوى األرضي    S118   892.709962رقم االستدعاء:   

  Job:75338 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:إلكترونيككتاب متاح أيًضا 
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 .]1997[، دار المعارف :القاهرة. 622اقرأ . أوراق مجهولة للدكتور طه حسين عبد العزيز، إبراهيم.
 (E )المستوى األرضي A995   892.746   :  رقم االستدعاء

 Job:82439-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب ح أيًضا متا

 
 .1998، مصرية العامة للكتابالهيئة ال :القاهرة. أيام العمر: رسائل خاصة بين طه حسين وتوفيق الحكيم عبد العزيز، إبراهيم.

 (E )المستوى األرضي   A995a   892.766 :  رقم االستدعاء
 Job:103444 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .2000، ميريت :القاهرة . تقديم نجيب محفوظ.رسائل طه حسين والجامعة المصرية العزيز، إبراهيم. عبد

 (E)المستوى األرضي    A995r   2000   892.766   :رقم االستدعاء
 Job:15973-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1990، الهيئة المصرية العامة للكتاب :القاهرة أدبية. دراسات. تحوالت طه حسين فى.عبد الغني، مصط

 (E )المستوى األرضي 892.78609    عبد  ت     :رقم االستدعاء
 Job:129387-balex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bi :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .]1989[ ،مكتبة التراث اإلسالمي :القاهرة. طه حسين وثورة يوليو: صعود المثقف وسقوطه عبد الغني، مصطفى.

 (E )المستوى األرضي  H968ghan   892.78609   : رقم االستدعاء
  Job:5160 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

  

 .1986 ،ر المستقبل العربيدا :القاهرة. والسياسةطه حسين  عبد الغني، مصطفى.
 (E )المستوى األرضي  H968gha   892.78609   : رقم االستدعاء
 Job:16032 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

  
، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة: .1973-1919طه حسين والسلطة في مصر: المفكر واألمير د الغني، مصطفى.عب

1997. 
 (E )المستوى األرضي    H968muf   892.78609رقم االستدعاء:  

 Job:114117-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
. أحمد زكريا الشلق، ومحمد صابر عربدراسة وتقديم  أوراق طه حسين. .العدل، صبري، ومحمود فودة، ونيفين علوان، محققون

 .2005 دار الكتب والوثائق القومية. وحدة البحوث الوثائقية، القاهرة:
 (E )المستوى األرضي H968aw   892.78609   :  رقم االستدعاء

 http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:86942  إلكترونيككتاب متاح أيًضا:  
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 .2008، الهيئة المصرية العامة للكتاب :]القاهرة[. االتجاهات الدينية في أدب طه حسين الحليم. العسكري، جمال أحمد عبد
 (E )المستوى األرضي    A834   892.708038297    2008: رقم االستدعاء
 Job:214702-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .2014، الهيئة المصرية العامة للكتاب :القاهرة. المرايا المتجاورة: دراسة في نقد طه حسين عصفور، جابر.
 (E )المستوى األرضي   H968u   2014   892.78609 :  رقم االستدعاء

 
دار الثقافة  :إخراج سعد محمد الهجرسي، وآخرين. اإلسكندرية .الببليوجرافية، أو طه حسين في الخالدينعطاءات أسرة طه حسين 

 .]199-[، العلمية
 (E)المستوى األرضي    H968ata   892.78609رقم االستدعاء:   

 Job:9515-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFمتاح أيًضا ككتاب إلكتروني: 
 

. تقديم رجاء النقاش. في ذكرى عميد األدب العربي: طه حسين وعباس محمود العقاد في معركة حول أبي نواس عطية، صالح.
 .2010 ،مؤسسة دار التحرير :القاهرة. 58الجمهورية  تراث

 (E )المستوى األرضي H968fidht   892.78609   :  رقم االستدعاء
 Job:251713 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1985، دار اآلداببيروت: . طه حسين: رجل وفكر وعصر علبي، أحمد.
 (E )المستوى األرضي H968ula   892.78609   :  رقم االستدعاء

