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   حفالت التوقيع   عبد الرمحن األبنودي خميم

 

اليىم 

 التاسيخ
    الساعة

السبت 

77/1 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 5,5 – 1
  كرسى فاضى

 صيماء عضث

 سعيذ شحاجت:  املضاسكىن 

 أمل سالم –مسعىد صىمان  –

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  4 – 5,5
صورة ضاحكة وسطر كالم 

 سيذ خليل املشاغى

 يعائضت سيذ املشاغ: املضاسكىن 

 د. صشيف الجياس –جمال سيذ املشاغى 

 ألاحذ

78/1 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1
  أسنان بيضاء

 سامت جادجشجمت/ أ
 د. سىاء هاصم - دمحم حشبى: املضاسكىن 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  4 – 5,5
  األبنودى السويس

 عبذ الحميذ كمال. د
قباسي  - أهىس فتح الباب: املضاسكىن 

 البذسي السيذ

 ثىينإلا

79/1 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1
  تابوت الماء
 منى مىصىس 

الضاعش /  -: د. حسام عقل املضاسكىن 

 أصشف قاسم

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 4 - 5,5
ذات يوم .. يوميات ألف عام 

   .. وأكثر
 سعيذ الشحاث

 هبيل عمش –:  دمحم الضافعي املضاسكىن 

 سلمى بً هجم الضشيفى ديوان عشاق الياسمين الىخبت للطباعت واليضش 5 – 4

البىاء إلاوساوى مؤسست   6 – 5

 والتىميت
 على سافع  –عائضت سافع  –علياء سافع .د تنزيل إلهى ومفاهيم بشرية

 الثالثاء

03/1 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1

  األسس النفسية لإلقناع
 د/عبذ املىعم شحاجت

 د/طشيف صىقى

  يد. قذسي  حفن: املضاسكىن 

 د. عصمت هصاس

 املصشيت العامت للكتابالهيئت   4 – 5,5
 حضرة على شرف الكالم

 يكص حسً 
 : د. صىكت املصشي املضاسكىن 

 الىاقذ الضاعش / دمحم صشصش 

مؤسست البىاء إلاوساوى   6 – 5

 والتىميت
 أ/عائضت سافع متعة -تعاون  –التربية : أصول 
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 ألاسبعاء

01/1 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1

لسلسة حفل توقيع جماعى 

  كتابات جديدة

 سئيس التحشيش مىير عتبتأ.

 مذًش التحشيش: أحمذ جىفيق املضاسكىن 

 السلسلت مً مؤلفي عذدو 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  4 – 5,5

  المتسربون من التعليم

 دعاء عبذ العضيض

 

  –:  د. هذي بذسان املضاسكىن 

 د. صالح عبذ السميع

 واليضشالىخبت للطباعت  5 – 4
رواية عشق + رواية الستارة 

 السوداء + رواية الملكوت

  –سمش الىادي  –سماح الجمال 

 أسماء فشيذ

 ًاسمين عبذ العضيض شاى بالياسمين صحمت كتاب للثقافت واليضش  6 – 5

 الخميس

1/7 

 الىخبت للطباعت واليضش  15,5 – 11
حكاية وحكاية +  99

 المسلمون
 الضشفاءعلى  –حسً الخضيري 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 5 – 1
 أداب الفتى وأداب الفتاة

