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ال�سعر عنوان الكتاب

 العلوم اإلجتماعية
8 التنمية والقيم

35  التاريخ الإقت�صادي لأفريقيا الغربية

21  التثبيت والتكييف يف م�صر

20  اأهل مطروح

16 الثقافة منظور دارويني

20 املراأة يف اأثينا الواقع والقانون

21  امل�صلم عدوًا و�صديقًا

24  الإن�صانيون اجلدد العلم عند احلافة

15  الدبلوما�صية الفاعلة

13  الدميقراطية الأمريكية

33  العدو الأمريكي

15 العودة من فل�صطني

34  اجلدلية الإجتماعية

19 احلركات الإجتماعية 1768- 2004

21 الطبقة العليا بني ثورتني 1952-1919

17  العوملة والرعاية الإن�صانية

20 القومية والعقالنية

24  الكلمات املفاتيح

17 امل�صتنريون خدمة وخيانة

26  ال�صيا�صة اخلارجية الأمريكية وم�صادرها الداخلية

17 الأطفال والتكنولوجيا والثقافة

17  احلركة الن�صائية امل�صرية

18 التنوع الب�صري اخلالق ) تقرير اللجنة العاملية (

6 الدراما والتعليم

16  ال�صياحة وال�صيا�صة

16  الإ�صالميون اجلزائريون

30 التحالف الأ�صود

30 احلكم وال�صيا�صة يف اأفريقيا ج1

38 احلكم وال�صيا�صة يف اأفريقيا ج2

16 املرياث املر الأيدلوجيا وال�صيا�صة يف العامل العربي

17 الوطن املغت�صب

23  الت�صحر التهديد واملجابهة

27  اأ�صوات بديلة

35 ال�صحة العقلية يف العامل

41  اأمثال الهو�صا العامية

10 احل�صد والإغريق

ال�سعر عنوان الكتاب

34  بانوراما احلياة ال�صياحية

50 برومثيو�س بال قيود

13  بطالت و�صحايا

17 باليني وباليني

30 تاريخ التحليل الإقت�صادي ج1

28 تاريخ التحليل الإقت�صادي ج2

34 تاريخ التحليل الإقت�صادي ج3

6  تقرير عن ثقافة ال�صالم يف العامل

18 تدمري النظام العاملي

23  تطور الثقافة

21  تقاطعات

15  تقرير احلالة احلا�صرة مل�صر 1671

24 ثقافات العوملة

27  حركات التحرر الأفريقية

17 خ�صمان اأم �صريكان ) ال�صني واأمريكا ( 

31  دميقراطية للقلة

11 يف تف�صري مذهب بو�س ومقالت اأخرى

13 قانون ال�صعوب

35  لن نفرتق

22 معلمون ملدار�س امل�صتقبل

25  من طاوو�س اإىل فرح

31 مو�صوعة تاريخ الن�صاء يف الغرب ج1

17 مرياث الرتجمة – الفالحون

23 مرياث الرتجمة : مدونة جو�صتنيان

14  نحو مفهوم لقت�صاديات املوارد الطبيعية

25 نحو مفهوم لقت�صاديات ال�صحة

12 ن�صاء مقاتالت ال�صور واحلقائق

17  ن�صاأة الروح القومية امل�صرية

 العلوم التطبيقية
23  الطب والأطباء يف م�صر

30  الأرا�صي واجلودة البيئية

15  تفهم ذهنية مدمن امل�صكرات

14  مرياث الرتجمة : الطب التجريبي

العلوم البحتة 
14 الهيولية يف الكون

15 النفجارات الثالثة العظمى

أواًل : اإلصدارات المترجمة – المشروع القومي للترجمة
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18 الإ�صالم والعلم ) الأ�صولية الدينية ( 

27  ا�صتك�صاف الأر�س والكون

15 الإنقرا�س ) جينات �صيئة اأم حظ �صئ (

17 القوى الأربع الأ�صا�صية يف الكون

11 ال�صفرة الوراثية وكتاب التحولت )طاو احلياة (

14  احلقيقة والتطور عند �صبلي �صميل

38  ثورة يف التكنولوجيا احليوية

22 جوهر الرتجمة : عبور احلدود الثقافية

14 �صجون ال�صوء الثقوب ال�صوداء

10  �صحرة و�صبية

15  عوامل اأخرى

15 غبار النجوم

19  لقطات من امل�صتقبل بحوث يف حدود املمكن

24 نافذة على اأحدث العلوم

15  نحو مفهوم لالإقت�صاديات البيئية
والقوانني املعاجلة لها

17  هم�س من املا�صي

 التاريخ والجغرافيا
16  الرو�س فى بالد الأهرام

27  اأثينة ال�صوداء اجلزء الثاين: املجلد الثاين

15 اأفغان�صتان فى التاريخ املعا�صر

14 الرتاث املغدور )اإغتيال ما�صي البو�صنة(

35  األك�صياد

17 اليابان احلديثة ق�صايا واأراء

24  املاآثر ال�صلطانية

20  اأفريقيا منذ عام 1800

18 الذاكرة واحلداثة

28 املو�صوعة ال�صاملة للح�صارة الفرعونية

13  اأوراق فل�صطينية

32
 احلرفيون والتجار يف القاهرة

يف القرن الثامن ع�صر ج1

28
 احلرفيون والتجار يف القاهرة

يف القرن الثامن ع�صر ج2

21  القاهرة اإقامة مدينة حديثة

11 الولع الفرن�صي مب�صر من احللم اىل امل�صروع

18  احلياة اليومية يف م�صر الرومانية

50 اأمنحوتب الثالث امللك العظيم

10 القرن اجلديد

ال�سعر عنوان الكتاب

7  احلياة يف م�صر القدمية

31  بلزوين يف م�صر

30 تاريخ اإ�صبانيا الإ�صالمية ج2 ق1

19 تراث الهند

37  توجهات بريطانية – �صرقية

21 جالل امللوك

26 دمار يوغو�صالفيا تتبع لنهيارها 1992-1980

17 ديلي�صب�س الذي ل نعرفه

8 دين م�صر العام

11  ر�صائل من تركيا 1716 – 1718

29 ر�صائل من م�صر ) 1882-1879 (

30 رم�صي�س الثاين فرعون واملعجزات

21 رميو�س ) اأ�صطورة رومانية (

26 �صفر نامة حجاز

41  طيبة اأو ن�صاأة اإمرباطورية

11  عر�س الأحداث التي وقعت يف بغداد

25 فراعنة من ؟

37  ما بعد املركزية الأوروبية

25  م�صر يف ع�صرنا احلديث

22 م�صر القدمية يف عيون الإيرانيني

21 م�صر واأوروبا ج1

11  مكتبة الإ�صكندرية

12 من اأدب الر�صائل الهندية

29  مرياث الرتجمة: املدينة العتيقة

38  مرياث الرتجمة: راحة ال�صدور واآية ال�صرور

32  مرياث الرتجمة: احلياة العامة اليونانية

13  هوية فرن�صا املجلد الثاين: النا�س والأ�صياء

15 ولدت مب�صر

 الفلسفة وعلم النفس
12  الأنطولوجيا ال�صيا�صية عند مارتن هيدجر

8  التحليل النف�صي والأدب

20 التليفزيون ومنو الطفل

18 جتلي اجلميل

19 تعويذة احل�صي

13 ر�صالة النف�صية

11 ر�صائل خم�س يف الآفاق والأنف�س

14  عبادة الإن�صان احلر
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45  علم النف�س فى البالد العربية