 Job:306970-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1990، . بيروت، لبنان: دار الفارابيطه حسين: سيرة مكافح عنيد لبي، أحمد.ع

 (E )المستوى األرضي H968ul   892.78609   :  رقم االستدعاء
 

 .]1997[، : الناشر العربيم. . د.14مصرية  . عبقرياتطه حسينعمارة، عاطف. 
 (مكتبة الطفل--   F1)المستوى األول العلوي  H968i   892.7609   : رقم االستدعاء

 
 البحوث مجمع سلسلة .. إشراف محيي الدين عفيفي أحمدطه حسين من االنبهار بالغرب إلى االنتصار لإلسالم عمارة، محمد.

 .2018، األزهر الشريف. مجمع البحوث اإلسالمية :القاھرةالعلمية.  واألربعون. السلسلة التاسعة سالمية السنةاإل
 (E )المستوى األرضي    H968im   2018   892.78609:  رقم االستدعاء

 
 .]1990[، دار الفكر الحديث :]القاهرة[ .طه حسين وثيقة تاريخية: تحقيقات النيابة العامة مع الدكتور العماوي، طارق.
 (E )المستوى األرضي    A489   892.78609  رقم االستدعاء:

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:214702
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:9515
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:251713
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:306970
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 .1987، مطبعة الفجر :]القاهرة[. وطه حسين: بحث موضوعي مفصل معركة الشعر الجاهلي بين الرافعي عوض، إبراهيم.
 (B2 )المستوى الثاني السفلي A9645   892.711  :   رقم االستدعاء

 
مركز اإلنماء  :حلب .4الحضارات  وصراع العصر قضايا. طه حسين: العقل والدين: بحث في مشكلة المنهج عيد، عبد الرزاق.

 .1995 ،الحضاري
 (E )المستوى األرضي  892.76092    عيد ط     :اءرقم االستدع
 Job:16022 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

  
. 3-1وثائق طه حسين السرية  . وتقديم عبد الحميد إبراهيمتحقيق  رسائل وقصائد لم تنشر إلى طه حسين. الفاسي، عالل، وآخرون.
 .2006القاهرة: دار الشروق، 

 (E )المستوى األرضي H968r   892.78609   :  رقم االستدعاء
 Job:195701-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيتاب ككمتاح أيًضا 

 
 ، د.ت.دار الهالل القاهرة:. 521الهالل  كتاب .طه حسين ومعاصروه فرج، نبيل.

 (E )المستوى األرضي    H968f   892.78609رقم االستدعاء:  
  Job:106313-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

 
 .]1995[، القاهرة: دار المعارف. 12ا باألمل عظماء عاشو . طه حسين: مسافر زاده اإلرادة قاسم، محمود.
 (مكتبة النشء -- F1 )المستوى األول العلوي H968q   892.78609    :  رقم االستدعاء

  http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:83269:إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة . 337المكتبة الثقافية . 1913-1908طه حسين في الضحى من شبابه،  القباني، عبد العليم.

 .1976، للكتاب
 (E )المستوى األرضي H968qab   892.78609     : رقم االستدعاء
 Job:16047-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
د .الق طه حسين في المملكة العربية السعودية: صدى زيارة عميد األدب العربي طه حسين للملكة  شعمي، محمد بن عبد الرزاق، م ع 
 .2015، مؤسسة االنتشار العربي بيروت:. 2ط.  .م1955هـ/1374ربية السعودية، الع

 (E )المستوى األرضي    H968qas   892.78609رقم االستدعاء:  
 

 .1992، دار المعارفالقاھرة: . المتنبي: بين محمود شاكر وطه حسين القط، عبد الحميد.
 (Eوى األرضي )المست  892.713409    م   الق   :رقم االستدعاء

   Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 119291 :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 
 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16022
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16022
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16022
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:101494
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:101494
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:195701
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:106313
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:83269
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16047
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:119291
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:119291
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16033
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16033
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16033
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16033
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 .1974، القاهرة: دار المعارف. 388 اقرأ. ذكرى طه حسين القلماوي، سهير.
 (E)المستوى األرضي   H968qa   892.78609  :  رقم االستدعاء

