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م٢٠٢٣كتب للقراءة في العام الجديد   

 

 .. نرجو أن تنال إعجابكم. وكل عام وأنتم بخيرموظفو قطاع المكتبات رشَّحها قائمةهذه ال

 

 : تاريخالكتب 

 

. ترجمة أميرة نويرة. تصدير مصطفى الفقي. اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية، اليونانيون وبناء مصر الحديثةألكساندر، كيتروف. 

2020. 

 (F1المستوى األول العلوي )   K624   962.004893   رقم االستدعاء:

 

مكتبة اإلسكندرية  مشروعتصدير مصطفى الفقي. . . تحقيق وتعليق حسام عبد الباسط. ترجمة ندية عارفسكندرياتكومب، إتيان. 

 .2020لمتوسط، مركز دراسات اإلسكندرية وحضارة البحر ا .. اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية10 للترجمة

 (F1المستوى األول العلوي )   C729   2020   962.1   االستدعاء:رقم 

 

تصدير عبد هللا . ترجمة أميرة نبيه بدوي. تاريخ ضائع: التراث الخالد لعلماء اإلسالم ومفكريه وفنانيهمورجان، مايكل هاميلتون. 

 .2008. الجيزة: نهضة مصر، 3ط. الثاني. 

 (F1المستوى األول العلوي )   M8471   2008   909.09767   رقم االستدعاء:

 :ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:156860 

 

الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الثقافة. . ]القاهرة[: 26-25 . ذاكرة الكتابة2. ط. عالم من اإلسكندريةأيوسف، نقوال. 

2001. 

 (F1المستوى األول علوي )   Y958   2001   962.10092   رقم االستدعاء:

 

 

 األدب: كتب 

 

 .2010الثقافة، الهيئة العامة لقصور وزارة الثقافة. . القاهرة: المرأة في حياة طه حسينأبو زيد، مديحة. 

 (Eالمستوى األرضي )   H968z   892.78609   رقم االستدعاء:

 :ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

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

 

 .2001الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الثقافة. . القاهرة: 43 . آفاق عربيةالحي الالتيني: روايةإدريس، سهيل. 

 (Eالمستوى األرضي )   I215   892.736   رقم االستدعاء:

 :ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:86473 

 

الهيئة العامة وزارة الثقافة. . القاهرة: 53 . مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة2. ط. عصافير النيل: روايةأصالن، إبراهيم. 

 .2000لقصور الثقافة، 

 نور الشريف( --المجموعات الخاصة -- B2الثاني السفلي المستوى )   A835a   2000   892.736   رقم االستدعاء:

 

 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:156860
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:258676
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 .2020. الجيزة: نهضة مصر، 6. ط. أوالد الناس: ثالثية المماليكبسيوني، ريم. 

 (مكتبة النشء -- F1المستوى األول العلوي )   B321a   2020   892.737   رقم االستدعاء:

 

 [.2010، ]ىدار ليل ؛ب. ]القاهرة[: كيان كورالحافةتوفيق، أحمد خالد. 

 (E رضيالمستوى األ)   T2347   892.746   رقم االستدعاء:

 : ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:291904 

 

 .2016، للنشر ندار . الجيزة: : روايةابتسم فأنت ميتحسن. الجندي، 

 ( Eالمستوى األرضي)   J9515i   2016   892.737   رقم االستدعاء:

 

 .2006الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الثقافة. . القاهرة: 20 . كتاب الثقافة الجديدةمن ديوان األغانيحجاب، سيد. 

 (المخزن --المجموعات الخاصة  -- B4المستوى الرابع السفلي )   H6396mi   892.716   رقم االستدعاء:

 

 .2015مؤسسة هنداوي، القاهرة: العالم.  أمين محمود مراجعة عرودكي. الدين بدر ترجمة. معكحسين، سوزان طه. 

 (يالفق مصطفى. د مجموعة -- B1 السفلي األول المستوى)   H968hu   892.78609   رقم االستدعاء:

 

 .[2000]سوسة، تونس: دار المعارف،  .1مكتبة طه حسين  .3. ط. في الشعر الجاهليحسين، طه. 

 (Eالمستوى األرضي )   H968f   2000   892.71109   رقم االستدعاء:

 : ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

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

 

 .2012، ؛ بغداد: الجمل. ترجمة خالد الجبيلي. لندن: طوىقواعد العشق األربعون: رواية عن جالل الدين الروميشافاق، إليف. 

 (Eالمستوى األرضي )   S5251   894.3534   رقم االستدعاء:

 

 .2009. القاهرة: دار الشروق، 7. ط. : روايةروبواحة الغطاهر، بهاء. 

 (Eالمستوى األرضي )   T1288w   2009   892.736   رقم االستدعاء:

 :ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:186509 

 

 .2015. القاهرة: الكرمة، 3. ط. إذاعة األغانيطاهر، عمر. 