13  حما�صرات يف املثالية احلديثة

10  م�صادر الب�صرية الدينية

13 مرياث الرتجمة: املدينة الفا�صلة

 اآلداب
22 اخلزانة اخلفية ) تذكرة ال�صعراء (

24 اأ�صاطري �صعبية من اأوزبك�صتان ج1

29 اأ�صاطري �صعبية من اأوزبك�صتان ج2

17  اأ�صوات على هام�س احلرب

23  اأ�صاطري من املوروثات ال�صعبية الفنلندية

16  القلم اجلرئ

8 الأ�صطورة واحلداثة )حول رواية دون كازمورو (

27  الرواية الإ�صبانية املعا�صرة

21 ال�صيد �صيجوندو �صومربا

11  املراأة يف اأدب جنيب حمفوظ

22 ال�صيدة بريفيكتا

16 اجلماليات مل يولدن بعد

12 املهمة الإ�صتوائية ) رواية (

37 احلمقى ميوتون ) رواية ( 

35 املذنبة ) رواية (

7 الأمري اإحتجاب ) رواية (

16 ال�صعر الأمريكي املعا�صر ) �صعر (

12  الأدب الإ�صباين املعا�صر باأقالم كتابه

6 العامل الربجوازي الزائل ) رواية (

8 املوت يف ال�صم�س ) رواية (

17 املا�س الزائف ) رواية (

10 الإتهام

16  امراأة حماربة

21 اإنتظار ) رواية (

33 اجلريان ) رواية (

8 اللعب بالنار ) رواية (

36 اأزهار م�صك الليل ) رواية (

13 األم �صياو�س ) رواية (

8 ال�صبية الطائ�صون ) رواية (

9 اليوم ال�صاد�س ) رواية (

7 اإيزابيل ) رواية (

8 اأغنيات و�صوناتات ) �صعر (

ال�سعر عنوان الكتاب

10  احلب الذي كان وق�صائد اأخرى

11  اأ�صعار جو�صتاف اأودلفو

20 اأ�صعار من عامل ا�صمه ال�صني

18  ال�صعر الفار�صي املعا�صر

5 اأمثال فل�صطينية ) �صعر (

28 ال�صفيحة وق�ص�س اأخرى

11  الق�ص�س التي يحكيها الأطفال

15 اخلفافي�س وق�ص�س اأخرى ) من اأفغان�صتان (

28 الغ�صب واأحالم ال�صنني ) م�صرحيات ق�صرية (

10 الكلمة للبنت

14 اخلوامت الثالثة ) م�صرحية �صعرية (

5 الكونرتبا�س

14  العبد وم�صرحيات اأخرى

8 امللف ) م�صرحية (

13 املقهى ) م�صرحية �صينية (

4  اإرهاب م�صرحية يف اإحدى ع�صرة متتالية

22 الأ�صاطري والفلكلور فى موردوفيا

13  الأدب الرو�صي يف ال�صنوات الع�صر الأخرية

17  الأدب والن�صوية

16  القاهرة يف الأدب امل�صري احلديث واملعا�صر

18 اجلماليات عند كيت�س وهنت

14  احللقة النقدية

8  الدميوقراطية وال�صعر

27  الالعقالنية ال�صعرية

9  الرحلة الهندية اإىل اجلزيرة العربية

30 اأنا كندا ) الأعمال الق�ص�صية ( ج1

23 ال�صحراء ) الأعمال الق�ص�صية ( ج2

12 الروؤية يف ليلة معتمة ) خمتارات (

4 اإنطلق

20  اأر�س حارة

17  الإن�صان والإن�صان الأعلى

26 الأدب ال�صيني يف القرن الع�صرين ج1

24  احلكايات ال�صعبية الرو�صية

15  الراحل ماتيا با�صكال

16  اإذا كان هذا اإن�صانًا

8  اأنا�صيد

12  اأ�صاطري البحر
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6 بار�صيفال