  Job:156726 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

  

 .1987، . القاهرة: مكتبة الخانجيطه حسين بصيًرا الكاشف، محمد الصادق.
 (E )المستوى األرضي  892.78609   ط   الك    :رقم االستدعاء

 Job:16033-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

 .1992، . بيروت: دار الجيلطه حسين روائيًّا الكركي، خالد.
 (E)المستوى األرضي   892.7092   الك  ط     :رقم االستدعاء

 

 .]1974، : مؤسسة دار الشعبالقاھرة[. طه حسين: حيات وأعماله كريم، سامح.
 (العينين أبو الغني عبد – المجموعات الخاصة -- B2الثاني السفلي  )المستوى  H968kar   892.78609  :  رقم االستدعاء

  Job:143817 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .2004، . القاهرة: الدار المصرية اللبنانيةطه حسين: فكر متجدد كريم، سامح.
 (Eرضي )المستوى األ  892.78609   كري  ط     :رقم االستدعاء

 Job:16016-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .]1978[، القاهرة: دار المعارف. 57كتابك . طه حسين يتكلم كريم، سامح.
 (E )المستوى األرضي H968ku   892.78609   :  ءرقم االستدعا
 Job:106392-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1999، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاباألسرة.  . مكتبة2ط. . كريةمعارك طه حسين األدبية والف كريم، سامح.
 (E)المستوى األرضي   K1839  1999   892.78609  :  رقم االستدعاء

  Job:83281 -alex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bib:إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

  

المجتمع التقليدي والتحديث: دراسة في تحليل مضمون فكر طه حسين االجتماعي ورؤيته في تخلف المجتمع  كسبر، محمود محمد.
 .1995، دار المعرفة الجامعيةاإلسكندرية: . المصري

 (E األرضي)المستوى  K1913   892.709   :  رقم االستدعاء
  Job:76406-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

 .1973، دار المعارفالقاھرة: . 375اقرأ . مع طه حسين الكيالي، سامي.
 (E)المستوى األرضي   H968ka   892.78609  :  رقم االستدعاء

 Job:101025-ebpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/w :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:156726
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:101025
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:101025
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:101025
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16033
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:143817
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:143817
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16016
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:106392
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:83281
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:83281
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:76406
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:106392
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:106392
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:106392
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:101025
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 .1963، دار القومية العربية :القاهرة. طه حسين الشاعر الكاتب كيالني، محمد سيد.
 (بدوى الرحمن عبد -- المجموعات الخاصة – B2الثاني السفلي  )المستوى H968ki   892.78609   :  رقم االستدعاء

 
 .2020، دار هال :الجيزة، مصر. 2ط.  .الشاعر الكاتب طه حسين ما ال تعرفه عن كيالني، محمد سيد.

 (E رضي)المستوى األ   H968ki   892.78609    2020  رقم االستدعاء:
 

 .1997، وزارة الثقافة. المركز القومي للفنون التشكيلية :القاهرة .متحف طه حسين
 )مكتبة الفنون والوسائط المتعددة -- B3سفلي المستوى الثالث ال)    M4261   727.6000962رقم االستدعاء:  

 

 .تحقيق وتعليق خيري شلبي. حول كتابه في الشعر الجاهلي 1927طه حسين: نص قرار االتهام ضد طه حسين سنة  محاكمة
 .1972، المؤسسة العربية بيروت:

 (E )المستوى األرضي     M95215   892.71109رقم االستدعاء:  
 Job:188567-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :يإلكترونككتاب متاح أيًضا 

 
 .1978، دار إحياء التراث العربي :]القاهرة[. طه حسين مفكًرا سالم.المحتسب، عبد المجيد عبد ال

 (E )المستوى األرضي H968mu   892.78609  :   رقم االستدعاء
 Job:105865 -es/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpag :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1973، وزارة الثقافة :القاهرةحوار غالي شكري. قام بإجراء ال. هكذا تكلم طه حسين آلخر مرة محفوظ، نجيب.
 (أحمد زويل – المجموعات الخاصة -B2 )المستوى الثاني السفلي M2148ha   892.78603  :   رقم االستدعاء

 
المجلس األعلى  :القاهرة. 462للترجمة  القومي المشروع. طه حسين من األزهر إلى السوربون صادق.محمودي، عبد الرشيد ال

 .2003، للثقافة
 (E )المستوى األرضي H968ma   892.78609  :   رقم االستدعاء

 
 .2005، ية واالجتماعيةعين للدراسات والبحوث اإلنسان :القاھرة. طه حسين: بين السراج والمرايا محمودي، عبد الرشيد الصادق.