 (Eالمستوى األرضي )   T1288   2015   892.747   رقم االستدعاء:

 

 .2019. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 10. ط. سيدة الزمالك: روايةالعشماوي، أشرف. 

 (Eالمستوى األرضي )   A8277s   2019   892.737   رقم االستدعاء:

 

 .2000الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الثقافة. . القاهرة: 7 . كتاب األدباء2. ط. قصة اإلسكندرية

 (Eالمستوى األرضي )   Q12i   2000   892.73608   رقم االستدعاء:

 

الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الثقافة. رة: القاه. 316أصوات أدبية . عشاء برفقة عائشة: قصصقنديل، محمد المنسي. 

2001. 

 (Eالمستوى األرضي )   Q11552a   892.736   رقم االستدعاء:

 :ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:85963 

 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:291904
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 .2006. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 6 . سلسلة الجوائز3. ط. عاشوا في حياتيمنصور، أنيس. 

 (Eالمستوى األرضي )   M289a   2006   892.78603   رقم االستدعاء:

 :  ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:201911 

 

 .2007 ،. ترجمة محمد عيد إبراهيم. دمشق، سوريا: دار نينوي: روايةجنوب الحدود، غرب الشمس. ي، هاروكيموراك

 (Eي المستوى األرض)   M97235j   895.635   رقم االستدعاء:

 

 .2005الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الثقافة. . ]القاهرة[: 13 كتاب الثقافة الجديدة .رومانتيكياتناجي، إبراهيم. 

 (Eالمستوى األرضي )   N162r   892.715   رقم االستدعاء:

 :ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:75896 

 

وزارة الثقافة. . القاهرة: 95 . ترجمة سهير القلماوي. تصدير ماهر شفيق فريد. سلسلة آفاق عالميةكتاب العجائبهوثورن، ناثانيال. 

 .2010الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

 (Eالمستوى األرضي )   H399k   813.3   ء:رقم االستدعا

 :ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:253785 

 

 

 : التطبيقية والحيوية علومالكتب 

 

 .2014. عمان، األردن: دار كنوز المعرفة، مبادئ التسويق اإللكترونيد. مجدل، أحمأ

 (B1 سفليالمستوى األول ال)   I329   658.872   رقم االستدعاء:

 

. ترجمة عيسى عبد هللا. القاهرة: عصير الكتب، المخ األبله: عالم األعصاب يشرح لك حقيقة ما يدور في رأسكبرنيت، دين. 

2021. 

 (مكتبة النشء -- F1المستوى األول العلوي )   B9643   612.8   رقم االستدعاء:

 

أساسيات في التغذية والحميات: دليل عملي للراغبين في إنقاص أوزانهم مع أنظمة غذائية للحوامل والرضع دعبول، لينة موفق. 

مراجعة محمد حسن تدقيق و .لعروق )األوعية(طفال والرياضيين وحميات خاصة بالسكري والكولسترول وأمراض القلب واواأل

 .2008: دار البشائر، ، سوريا. دمشق3حتاحت. ط. 

 (B1المستوى األول السفلي )   D116   2008   613.2   رقم االستدعاء:

 إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:174462 

 

 .2009. ترجمة خالد العامري. القاهرة: دار الفاروق لالستثمارات الثقافية، فن تحفيز األفرادفورسيث، باتريك. 

 (B1المستوى األول السفلي )   F7351f   658.314   رقم االستدعاء:

 

مكتبة األسرة. . ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي. للزمان: من االنفجار الكبير حتى الثقوب السوداء تاريخ موجزهوكنج، ستيفن. 

 .2001، الهيئة المصرية العامة للكتابالقاهرة: األعمال الفكرية. 

 (B1المستوى األول السفلي )   H3929t   2001   523.1   رقم االستدعاء:

 إلكتروني:ككتاب متاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:36981  

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:201911
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:75896
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http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:36981
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 : علوم االجتماعيةالكتب 

 

ية العامة للكتاب، النهضة. القاهرة: الهيئة المصر تراث .الشلق. دراسة وتقديم أحمد زكريا مستقبل الثقافة في مصرحسين، طه. 

2013.  

 ( B2المستوى الثاني السفلي)   H968   2013   305.892762   رقم االستدعاء:

 

. معلومة قانونية مصاغة بطريقة سهلة تهمك في جميع مجاالت الحياة 1000القانون لغير القانونين: أكثر من الداروتي، منتصر. 

 .[2010]، د.م.

  (المخزن -- B4المستوى الرابع السفلي )   D227   340   :رقم االستدعاء

 :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:238834 

 

 .2018لمكتبة اإلعالمية. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، . ااإلعالم والواقع االفتراضيصادق، عباس مصطفى. 

 (B2 ثاني السفليالمستوى ال)   S125   2018   302.23   رقم االستدعاء:

 

 .2021. القاهرة: دار الشروق، 3. ط.ذكر شرقي منقرضطه، محمد. 