13  ببغاء الكاكادو الأخ�صر

24 بانديرا�س الطاغية)رواية( 

25  بدائع العالمة اإقبال يف �صعره الأردي

7  بال غد كونديرا بني بلزاك ودينون

12  بورخي�س كاتب على احلافة

18 بيولوجيا اجلحيم

21 تاريخ ال�صعر الإ�صباين خالل القرن الع�صرين

15 تقرير احلالة احلا�صرة عن م�صر

25 تاريخ النقد الإ�صباين املعا�صر

9 ت�صاي ون جي ) م�صرحية �صينية (

11  تاريخ خمتلف لالأدب العاملي

20 تطور ال�صورة ال�صعرية عن �صك�صبري

8  تفاهم

13 تلميذ بابنبريج حياة يف ثنايا احللم )رواية (

18 متبكت العجيبة

25  تيارات نقدية حمدثة

22 ثريا يف غيبوبة ) رواية (

15 ثالث روؤى للم�صتقبل

24  ثالث م�صرحيات املوت وفار�س امللك

25 جوزيف اأندرو�س

11 جناح جربيل ) �صعر (

18 جيلنا

19  حكايات اإيرانية

10  حكايات من ال�صهول الإفريقية

14  حكايات اخلوارق

3  حديث عن اخل�صارة

9  حكايات �صعبية ت�صيكية

8  حلم البحر

16 حرب العوامل

9  حول وزن ال�صعر

14 حوارات مع خوان رامون خيمينيث

11  خبز ال�صعب والأر�س احلمراء

10 خم�س م�صرحيات ق�صرية

11  خيط العنكبوت وق�ص�س اأخرى

12  درا�صات حول الق�ص�س الق�صرية

16  درة التاج

ال�سعر عنوان الكتاب

38 ديوان اأ�صعار ابن ميني الفريومدى ج1

30  دون كيخوتى دي لمان�صا الق�صم الثاين

17  ديوان الأ�صرار والرموز

18 ديوان غالب الدهلوي

16 ديوان خوجة مريدر الدهلوي

14  ذكريات م�صورة عن م�صر

10  ذات العيون ال�صاحرة

5  ربة املطر واملالب�س ت�صنع النا�س

21 رب الأ�صياء ال�صغرية ) رواية ( 

25  رمبا يف حلب ذات يوم

30 رمبا كان قدي�صًا ) رواية (

10 ر�صائل عيد امليالد

29  روايات مرتجمة لوي�س عو�س

27 رق الع�صق

21 رواية ال�صيد

28  زيبا

9 �صاأم باري�س ) �صعر(

9 �صفر ) رواية (

17 �صكني واحد لكل رجل

29 �صلم ال�صنوات

17  �صوناتات �صك�صبري الكاملة

24 �صياحت نامة اإبراهيم بك ج1

17 �صياحت نامة اإبراهيم بك ج2

21 �صياحت نامة اإبراهيم بك ج3

10 �صيدة املا�صي اجلميل ) م�صرحية ( 

24 �صتاء 84 ) رواية (

18  �صعر ال�صفاف الآخرى

11 �صجاعة طائر احلناء

30  �صعر املراأة الأفريقية

8 �صورة الفدائي يف ال�صعر الأمريكي الالتيني

30 �صفوة املديح

10 طائر الليل الهندي

12 ظالل امل�صتقبل ) ولز والق�ص�س العلمي والنبوءة( 

20  عا�س ال�صباب

15 عامل املنجم ) رواية (

30  عني القطة

5 ع�س الغريب ) م�صرحية (
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23 ع�صر م�صرحيات ج1

25 ع�صر م�صرحيات ج2

5  عدالة الهنود وق�ص�س اأخرى

12 على طريق احلج

28
 عندما جاء ال�صردين

)ق�ص�س من اجلنوب الأفريقي (

18 عناكب يف امل�صيدة ثالث روايات

28 غزليات �صعدي ال�صريازي

27 فكر ثربانت�س

14 فن الرباعي

5  فن ال�صعر

12  فن ال�صعر برومثيو�س طليقًا

9  فندق الأرق

23  يف طفولتي

14 في�صوافا �صيمبور�صكا ) �صعر(

7 ق�صائد حب ) �صعر( 

7 ق�صائد �صاحرة ) �صعر( 

12  ق�صائد من اإ�صبانيا واأمريكا الالتينية

25 ق�صائد من رلكة ) �صعر(

20 ق�صائد من كفافي�س ) �صعر(

18  ق�صب يف مهب الريح

25 ق�صة اخلادمة

21  ق�ص�س ب�صيطة

21 ق�ص�س خمتارة من الأدب اليوناين احلديث

31  ق�ص�س مثالية

13  كرا�صة م�صر

23 كنز ال�صعر

25  كريك واأوريك�س

23 كوكب مرقع ) رواية ( 

15 ل تن�صني ) رواية (

12 لغة التمزق ) �صعر (

8  لقاء بال�صعراء

16 لقاء يف الظالم

8  لكل طريقته

15 هلل الأمر

11 ملعة ال�صراج يف ح�صرة التاج

300  مثنوي 1 / 6

11 مثنويات حكيم ثنائي

ال�سعر عنوان الكتاب

24 حمبوبة ) رواية (

15 حمنة الكاتب الأفريقي

9 خمتارات �صعرية مرتجمة ج1

13 خمتارات �صعرية مرتجمة ج2

13 خمتارات �صعرية مرتجمة ج3

31  خمتارات من ال�صعر الإ�صباين ج1

32 خمتارات من ال�صعر الإ�صباين ج2

17 خمتارات من ال�صعر الفار�صي احلديث

21  خمتارات من ال�صعر الأرمني عرب الع�صور

19 خمتارات من ال�صعر اليوناين احلديث

19 خمتارات من النقد الأجنلو – اأمريكي احلديث

11 خمتارات من �صعر يل جاو �صينج

14 خمزن الأ�صرار ) �صعر (

7 مدير املدر�صة ) رواية (

24 مدينة املعجزات ) رواية (

13 مرايا الذات ) رواية (

28  م�صلم غرناطة يف الآداب الأوروبية

5 م�صرحيتان طليعيتان

12 مغامرات بينوكيو

13  مفاو�صات مع املوتى

15 مقربة ال�صداأ

3 مكرو ميجا�س ) ق�صة فل�صفية (

23 ملحمة ال�صيد

10 ملحمة حرب الإ�صتقالل ) �صعر ( 

12  من الدب الهندي احلديث واملعا�صر

12 ملك يف احلديقة ) رواية (

36 من ل عزاء لهم

15 من روائع الق�صيد الفار�صي

9 منتخب من ديوان مولنا ح�صن ر�صا خان الهندي

9 موزاييك احلب واملوت

25  مو�صوعة كمربيدج ج1

25 مو�صوعة كمربيدج ج4

25 مو�صوعة كمربيدج ج9

25 موقع الثقافة

17 مومو ) رواية اأ�صطورية (

12 مرياث الرتجمة – اأغاين �صرياز ج1

22 مرياث الرتجمة – اأغاين �صرياز ج2

7 مرياث الرتجمة – رباعيات اخليام
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ال�سعر عنوان الكتاب