 (E )المستوى األرضي H968m   892.78609  :   رقم االستدعاء

 
للترجمة  القومي المشروع. طه حسين من الشاطئ اآلخر: كتابات طه حسين الفرنسية .مترجم، عبد الرشيد الصادق، يمحمود
1189. :2008 ،المركز القومي للترجمة القاهرة. 

  (E )المستوى األرضي H968min   892.78609  :   رقم االستدعاء
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:136140 :متاح أيًضا ككتاب إلكترو ني  

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:188567
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:105865
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:136140%20متاح%20أيضًا%20ككتاب%20إلكتروني:
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شركة  . بيروت:من الشاطئ اآلخر: طه حسين في جديده الذي لم ينشر سابًقا طه حسين صادق، مترجم.محمودي، عبد الرشيد ال
 .1990 ،المطبوعات

 (E )المستوى األرضي H968   892.785   :  رقم االستدعاء
 Job:115073-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
طه حسين: بين السراج  المؤامرة على اإلسالم: فيما كتبه د. مسعود، جمال عبد الهادي محمد، ووفاء محمد رفعت، وعلي أحمد لبن.

 .]1991[، دار الوفاء :المنصورة. 1الدراسية  المناهج في الفكري الغزو. والمرايا
 (عادل عيد -- المجموعات الخاصة --B2 )المستوى الثاني السفلي M9521  1991   375.006  :   رقم االستدعاء

 
الهوية  -الفكر التربوي -الحرية األكاديمية -الديمقراطية -العدالة االجتماعية -طه حسين: مصادره الفكرية. حميدمغيث، كمال 

 .1997لي. القاهرة: مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق اإلنسان، . تقديم سعيد إسماعيل عالثقافية
 (E)المستوى األرضي  H968mugh   892.78609  :  رقم االستدعاء

  Job:114425 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:إلكترونيككتاب متاح أيًضا 
 

عمالقة عند مطلع القرن: أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، طه حسين، عباس العقاد، مصطفى صادق الرافعي، أبو  المقالح، عبد العزيز.
 .1988 ،منشورات دار اآلداب بيروت:. 2 ط.. القاسم الشابي
 (E )المستوى األرضي M2978a   1988   892.709   :  رقم االستدعاء

  Job:11204 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

 :]األردن[ناصر الدين األسد.  مراجعه وتقديم. الميزان في استدراكات على كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي المالح، نديم.
 .1984 ،منشورات دائرة الثقافة والفنون

 (E )المستوى األرضي M2522   892.71109    : رقم االستدعاء
   Job:298395 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

  

 .1973 ،دار الكتاب الجديد :القاهرة. طه حسين قاهر الظالم المالخ، كمال.
 (E )المستوى األرضي H968   892.78609   :  رقم االستدعاء

 
 .1979، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع اإلسكندرية :اإلسكندرية. طه حسين بين السيرة والترجمة الذاتية دة.مهران، رشي

 (المخزن -- B4 )المستوى الرابع السفلي H968mah   892.78609  :   رقم االستدعاء

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:115073
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:114425
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:298213
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:298213
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:298213
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 ي.مركز رامتان الثقافالقاهرة: محمد نوار. . تقديم (1951-1889الدكتور طه حسين باشا. مخطوط يوناني )ميخائيليذس، أوجين. 
. مطبوعات صندوق التنمية دارة العامة للمتاحف والمعارضاإل .المركز القومى للفنون التشكيلية .متحف طه حسين؛ وزارة الثقافة