 (B2المستوى الثاني السفلي )   T1286   2021   306.87   رقم االستدعاء:

 

الهيئة العامة لقصور وزارة الثقافة. . ]القاهرة[: 16 . كتاب الثقافة الجديدةمام محمد عبده: سيرته وآراؤه بقلمهاإله، محمد. عبد

 .2005الثقافة، 

 (B2المستوى الثاني السفلي )   A1359ab   303.484092   رقم االستدعاء:

 :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:112829 

 

محمد المومني. و ،. ترجمة رياض الكحال. مراجعة منصور فرحعالمنا االفتراضي: ما هو؟ وما عالقته بالواقعليفي، بيير. 

 .2018للثقافة واآلثار، المنامة، البحرين: هيئة البحرين 

 (B2 ثاني السفليالمستوى ال)   L6681   303.3   رقم االستدعاء:

. اإلسكندرية: مكتبة الوفاء حق المتهم في الصمت: دراسة قانونية مقارنة في التشريعات العربية واألجنبيةيوسف، أمير فرج. 

 .2016القانونية، 

 (B2الثاني السفلي  المستوى)   Y958   345.056   رقم االستدعاء:

 

 

 : فنونالكتب 

 

 ؛. األعمال الكاملة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب1962–1956األعمال الكاريكاتيرية،  صالح جاهين:جاهين، صالح. 

 .2013مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، 

 (مكتبة الفنون والوسائط المتعددة -- B3ي المستوى الثالث السفل)   G4111   2013   741.5962   رقم االستدعاء:

 

وزارة الثقافة. : الدقهلية .16 ةسلسلة أدباء الدقهلي. 15 . سلسلة ابداعات2. ط. أم كلثوم: قيثارة السماءعبد العال، محمد محمود. 

 .2000إقليم شرق الدلتا،  .الهيئة العامة لقصور الثقافة

 (مكتبة الفنون والوسائط المتعددة -- B3المستوى الثالث السفلي )   U52al   2000   782.42168092   رقم االستدعاء:

 :إلكترونيككتاب متاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:215381 

 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:238834
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 .2009الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الثقافة. . القاهرة: 58 . آفاق السينماسينما أنور وجديمد. عبد الفتاح، مح

 (مكتبة الفنون والوسائط المتعددة -- B3المستوى الثالث السفلي )   W1459f   791.43028092   رقم االستدعاء:

 

سلسلة الفنون. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، األسرة.  مكتبة. شارع عماد الدين: حكايات الفن والنجومفرج، ألفريد. 

2012. 

 (مكتبة الفنون والوسائط المتعددة -- B3المستوى الثالث السفلي )   F21955sh   792.0962   رقم االستدعاء:

 

وزارة الثقافة. . القاهرة: 67 . مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافةشحات الغرام: قصة حياة الفنان محمد فوزيفرغلي، سيد. 

 .2000الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

 (مكتبة الفنون والوسائط المتعددة -- B3المستوى الثالث السفلي )   F281f   782.42168092   رقم االستدعاء:

 

 .2019. القاهرة: دار الحكمة، قصور وسرايات اإلسكندرية في عصر أسرة محمد عليالقطري، سحر محمد. 

 (مكتبة الفنون والوسائط المتعددة -- B3المستوى الثالث السفلي )   Q11   725.1709621   رقم االستدعاء:

 

 

 : معارف العامةالكتب 

 

. اإلسكندرية: دار المعرفة استخدام تقنية الواقع المعزز في المكتباتبندقة، سارة محمود محمود، وغادة عبد المنعم موسى. 

 .2020الجامعية، 

 (B4 رابع السفليالمستوى ال)   B9423   006.8   االستدعاء:رقم 

 .2013: دار الثقافة، ، األردن. عمان2. ط. فن التعامل مع الناسالصافي، عبد الحكيم محمود، وسليم محمد شريف قارة. 

 (B4المستوى الرابع السفلي )   S1288   2013   158.2   رقم االستدعاء:

 

. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 360 . عالم المعرفةمن الكهف إلى الواقع االفتراضي الخيالعبد الحميد، شاكر. 

2009. 

 (B4 رابع السفليالمستوى ال)   H216   153.3   رقم االستدعاء: 

 ً  :بداخل المكتبة متاح أيًضا إلكترونيا

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:151757 

 

 .2020. المنصورة: المكتبة العصرية، الذكاء االصطناعي: ثورة جديدة في اإلدارة المعاصرةغنيم، أحمد محمد. 

 (B4 رابع السفليالمستوى ال)   G4279   006.3   رقم االستدعاء:

 

 .2011، . القاهرة: دار دون2. ط. أصحاب الكاريزماإيهاب. فكري، 

 (B4المستوى الرابع السفلي )   F477   2011   158.1   رقم االستدعاء:

 

 .2014. ترجمة حسين حمزة. عمان، األردن: دار كنوز المعرفة العلمية، تحليل الشخصيةلوري، دون. 

 (B4ع السفلي المستوى الراب)   L967   155.2   رقم االستدعاء:

 

 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:151757