24  �صريتي الذاتية

15 طه ح�صني من الأزهر اإىل ال�صوربون

45  قامو�س تراجم م�صر احلديثة

14  خمدومقلي فراغي

25  مرياث الرتجمة : اأ�صرار التوحيد

12 مرياث الرتجمة : اأحالم يقظة جوال منفرد

 اللغات
24 التعريب فى القرن الأول الهجرى

16  ال�صوتيات واللغة الفار�صية

18 اللغة والإنرتنت

8  خطاب اإىل طالب ال�صوتيات

22  مدخل اإىل تعلم اللغة الثانية

 المعارف العامة
8 التليفزيون خطر على الدميقراطية

30 جامعة كل املعارف ج1 ما احلياة

30  جامعة كل املعارف ج2 : ما الإن�صاين

50  جامعة كل املعارف ج4: ما الكون

30 جامعة كل املعارف ج5: ما التكنولوجيا ؟

40 جامعة كل املعارف ج6 :ما الثقافة

42 دائرة املعارف الدولية لعلم املعلومات واملكتبات ج1

25 دائرة املعارف الدولية ج2

25  روائع اأندل�صية اإ�صالمية

16 ما بعد املعلومات التاريخ الطبيعي للذكاء

21 مرياث الرتجمة: �صر تقدم الإجنليز ال�صك�صونيني

الفنون
9 اأوبرا ماهوجني

10  التليفزيون يف احلياة اليومية

11  امل�صرح الإ�صباين يف القرن ال�صابع ع�صر

14 ال�صتعارة يف لغة ال�صينما

27  التعبري عن النجاح الإجتماعي يف ال�صينما

42  العمارة يف الأندل�س ج1

31 العمارة يف الأندل�س ج2

49  العمارة املدجنة

24  اأفالم ومناهج ج1

10 الزار ومظاهره امل�صرحية يف اأثيوبيا

18 امل�صرح امل�صكون

ال�سعر عنوان الكتاب

14  مرياث الرتجمة: الراهب

9  مرياث الرتجمة: تاريخ قدماء امل�صريني

15  مرياث الرتجمة: الأدب الفار�صي القدمي

7 مرياث الرتجمة : حديث القلوب

37  مرياث الرتجمة: ترجمات يحيى حقي ج1 الرويات

25
 مرياث الرتجمة: ترجمات يحيى حقي ج2

امل�صرحيات

10 مرياث الرتجمة: ترجمات يحيى حقي ج3 الدرا�صات

13 مرياث الرتجمة: حدائق ال�صحر يف دقائق ال�صعر

50 مو�صوعة كمربيدج )اجلزء الرابع هارد( 

24 مرياث الرتجمة: �صارتور�س

7 مرياث الرتجمة: �صعر الرعاة

8 نادجا ) رواية ( 

11 ن�صو�س ق�ص�صية من روائع الأدب الأفريقي

2 نظرة على فن الكتابة عند العرب

8 هرقل جمنونًا ) م�صرحية (

27 هل يوجد ن�س يف هذا الف�صل ؟

21 هفت بيكر اأو العرائ�س ال�صبع

20 هوراتيو�س: ال�صاعر واملفكر

11 هي تتخيل وهالو�س اأخرى

29  هيا نحكي ق�ص�س اأطفال

7 وفيتنام

9  وادي الفو�صى

12 وجه اأمريكا الأ�صود

17 وقائع اإنتحار موظف عمومي

7 ولكن لي�س على حممل اجلد

16 يحيى حقي ت�صريح مفكر م�صري

الديانات
11 مرياث الرتجمة : الإ�صالم خواطر و�صوانح 

 التراجم

16 اأدباء اأحياء

15 اآرثر .. متعة احلياة ) رواية ( 

100 اأنطون ت�صيخوف حياة يف �صور

19  النهر اخلالد ج2

24 اللورد كرومر الإمربيايل واحلاكم ال�صتعماري

28 ال�صرق والغرب

50 جربان خليل جربان حياته وعامله
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ال�سعر عنوان الكتاب

23 الرجل على ال�صا�صة

23  ال�صينما العربية والأفريقية

34 الفن الطليطلي الإ�صالمي واملدجن

38 تاريخ امل�صرح الإ�صباين ج1 منذ بداياته وحتى 1900

38  تاريخ امل�صرح الإ�صباين ج2 يف القرن الع�صرين

11  تاريخ الفن الغربي وجهات نظر حديثة

61  تطور فن املعادن الإ�صالمي

25  خم�صون عاما من ال�صينما الفرن�صية

40 درا�صات يف املو�صيقى ال�صرقية ج1

12 يف تاريخ الفن الأملاين

10 مار�صيل دو�صامب الفن كعدم

14 م�صرح الأطفال ) فل�صفة وطريقة (

20 مرياث الرتجمة : خمتارات من اب�صن ج1

20 مرياث الرتجمة : خمتارات من اب�صن ج2

20 مرياث الرتجمة : خمتارات من اب�صن ج3

 سلسلة : أقدم لك
10 اأقدم لك : ال�صيا�صة المريكية

10 اأقدم لك : �صتيفن هوكنج

10  اأقدم لك : علم الريا�صيات

10  اأقدم لك : فالرت بنيامني

10 اأقدم لك : ميالين كونديرا

ثانيًا : كتب النشر ) اإلصدارات المؤلفة (

43 اأحمد �صوقى الأعمال امل�صرحية الكاملة

27  الأعمال النرثية حافظ اإبراهيم

49 الأعمال النرثية اأحمد �صوقى

50  اأيام من حياتي �صعد الدين وهبة

22  الرواية املخابراتية

40  ا�صتلهام �صخ�صية �صهرزاد يف ال�صينما امل�صرية

8 اإبن ر�صد فيل�صوفًا

54  الرمزية يف الرواية امل�صرية بعد جنيب حمفوظ

31  احلركة الن�صائية احلديثة

17  الثقافة ما لها وما عليها

15  الإبداع وتطوير كليات الرتبية

8  الإبداع والطفل

ال�سعر عنوان الكتاب

36  الدور امل�صري يف ال�صراع على �صوريا

46  احلياة امل�صرحية يف اأقاليم م�صر

24  الأ�صاليب العلمية لرتميم و�صيانة املخطوطات

68  الأعمال الكاملة يف امل�صرح علي الراعي

70  الرواية يف الوطن العربي علي الراعي

22  الدراما والرتبية

24  الإرث ال�صائع

38 اإيرانيات ) مناذج من الثقافة الإيرانية ( 

11  الب�صانقة

30 املجتمع امل�صرى فى الع�صرين اململوكى والعثمانى

21 ال�صينما امل�صرية الن�صاأة والتكوين

25 الروؤية والعبارة

7 اأزمة املو�صيقى ج1

21 اأزمة املو�صيقى ج2

10 الكاريكاتري فى م�صر

25 ال�صينما امل�صرية التاأ�صيل والإنت�صار

40 الأفالم امل�صرية كم�صادر للمعلومات

10 الأدب الإجنليزى والأمريكى

15 الق�صة العربية الق�صرية

20 ال�صرد فى فاكهة اخللفاء

10 الق�صة الق�صرية فى م�صر

10 املوجز فى �صرح م�صطلحات الأغانى

15 اجلزية فى م�صر

15 احل�صار الإقت�صادى على م�صر

15 املراأة فى الرتاث امل�صرى

25 احلركة الفنية الت�صكيلية امل�صرية

11 اأدماتيو�س الأملا�صى

15 امل�صرح امل�صرى ق�صايا وعرو�س

18 اإرهاب ) ق�ص�س ( 

23 املوازنة بني ال�صعراء

21 الذات والآخر فى الرواية الأفريقية

14 اللغة الدرامية

30  ال�صينما امل�صرية الثورة والقطاع

40  امل�صوار العظيم ج4

5  الوجه الآخر للوحدة

10  اأطري عاليًا ) �صعر (

10 ال�صينما امل�صرية ال�صامتة والوثائق الت�صجيلية
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ال�سعر عنوان الكتاب