 . [1996]الثقافية، 
 (E )المستوى األرضي   H968mi   892.78609رقم االستدعاء:   
 Job:111564-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :ونيإلكتر  متاح أيًضا ككتاب 

 

 .1990جدة: النادي األدبي الثقافي،  .57 الثقافي األدبي النادي كتاب. طه حسين والتراثناصف، مصطفى. 
 (E)المستوى األرضي   H968nas   892.78609  :  اءرقم االستدع
 Job:298213-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .2010القاهرة: دار الهالل، . 717الهالل  بكتا. طه حسين والصهيونيةالنمنم، حلمي. 
 (E)المستوى األرضي   H968na   892.78609  :  رقم االستدعاء

 Job:221470-Fhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DA :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 
 .1988، الهيئة المصرية العامة للكتاب :القاهرة. الفن القصصي بين جيلي طه حسين ونجيب محفوظ نوفل، يوسف.
 (E )المستوى األرضي  N328f   892.73609    :رقم االستدعاء

 Job:16031-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

 .]199-[ ،مؤسسة عيبال :القاهرة .: العقالنية، الديموقراطية، الحداثةطه حسين. ، محررونعبد الرحمن منيف، وآخرونمنيف، 
 (E)المستوى األرضي     H968t   892.78609رقم االستدعاء:  

 Job:102285-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :ككتاب إلكترونيأيًضا  متاح

 

 .]1998[، دار سنابل :المنصورة. طه حسين والمرأة وحيد، عالء الدين.
 (E )المستوى األرضي H968w   892.78609   :  رقم االستدعاء

 .Job:218423-jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

 

Langhade, J., and A. Bounfour. Taha Husein: Colloque de Bordeaux 15, 16 et 17 décembre 

1989. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 1991. 

 (E )المستوى األرضي  Lan   T      892.7'092: رقم االستدعاء
 
Ronfard, Bruno. Taha Hussein: Les cultures en dialogue. Témoins d’humanité. Paris: 
Desclée de Brouwer, 1995. 

 (الوطنية فرنسا مكتبة مجموعة --المخزن  -- B4السفلي  الرابعالمستوى )    BnF   400036رقم االستدعاء:  
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 :واحتفاليات مؤتمرات
 

إعداد . أدبية-عاًما على رحيله: طه حسين في الخالدين: دراسة ببليو 25احتفالية كلية اآلداب بذكرى طه حسين بمناسبة مرور 
 .1998، كلية اآلداب جامعة القاهرة. :القاهرةتقديم محمد فتحي عبد الهادي.  .أمانر رفعت، وسلوى السعيد، وسحر يوسف

 (E)المستوى األرضي  H968ih   892.78609   :  رقم االستدعاء
 

إلحياء  2003من أكتوبر عام  24/25األجيال: البحوث التي ألقيت في المؤتمر المنعقد في يومي طه حسين: معلم  .حسين، طه
 .2006 ،مكتبة اإلسكندرية اإلسكندرية:تقديم إسماعيل سراج الدين. تحرير لطفي عبد الوهاب. . الذكرى الثالثين لرحيله

 (E )المستوى األرضي H968taha   892.78609  :   رقم االستدعاء
  Job:187851-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF  :إلكترونيككتاب اح أيًضا مت

 
 
 ب إلكترونياكت
 

. كتاب 2015، الدار التونسية للكتاب: ]تونس[. المستشرقين وظالل العرب طه حسين والشعر الجاهلي: بين نفحات. التهامي، الهاني

 )قاعدة بيانات(.المنهل إلكتروني. 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:187851
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 الرسائل العلمية
 

.2013، . كلية اآلدابالمنصورةجامعة  .. رسالة دكتوراهاألدب المقارن عند طه حسين. عماد محمد محمد، إبراهيم  

 المخزن( -- B4المستوى الرابع السفلي )   Thesis   60290رقم االستدعاء:   
 

. الجدل النقدي بين المنهج والنص في الدراسات األدبية عند طه حسين: حديث األربعاء نموذًجا .ناهد عالم غباشي، أبو حجازي
.2001، الزقازيق. كلية اآلدابجامعة  ماجستير.رسالة   