 دمحم ساملان على .د

  –: د. عضة دمحم أبى الىجا املضاسكىن 

 د. على محمىد

 أحمذ الحشبى رواية غياب داس الىابغت لليضش والتىصيع 3 – 5

 هاهم ًاسكىذي.د حياتى من ثنايا القلب داس الىابغت لليضش والتىصيع 4 – 3

 سيف املشواوى ارتحال داس الىابغت لليضش والتىصيع 5 – 4

 د/داليا الضيمى قواعد التربية الثالثون كتاب لليضش والتىصيع  6 – 5

 الجمعت

7/7 

 داس الفؤاد لليضش والتىصيع 5,5 – 1,5
دار الفؤاد وجروب سطور 

 األدبى

 مؤلفى جشوب سطىس 

 والتىصيع داس الشاًت لليضش  3,5 – 5,5
التربية اإليجابية )مشكالت 

 الطفولة والمراهقة(

 أحمذ هاسون.د

مكتبت وهبت للطبع واليضش   4,5 – 3,5

 والتىصيع

 ًىسف عبذ الهادي الحبىش عمر المختار الحقيقة المغيبة

 جىيا لليضش والتىصيع  6,5 – 4,5
عالقات خطرة + الخروج عن 

 النص

 دمحم طه. د
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 السبت

0/7 

 حفلت مجمعت مجموعة مؤلفين أطلس لليضش وإلاهتاج إلاعالمى 5 – 15

 أًمً بكشد.  المفكر والرقاصة أطلس لليضش وإلاهتاج إلاعالمى  3 – 5

 مجذي كمال أمسك عليك قلبك أطلس لليضش وإلاهتاج إلاعالمى 4 – 3

 خيري  صادي بروتوكوالت حكماء البنسيون أطلس لليضش وإلاهتاج إلاعالمى 5 – 4

 صشيف شحاجت هنعيشها صح أطلس لليضش وإلاهتاج إلاعالمى  6 - 5

 ألاحذ

4/7 

 هىذ صيتىوى بوح النساء داس الىخبت للطباعت واليضش 1 – 15

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1

الفيلم المصرى ... مائة عام من 

 الجوائز

 صياد فاًذ

 ًاقىث الذًً -: هادس خليفت املضاسكىن 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  4 – 5,5
  عشيقة جدى

 دمحم بشكت
د. سضا عطيت  -: سلىي بكش املضاسكىن 

 عبير الحلىجي –

 فاطمت هاعىث إنهم يصنعون الحياة داس سوافذ لليضش والتىصيع 5 – 4

 جيهان جمال  –دًىا أبى الىفا  أوبن داى –حكاياهن  داس الىخبت للطباعت واليضش  6 – 5

 ثىينإلا

5/7 

 سعاد صالح عبذ املطلب ديوان شعر األقصى مسجدى داس مها لليضش والتىصيع 1 – 15

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1

الثقافة الشعبية وذوى 

 االحتياجات الخاصة

 د/عبذ الحكيم خليل

 : د صالح الشاوي املضاسكىن 

 مصطفى جاد .د

 للكتاب الهيئت املصشيت العامت  4 – 5,5
  غرف متهاوية

 فاطمت ًىسف العلى

زاب الشكابى املضاسكىن   سبيع مفتاح -                : ع 

 دمحم غاهم.د غانميات داس بذاًت لليضش والتىصيع 5 – 4
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 الثالثاء

6/7 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1
 أسير الهواء فى صحبة هؤالء

 صالح معاطى
 : د. صشيف الجياس املضاسكىن 

 عطياث أبى العىيند. 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  4 – 5,5
 بائعة الحناء 
 عضث الطيري 

 :  د. هذي عطيت املضاسكىن 

 أحمذ الجعفشي 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 5 – 4

 أ/إًمان الضياث إيقاعات من جرانيت

 : د. عضوص  إسماعيل سالم املضاسكىن 

 عادل السمشي  -د. دمحم سمير

مؤسست البىاء إلاوساوى   6 – 5

 والتىميت

 علياء سافع. د كتاب عن رؤية وارتواء

 ألاسبعاء

7/7 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1
 أيام من الهمس والجنون

 أحمذ الباسىس ى. د

 عىض الغباسي  .: داملضاسكىن 

 خالذ جىدة

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 4 - 5,5

 حفل توقيع جماعي

سلسلة أدب الطفل العالمى 

 للطفل والناشئة

 سئيس التحشيش سصا صالح. د

 : املضاسكىن 

 مذًش التحشيش مصطفى غىاًم 

  –إًمان صسكيط  –د. غشاء منهى 

  –أحمذ صالح الذًً  – دمحم سمضان

 يرثخعبذ هللا د. ههى 

 الخميس

8/7 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1
 الحائط الخلفى للمطعم

 مال املشغنىآ
 :  د. عضوص إسماعيل املضاسكىن 

 كشامي فتحيإد. 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 4 - 5,5
             س فر الرسائل

 إخالص عطا هللا

 : د. صشيف الجياس املضاسكىن 

 د. عبذالسالم الضارلى

 وعمت الفيتىسي آنات ذاتى داس الىخبت للطباعت واليضش  6 – 5

 الجمعت

9/7 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 5,5 – 1
 حواديت 3سلسلة أدب الطفل 

 سئيس التحشيش عمشو حسنى

 دمحم أبى السعىد : املضاسكىن 

 بالسلسلت مً مؤلفي عذد

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 4 - 5,5
  الكالم الزين
 دمحم عبذ القىي 

 مىير فىصي .: داملضاسكىن 

 د. عماد حسيب

للطباعت واليضش داس الحكمت   6 – 5

 والتىصيع

 هالت إبشاهيم قصاقيص سلينترو
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