30 الذخائر الفنية لبديع �صناعة الأحلان

15 الإ�صالميون امل�صتقلون الهوية وال�صوؤال

20 الأنرثوبولوجيا والفنون الت�صكيلية

15 امل�صاركة ال�صيا�صية لالأقباط

20 ال�صينما الت�صجيلية فى الوطن العربى

39 اإبراهيم عبد القادر املازنى ج1

31 اإبراهيم عبد القادر املازنى ج2

30 اإبراهيم عبد القادر املازنى ج3

30 اإبراهيم عبد القادر املازنى ج4ق1

22 اإبراهيم عبد القادر املازنى ج4ق2

20 اإبراهيم عبد القادر املازنى ج5

20 املعجم املو�صيقى الكبري ج1

24 املعجم املو�صيقى الكبري ج2

25 املعجم املو�صيقى الكبري ج3

26 املعجم املو�صيقى الكبري ج4

27 املعجم املو�صيقى الكبري ج5

25 ال�صعر والدين

30 اأدب جنيب حمفوظ ) روؤية تربوية ( 

36 الأراجوز امل�صرى ) عربي (

30 الأعمال ال�صعرية الكاملة اإبراهيم ناجي ج1

25 الأعمال ال�صعرية الكاملة اإبراهيم ناجي ج2

30 الأعمال النرثية الكاملة اإبراهيم ناجي ج1

25 الأعمال النرثية الكاملة اإبراهيم ناجي ج2

30 املجتمع الريفي يف الأندل�س 

20  الغرب والعامل الإ�صالمي

30  ال�صينما الثالثة

20 النار والرماد يف احلركة الت�صكيلية امل�صرية

10  املب�صرون فنانون يحلمون بواقع جديد

12  التياترجي منري مراد

30  املازين ج1 الأعمال املن�صورة

46  املازين ج2 الأعمال املن�صورة

32  املازين ج3 الأعمال املن�صورة

14  احلداثة وما بعدها يف الرواية العربية

30  اأ�صاليب التن�صئة الجتماعية والتح�صيل الدرا�صي

20  احللم الأفريقي

34  اخلطاب ال�صيا�صي للطبقة الو�صطى امل�صرية

14  ال�صيا�صة املائية الإ�صرائيلية

ال�سعر عنوان الكتاب

30  القائد اإبراهيم با�صا وم�صروع النه�صة امل�صري

10  الأرمن يف القد�س عرب التاريخ

10  اأبو زيد يف برنو

12  البحث عن الهوية الأفريقية

22  الفن الق�ص�س بني جيلي طه ح�صني وجنيب حمفوظ

12  اأنا وال�صعر

30  اجلائزة قراءات يف اإبداع ال�صاروين

12  اإ�صالحيون ومارك�صيون

20  اكت�صاف ورعاية املوهوبني يف م�صر

24  احلركة العمالية يف م�صر

85
الفن امل�صري احلديث

 ) بني الهوية املحلية والجتاهات الغربية (

26  النازية يف الأدب العربي احلديث

125  اأحمد زايد �صرية وم�صرية

87  احلوكمة والتنمية امل�صتدامة

42  املجالت الأدبية يف م�صر

20  العلم وال�صيطرة

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

18  ال�صوي�س مدينة التاريخ

14  ال�صينما الرقمية

16  الرق�س يف ع�صر النه�صة

22  الدراما التليفزيونية

30  الأغنية الوطنية البدايات والتحولت

6  ال�صركة املغربية لنقل الأموات

10  اأولد ثريا

22  النقد الأدبي يف �صحيفة الأهرام

30  الأعمال ال�صعرية عز الدين املنا�صرة ج1

34
 القيم اجلمالية والتعبريية يف
 منمنمات املنظومات اخلم�س

28  الثقافة ال�صعبية العربية ج1

24  الثقافة ال�صعبية العربية ج2

18  الفنانة الت�صكيلية يف الت�صوير العربي

26 الآلت املو�صيقية ج1

34 الآلت املو�صيقية ج2

15  ال�صيخ الأكرب م�صطفى عبد الرازق

8  الإجماع يف ال�صريعة الإ�صالمية

27  الرواية التاريخية

16  املراأة امل�صرية والثورة
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ال�سعر عنوان الكتاب

14  األف ليلة وليلة

38  الإبحار نحو املجهول

12  البالغة والتاأويل

17  املفارقة يف الن�س الروائي

22  العمران الع�صوائي ج1

37 العمران الع�صوائي ج2

24  الأعمال الإبداعية يحيى حقي ج1

28  الأعمال الإبداعية يحيى حقي ج2

29  الأعمال الإبداعية يحيى حقي ج3

20  امل�صاألة الن�صائية

16  اإقت�صاد ما بعد احلداثة

31  اأيام ال�صفر

25  احلوار بني مناهج الألباب

7 اأ�صواء على ندوة الثقافة والرتبية

9 اأدباء ومفكرون

14  الوثائق العربية

20  اإنتاج املعرفة عن العامل العربي

15 التوبة ) رواية (

15  اأحزان ال�صما�س

10 اأ�صرار الق�صور

20  الوجود الربيطاين يف الإدارة امل�صرية

20  املراأة امل�صرية املعا�صرة يف الربملان

20  ال�صعر وامليتافيزيقا

15  البحث عن اليقني املراوغ

10  ال�صيخ الرئي�س ابن �صينا

15  الأر�صيفات الوطنية على الإنرتنت

14  اإبراهيم �صكر اهلل الأعمال الكاملة

15  ال�صاطر ح�صن و�صت احل�صن

15  الفجر الأول

20  اأ�صعار �صالح عبد ال�صبور

15  العمارة اخل�صراء

15  املراأة يف الرتاث امل�صري

9  القاهرة حاملة ل تنام

6  العامل الربجوازي الزائل

10  الروؤى ال�صيا�صية امل�صتقبلية

5  امل�صتبد العادل

13  اأدباء العامل وال�صينما

ال�سعر عنوان الكتاب

20  اأيام القبوطي

20 العالقات امل�صرية الإيرانية

10  امل�صرح اجلديد

25  امل�صهد الق�ص�صي العربي

12  اأطياف احلداثة

20  الفل�صفة وق�صايا البيئة

16  اجلهجهون

10  الفتاة الريفية

13  القرن احلادي الع�صرون حلم اأم كابو�س

10  احلياة احلب احلب احلياة

10  اأوبريت ملك ال�صحاتني

10  الفرا�صة والعكاز

10  الراحلون

20  املقالت النقدية والدرا�صات

14  احلركة الوطنية وفكرة تاأميم قناة ال�صوي�س

10  ال�صريفة بنت �صاحب ال�صبيل

20  اليهود يف الأندل�س

10  اأوهان

12  ال�صينما التون�صية يف م�صر

20  املنا�صل الثائر عبد اهلل الندمي

109  املختار من نقد ت �س اليوت 1 / 3

14  املفارقة يف ق�ص�س يو�صف اإدري�س

10  الفن امل�صري احلديث مدار�صه واأ�صاليبه

22  الثقافة الإ�صرتاتيجية

22  الدراما التليفزيونية

35  الرد على باتري�صيا وكتاب جتارة مكة وظهور الإ�صالم

8  اإدارة امل�صتقبل باأ�صباح املا�صي

20  الفل�صفة وحقوق الإن�صان

20  الإت�صال الثقايف

32 الإ�صالم خارج احلدود

77 الندماج الجتماعي لطفل املناطق احلدودية

32 الأقليات الدينية يف م�صر

32 ال�صني حركات التحرير

34 اأ�صعار اإبراهيم ناجي

35 اأزمة الثقافة العربية

28  بني التاريخ والأدب ال�صعبي

20  بيئة ال�صعيد
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ال�سعر عنوان الكتاب