 المخزن( -- B4ي )المستوى الرابع السفل   Thesis   33594رقم االستدعاء:   
 

كلية الفيوم. جامعة  .دكتوراه. رسالة االتجاه العقلي بين محمد حسين هيكل وطه حسين: دراسة مقارنة .خالد محمد فخري، إسماعيل
.2006، دار العلوم  

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   15796رقم االستدعاء:   
 

 .ماجستير. رسالة ة المرأة عند طه حسين من خالل السيرة الذاتية واألعمال الروائية وأدب المقالصور  .رضا عبد المجيد السيد، اإلنه
 .2007، كلية اآلدابعين شمس. جامعة 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   17131رقم االستدعاء:   
 

. ماجستير. رسالة قد المجتمع كما تصورها أعماله األدبيةالتناول الفني لرؤية طه حسين في ن .صوفيا يسري صالح محمد، جمعة
 .2011، كلية اآلداباإلسكندرية. جامعة 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   49676رقم االستدعاء:   
 

. اإلسكندريةجامعة  .توراهدك. رسالة الموقف النقدي لطه حسين من الشعر العباسي: دراسة نصية .زهرة عبد الفتاح عبد العال، حسين
.2010، كلية اآلداب  

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   49676رقم االستدعاء:   
 

األساليب بين التراث النحوي والواقع اللغوي: دراسة داللية تركيبية من خالل أعمال طه حسين  .محمد عبد الكريم محمد، زهران
.2002، كلية البناتعين شمس. امعة ج .ماجستير. رسالة القصصية  

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   37960رقم االستدعاء:   
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كلية دار  المنيا.جامعة  .ماجستير. رسالة بناء الجملة الشرطية في رواية األيام لطه حسين: دراسة لغوية .منتصر أمين، عبد الرحيم
.2004، العلوم  

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   37152  رقم االستدعاء: 
 

. كلية حلوانجامعة  .ماجستير. رسالة بنية الخطاب الحجاجي دراسة في مقاالت طه حسين األدبية .نهى السيد محمود، عبد اهلل
.2007،  اآلداب  

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   19384رقم االستدعاء:   
 

، كلية اآلداب بنها.جامعة  .ماجستير. رسالة عالقة القصة بالمجتمع: دراسة في نماذج مختارة لطه حسين .مجدي بدر علي، العراقي
2006.  

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   25748رقم االستدعاء:   
 

 .ماجستير. رسالة تطبيقية على مقاالت حديث األربعاءالخطاب الحجاجي عند طه حسين دراسة لغوية  .نبوية علي محمد، علي
.2007، كلية األلسن عين شمس.جامعة   

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   20515رقم االستدعاء:   
  

.2001 ،كلية اآلداباإلسكندرية. جامعة  .. رسالة دكتوراهمنهج طه حسين في دراسته لألدب الجاهلي. أحمد صالح، كامل  

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   6326رقم االستدعاء:   
 

 اإلسكندرية.جامعة  .ماجستير. رسالة توظيف طه حسين لفنون البديع في أعماله األدبية، دراسة أسلوبية. سماح فريد أحمد، محمد
.2012، كلية اآلداب  

 المخزن( -- B4الرابع السفلي )المستوى    Thesis   62138رقم االستدعاء:   
 

الرؤية األدبية االجتماعية في )األيام / دعاء الكروان / الحب الضائع / شجرة البؤس( لطه حسين:  .محمد حسين محمد، محمود
.2006، كلية األلسن عين شمس.جامعة  .ماجستير. رسالة دراسة تحليلية  

 المخزن( -- B4السفلي )المستوى الرابع    Thesis   17269رقم االستدعاء:   
 

. األيام( –المعذبون في األرض  –الوعد الحق  –التوكيد في كتابات طه حسين اإلبداعية )دعاء الكروان  .يسرا محمد يسري، محمود
.2007، كلية اآلدابالقاهرة. جامعة  .ماجستيررسالة   

 ن(المخز  -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   19607رقم االستدعاء:   
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