30  بدر الديب الأعمال ال�صعرية ج1

15  بدر الديب الأعمال ال�صعرية ج2

30 بدر الديب الروايات ج3

40  ببلوجرافيا نقد الرواية

24  برلني

16  باري�س فرتينة العامل

6  بينما فريوز تغني

10  بريم التون�صي موال الع�صق والثورة

30  بنية ال�صرد يف الق�صة الق�صرية

12  تيارات الفكر العربي املعا�صر

13  حتليل الفجوات الإجتاهية

42  جتديد اخلطاب الديني

66
 تاأمالت يف بناء املواطن

 ) راأ�س املال الجتماعي يف م�صر (

12  تغريبة بني حتحوت ج1

10  تغريبة بني حتحوت ج2

12  تغريبة بني حتحوت ج3

12  تغريبة بني حتحوت ج4

15 تاأثري مو�صيقى ال�صرق

32 تطور اللغة

18  ت�صويق املنتج الثقايف يف ع�صر الثقافة الرقمية

22  جتليات ال�صعرية عند عبد الوهاب البياتي

12 تطور الفكر الت�صريعي الإ�صالمي وم�صكالت احل�صارة

34  ترحال

8  توائم الكابو�س ال�صابع

18  حتولت ال�صخ�صية التاريخية يف امل�صرح

24  مترد على الثوابت

12  ثالثة دواوين �صعرية

16  ثورة �صد تخلف الإدارة يف م�صر

12  ثالثة دواوين �صعرية

15 ثقافة العنف والإرهاب

25  ثقافة الن�صق

12  ثرثرة على �صفاف عمنا جنيب حمفوظ

34  ثورات ال�صعر الكربى

15  جماليات الن�س اخلفي

20  جمر الكتابة

12  جهاد يف الفن

32  جمال عبد النا�صر الزعيم يف قلوب ال�صعراء

ال�سعر عنوان الكتاب

34  جولة يف ريا�س الأدب الفار�صي

14  ج�صر ال�صورة

12  جماليات التفاعل يف الق�صة والرواية

32 حركة النقد اجلديد وحتليل الن�س

20  حفريات يف املادة امل�صرحية اخلام

8  حكاية �صكندرية

32  ح�صان بن ثابت يف معايري النقد قدميًا وحديثاً

18  حديث الإثنني خواطر نقدية

20  حكايات والد ال�صعراء فوؤاد حداد

14 حلق وحيدًا 

8  ح�صي عدالة املظلوم

14  حكايات عن نا�س طيبني

9  خال�صة التوحيدي

14 خطوات فى النقد الأدبى

4  خمي�س والبقري

27  خرائط للموج

30  خالفات املتدينني والعلمانيني فى اإ�صرائيل

17  خوف الكتابة

26
خطاب احلياة اليومية بني الإ�صتعانة

والفائ�س اللفظي 

40  ديوان ابن قالق�س

33  دور العمارة الداخلية يف ت�صميم املن�صاآت البحثية

10 داكاو

30 درا�صات �صينمائية ومقالت نقدية

16 دون كيخوتة امل�صرى

20 دورية جنيب حمفوظ ج1

20 دورية جنيب حمفوظ ج2

20 دورية جنيب حمفوظ ج3

30 دورية جنيب حمفوظ ج4

30 دورية جنيب حمفوظ ج5

26 دورية جنيب حمفوظ ج6

20 دورية جنيب حمفوظ ج7

26  دورية جنيب حمفوظ ج8

10  دورة الزمالة للدرا�صات والفنون القبطية

12  دورة الزمالة للدرا�صات والفنون الإ�صالمية

90  دور املوايل الفر�س يف ازدهار احل�صارة الإ�صالمية

14 دافن�صي

4  ديوان األ ليت �صعري
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ال�سعر عنوان الكتاب

8 ذاكرة النقد الأدبى

12  ذاكرة الإ�صالم والغرب

17  ذاكرة متحف ومدينة مقالت يف الفن

20  رحلة عمر جنيب حمفوظ

24 روايات �صوقى املجهولة

16 رحلة مع اأفالم اأوروبية واأمريكية

10  رحيق العمر

16  رحلة مع العقل رم�صي�س يونان

16  رحيق الروح

24  زكي جنيب حممود

18  �صحر املرئيات البيئية يف الأفالم الروائية

15  �صحر الف�صة – �صر املاء

20  �صعد كامل والثقافة اجلماهريية

10  �صنة 1919 م�صرحية

9  �صينما احلقائق الب�صيطة

40  �صيد حجاب �صياد احلواديت

10 �صيد حجاب ق�صائد خمتارة

25  �صليمان حزين

20  �صرد فل�صطني

15  �صعراء ال�صبعينات

15 �صوقيات الغناء

38 �صوقى وحافظ فى مراآة النقد ج1

16 �صوقى وحافظ فى مراآة النقد ج2

22 �صوقى وحافظ فى مراآة النقد ج3

16 �صرح املو�صيقى

25  �صخ�صيات من م�صر

20  �صعر اأبى نوا�س

18  �صروق الأندل�س

24  �صلوات العبيد

25  �صورة الرجل يف الق�ص�س الن�صائي

12  �صورة ال�صعر – �صورة العامل

16  �صاحب التذكرة

30 �صحافة الأقباط

20 �صون الرتاث الثقايف غري املادي

12 �صالح جاهني روؤى ودرا�صات

15  �صورة اليهودي يف الأدب ال�صعبي العربي

16 �صالح جاهني اأمري �صعراء العامية

ال�سعر عنوان الكتاب

24  �صالح ال�صرنوبي النهر الذي اأ�صكر العامل

36  �صعود واإنهيار جماعة الإخوان الإرهابية

11 طه ح�صني جدل الفكر وال�صيا�صة

13 علم الإجتماع اخللدونى

30 عبد الهادى اجلزار

10 عقد يف نقد امل�صرح

20  عيد النريوز عند الفر�س وتاأثريه يف املجتمعات

18  عناق الأزرق والأخ�صر

12  علموا اأولدكم ال�صعر

26 علي جعفر العالق ج1 الأعمال ال�صعرية

30  علي جعفر العالق ج2 الأعمال ال�صعرية

24  عاطف الطيب رائد الواقعية امل�صرية املبا�صرة

14  ع�صر املعرفة واملكتبات

40  علي اأحمد باكثري ج1 الأعمال الكاملة

10  غربة امللك ال�صليل

15  فن الذات

10  فن الباليه

29  في�صته

50  فل�صفة التاأويل

22  يف تطور روؤية الأنا لالآخر

30 فى النقد التطبيقى

14  فى نظرية النقد

30  فهار�س ال�صيوخ عند علماء امل�صلمني

10 يف ال�صعر العماين املعا�صر

16  فرانز كافكا

18  فتحية الع�صال الأعمال امل�صرحية ج1

22  فتحية الع�صال الأعمال امل�صرحية ج2

10  يف مديح الرواية

12  ف�صول يف ال�صيا�صة والثقافة

9  فل�صفة الإبداع

42  فوؤاد قاعود موال احلرية

14  ف�صل الرتاجيديا خمتارات �صعرية

12  قراءة جديدة يف �صعر البهاء زهري

15  قراءات خا�صة يف مرئيات ال�صينما امل�صرية

13 قريبًا من بهاء طاهر

15 ق�صايا �صاخنة وحاملة

20 ق�صايا اإقت�صادية معا�صرة
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ال�سعر عنوان الكتاب

15  قراءة الرواية مناذج من جنيب حمفوظ

20 قطوف من ندوات اللغات ال�صرقية ج1

16 قطوف من ندوات اللغات ال�صرقية ج2

26 قامو�س ال�صعر وال�صعراء ج1

28 قامو�س ال�صعر وال�صعراء ج2

9  قراءة يف اأدب بهاء طاهر

70 ق�صايا ال�صعر وال�صعراء يف اأربعون عاما

10  ق�صائد خليل مطران

25  كال�صيكيات الهايكو ج1

20 كال�صيكيات الهايكو ج2

14 كفر �صوبا ) ق�ص�س حب �صرية مكان ( 

12  كارل بوبر واملنعطف الب�صتمولوجي

44  كاريكاتري طوغان ج1

40  كاريكاتري طوغان ج2

20  لوي�س عو�س مقالت واأحاديث

35  لوي�س عو�س ومعاركه الأدبية

23  لغة الأعماق البعيدة

26  لوي�س عو�س مفكرا

16  لوي�س عو�س قراءات نقدية

20  لك النيل والقمر

60 لغز احلياة واملوت اأمل م�صر يف زراعة الأع�صاء ج1

72 لغز احلياة واملوت اأمل م�صر يف زراعة الأع�صاء ج2

24  مقالت حممد ح�صنني هيكل ج1

26  مقالت حممد ح�صنني هيكل ج2

17 مقالت حممد ح�صنني هيكل ج3

30  مقالت حممد ح�صنني هيكل ج4

21  مقالت حممد ح�صنني هيكل ج5

30 مقالت حممد ح�صنني هيكل ج6

12  م�صر وق�صية فل�صطني

25  م�صكلة العمل الق�صري امل�صكلة واحلل

14  مرتكزات ال�صيطرة ال�صرقية

40  ما بعد الثورة الزمان التنموي والتحديث واحل�صاري

10  مقام �صيدي العريف

9  من جنوم الفن الغربي يف القرن الع�صرين

18 مارتن لوثر والإ�صالم

10 حماكمة اليهودى املارق

10 مرتكزات ال�صيطرة الغربية

ال�سعر عنوان الكتاب

30 معبد املغنى

15 حمافظة اأ�صوان

30  م�صر والعمران

15 حمافظة الإ�صماعيلية

15  م�صرحة الرواية

15 حمافظة الإ�صكندرية

15 خمتارات من دواوين ال�صعراء الثالثة

10  حمنة العبث ورحلة البحث عن خال�س

12  مع�صكر اإعتقال دورا

9  مع�صكر اإعتقال تريبلينكا

12  مع�صكر اإعتقال ماثاوزن

12  مع�صكر اإعتقال �صوبيبور

8  مرايا التاأويل

40 مو�صوعة م�صر والق�صية الفل�صطينية ج1

36 مو�صوعة م�صر والق�صية الفل�صطينية ج2

30  مو�صوعة م�صر والق�صية الفل�صطينية ج3 ق1

64  مو�صوعة م�صر والق�صية الفل�صطينية ج3 ق2

48  مو�صوعة م�صر والق�صية الفل�صطينية ج4 ق1

40  مو�صوعة م�صر والق�صية الفل�صطينية ج4 ق2

24  م�صر يف كتابات الرحالة الأتراك

34  م�صارات الثقافة امل�صرية عرب الع�صور

12  م�صتقبل التاريخ

30  حممد مندور اخلطاب ال�صيا�صي ووعي الثورة

12  ما التاريخ وكيف نف�صره

16  حمافظة الوادي اجلديد

22  حممد مندور ذكريات اأدبية

14  حممد مندور �صيخ النقاد

18  من ثقافة املقاطعة اإىل ثقافة املقاومة

14  خمتارات من اآثار علي عبد الرازق

22  موقف م�صر من حرب 1948

14  من حرب كا�صرتو اإىل اإنتخابات �صافيز

28  م�صر يف الأ�صاطري العربية

26  م�صلحة ال�صربخانة امل�صرية بالقاهرة

20  مكتبة الإ�صكندرية ذاكرة الإن�صانية

8  مائة غمزة بالعني الي�صرى

12  حماكمة األف ليلة وليلة

17  خمتارات من �صعر حممود �صامي البارودي



14

ال�سعر عنوان الكتاب

15  خمتارات من دواوين ال�صعراء الثالثة

20  مرايا نر�صي�س

20  مدخل اإىل درا�صة املاأثورات ال�صعبية الغنائية

15  خمتارات عبده بدوي

14  ملتقى الرتاث واحلداثة

31  مبدعات تليفزيونيات

22  معجم الإب�صار واملب�صرات

20 مرايا جابر ع�صفور ج1

35 مرايا جابر ع�صفور ج2

34  منارة الإ�صكندرية ج1

25  مناهج الألباب

10  م�صر عبقرية املكان

60 مكتوب مباء الورد

22 مفهوم ال�صلب عند هيجل

20  م�صر يف ظل الك�صاد الكبري

305 خمتار فنان ثورة 1919

82  مفاهيم املجاز بني البالغة والتفكيك

19 نقاد يف ميزان النقد

30 جنيب حمفوظ الرمز والقيمة

15 نقد ثقايف اأم حداثه �صلفية

20 ن�صاء ح�صن �صليمان

7 نظام احلكم الرومانى

16  نظرية القراءة

15 نظرات نقديه فى دواوين �صعريه

26
نحو برنامج اقت�صادي بديل 

) اإنقاذ القت�صاد امل�صري(

12  جنيب حمفوظ – دعوة لل�صمود

16  جنيب حمفوظ بني الق�صة الق�صرية

10  ندوة الرتبية وثقافة التغيري

26  نغمات على �صاطىء الواقعية

18  نظرية الدميقراطية عند كارل بوبر

12  جنيب حمفوظ بني الرواية والفيلم

31  نحو خطاب ثقايف جديد

13  جنوم حظر التجوال

10  نار الف�صول

20  ناقد ال�صعر و�صلطة الرتاث

ال�سعر عنوان الكتاب

10  نقد العقل الو�صعي

14  نقد الثقافة

30  نظرية اللغة يف النقد العربي

4 هنا مقعد فقط

20 وادي النطرون

22  وثائق اأ�صا�صية من تاريخ ال�صام

24  وكاأين كنت من الب�صر

24  و�صائل الرق�س ور�صائل الدراما

11 يوميات عا�صق

20 يوحنا الأرمنى

سلسلة أبحاث مؤتمرات
50 الرتجمة وتفاعل الثقافات

34 الرواية واملدينة ج1

31 الرواية واملدينة ج2

27 الرواية واملدينة ) ال�صهادات ( 

28 الرواية والتاريخ ج1

41 الرواية والتاريخ ج2

18 الرواية والتاريخ ) ال�صهادات ( 

26  اأمل دنقل الإجناز والقيمة

25 املاأثورات ال�صعبية والتنوع الثقافى ج1

25 املاأثورات ال�صعبية والتنوع الثقافى ج2

15 اإبن ر�صد نهاية قرن وبداية قرن

60 الثقافة ال�صعبية يف اأفريقيا ج1

60 الثقافة ال�صعبية يف اأفريقيا ج2

30 توفيق احلكيم ح�صور متجدد

40 رفاعة الطهطاوى رائد التنوير

21 ق�صايا الرتجمه واإ�صكالياتها

20 �صوقى �صيف م�صرية من العطاء

22  وجوه يحيى حقى

إبداعات التفرغ
10 اإنفجار جمجمة

44  الطفولة فى ال�صينما امل�صرية

10  امل�صوار العظيم

20 توفيق احلكيم واحل�صارة الغربية
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ال�سعر عنوان الكتاب

12  ثنائية ال�صرق والغرب

10 م�صاهد من قلب اجلحيم

40 مو�صوعة البلدان امل�صرية ج1

50 مو�صوعة البلدان امل�صرية ج2

54 مو�صوعة البلدان امل�صرية ج3

46 مو�صوعة البلدان امل�صرية ج4

50 مو�صوعة البلدان امل�صرية ج5

34 مو�صوعة البلدان امل�صرية ج6

46 مو�صوعة البلدان امل�صرية ج7

42 مو�صوعة البلدان امل�صرية ج8

30 مو�صوعة البلدان امل�صرية ج9

ثالثا : إصدارات صندوق التنمية الثقافية 

80 اأورك�صرتا القاهره ال�صيمفونى

50  اأيقونات املتحف القبطى

25 اأبو �صمبل

40  اآدم حنني

90  اأم�صاق من اخلط العربي

15 بانوراما ال�صينما من 88 اإىل 2007 ) متنوعة( 

50  حياة امليدان

50 حافظة فنون العمارة الإ�صالمية يف م�صر

10  خم�صة مبدعني

15  دليل متحف اجلرافيك

150  دليل التطريز ال�صيناوي

30  ذاكرة فنان

35 روائع الفن الأوروبى

30 �صبحى جرج�س

20 فن وثقافه فى اأقوال ال�صحافه

65  فنون وحرف تقليدية

20  فجر ال�صينما

100  قرن من الت�صوير الفرن�صى

20  كتالوج اأم كلثوم

200  كتالوج منري كنعان

50  كتالوج �صالح طاهر

50 كتالوج �صالون م�صر

50  كتاب متحف الفن امل�صرى احلديث

200  كتالوج حممود �صعيد

ال�سعر عنوان الكتاب

200  كتالوج منري كنعان

40  حممد ناجى فى احلب�صه

80 مرئيات حممد طه ح�صني

5  مقتنيات متحف حممود خليل

25  متحف دن�صواى

10  نهر العميد الفيا�س

15  جنيب حمفوظ مائة عام

سلسلة المكرمين
8 ب�صري الديك

8 داود عبد ال�صيد

8  �صمري �صيف

8  عادل اأدهم

8  كمال ال�صناوى

8  كمال ال�صيخ

8  كمال رمزى

8 حممد كامل الأيوبى

8 ماهر را�صى

8 ماجده موري�س

8  حممود عبد العزيز

8  حممد خان

8  نور ال�صريف

8  نيللى

8  وحيد حامد

8 ي�صرا

إصدارات القاهره التاريخيه
80  اأ�صبلة القاهرة

80  ال�صلطان قن�صوه الغورى

225  �صارع املعز عربى

225  �صارع املعز اإجنليزى

40  ق�صر الأمري طاز

160  ق�صر حممد على ب�صربا

80 ق�صر حممد على ) م�صروع ترميم ( 
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اإلصدارات الحديثة للمجلس األعلى للثقافة 

ا�صم الكتابم

م�صارك ل متفرج 1

ل �صيء اإل الف�صول2

�صينما الأ�صاطري واحلكايات 3

البناء ال�صردي يف روايات مكاوي �صعد4

الإ�صتطيان وم�صكالته يف الأدب العربي احلديث5

الرقمنة واأدب الأطفال6

امللتقى الدويل الأول للرتاث الثقايف ) الأدب ال�صعبي والدرا�صات البينية ج1(7

امللتقى الدويل الأول للرتاث الثقايف ) الأدب ال�صعبي والدرا�صات البينية ج2(8

علي الراعي الأعمال الكاملة توفيق احلكيم 9

و�صو�صة �صيطان10

م�صر املبدعة11

جولت ب�صحبة الكتب واملوؤلفات يف جمال املكتبات وعلم املعلومات12

الهام�صية واملهم�صون يف روايات خريي �صلبي13

يف الرواية العربية املعا�صرة14

ل يوجد ب�صر باخلارج15

ق�صية ال�صحراء الغربية يف املنظمات16

دماء الغزال املغدور17

عندما غرد البلبل 18

اإذا رجت الأر�س19

مفي�س دواء للعا�صقني20

رنني الرمل21

�صناعة املن�صوجات يف م�صر22

العالقات العربية ال�صينية 23

تطور اللغة يف درا�صة كتاب غلط ال�صعفاء24

اإ�صكاليات ترجمة الن�س امل�صرحي25

الإندماج الجتماعي لطفل املناطق26

الإ�صالم خارج احلدود27

اأزمة الثقافة العربية 28

خمتار فنان ثورة 291919

�صانع الأ�صطورة30

�صاحب التذكرة31

جتديد اخلطاب الديني32

الأقليات الدينية يف م�صر33

حركة النقد اجلديد وحترير الن�س34
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إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل 

ا�صم الكتابم

حواديت اأراجوزية1

حلم حلروف الهجاء2

دليل الطفل املوهوب3

اأمنية لل�صم�س4

الكتاب ال�صحري5

امللك املغرور والأمري امل�صحور6

فن البك�صل7

العم م�صباح واحلمار م�صكاح8

ق�ص�س حممد جربيل9

ديك برونا10

حيوانات لن ين�صاها التاريخ11

يال نحلم12

ميمو اأ�صبح مبدعًا13

�صعر ب�صبو�صة14

ورقة النتيجة15

�صلة احلكايات 16

من حكايات الأجداد17

م�صر املحرو�صة18

احلمار اأبو الأفكار19

هجرة �صجرة20

حلم جميل21

�صفائر طويلة ملونة22

بينوكيو اجلميل23

العجوز والبحر24

النعامة والأ�صد25

زرعنا �صجرة26

�صهاب الدين والأمرية ن�صرين27

باجنيباجني28

روح الأ�صياء29

ويحكي القمر30

اأغنيات اأحبها31

رب ال�صياء ال�صغرية32

يوميات قريتنا ال�صعيدة33

حكايات البحر34

حكايات �صغرية35

النحلة الك�صولة36
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