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قديًما وحديثًا اإلسكندريةمكتبة   

1 
 

 القديمة اإلسكندريةمكتبة 
 

كثرهم شهرة على الرغم من وجود مكتبات أ ولكنها كانتالعالم القديم  فيالمكتبة الوحيدة  يهالقديمة  اإلسكندريةلم تكن مكتبة 
لى إرجعه أول )سوتير( ومنهم من أللى بطليموس اإللمكتبة منهم من نسب ذلك  الحقيقيختلف المؤرخون حول المؤسس أخرى سبقتها و أ

 العلميليه تأسيس المجمع إفنسب  لآلدبول كان واسع الثقافة محب ألن بطليموس اأالمؤكد تاريخيًا  فيالدلفوس( ولكن) الثانيبطليموس 
 والمكتبة الملكية.

  
علماء  أيديمام على أللى اإن العلوم والرياضيات لقت دفعات مستمرة أمن نصف مليون من اللفائف كما  أكثرالمكتبة على  تحتوي توكان

 يرض وفألتمكن من قياس محيط ا ييراتوستينيس الذأرض حول الشمس و لى دوران األإريستارخوس الذى اهتدى أمنائها ومنهم أو  المكتبة
المكتبة أيضا تمت الترجمة اليونانية  يوف ،هيرون اآللة البخارية واخترع «العناصر» عنوانبيضا ألف إقليدس كتابة المعروف أالمكتبة 

 .للتوراةللعهد القديم 

 
نتيجة الحريق على يد يوليوس قيصر  اندثرتالقديمة فمن المؤكد تاريخيًا أن األسطورة  اإلسكندريةمكتبة  ختفاءالسباب الحقيقية وحول األ

 قبل الميالد. 48عام 
 

  

                                                           
1
 “Ancient Knowledge and Modern Remembrance”, Egypt Travel Blog, https://egypttravelblog.com/library/ 

 

 

https://egypttravelblog.com/library/
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 ةالحديث اإلسكندريةمكتبة 

 

 (القديمأستاذ التاريخ ) العباديخالل محاضرة للدكتور مصطفى  1972عام  اإلسكندريةالحلم أصبح حقيقة عندما أطلقت جامعة 
لدعم المشروع ووضع حجر  1987عام  دوليوأصدرت منظمة اليونيسكو أول نداء  اإلسكندريةطالب فيها بإعادة إحياء مكتبة  والذي

 .اإلسكندريةاألساس لمكتبة 
 

وتتبع للسيد رئيس  اإلسكندريةشخصية اعتبارية مقرها محافظة  اإلسكندريةمكتبة  باعتبار 2001لسنة  1رقم  الجمهوريوصدر القرار 
 10000متر ويوجد بالمكتبة  44المبنى  وارتفاعفوقها  7أادوار تحت سطح األرض و4دور منهم  11الجمهورية ويبلغ عدد أدوار المكتبة 

وتصل  اإلسكندريةخريطة عن  70منهم  خريطة نادرة 2600ويوجد بالمكتبة  األصل(أخرى فاكسيميلى )طبق  250كتاب أصلى ونادر و
 علمية.دورية  1500ألف مجلد و 200االفتتاح رسالة وضمت المكتبة عند  15000الرسائل العلمية بالمكتبة الى 

 

أول  وهيأحد الصروح الثقافية العمالقة وتعتبر منارة للثقافة ونافذة مصر للعالم ونافذة للعالم على مصر  هي اإلسكندريةوتعتبر مكتبة 
وتعد مركز للدراسة والحوار ويضم مكتبة تتسع ألكثر من  واإلنساني الثقافي المصريالقرن الواحد والعشرين وتضم التراث  فيمكتبة رقمية 

كبيرة من الكتب المختارة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية وكذلك مجموعة مختارة من كتب  بها مجموعة كتاب ويوجدثمانية ماليين 
 2المكتبة على ما يلي: وتحتويولغات أخرى نادرة  واإلسبانيةلغات أوروبية أخرى مثل األلمانية واإليطالية ب
 

 المكتبات
إن المكتبات هي قلب المكتبة الذي تقدم من خالله مساحة لطالبي المعرفة. فباإلضافة إلى المكتبة الرئيسية، تحتوي مكتبة 

على ست مكتبات متخصصة وهي: مكتبة الفنون والوسائط المتعددة، ومكتبة طه حسين لضعاف البصر، ومكتبة الطفل،  اإلسكندرية
قسم التبادل واألرشيف، قسم الكتب النادرة. كما ُأنشئت المكتبة الفرنكوفونية نتيجة لإلهداء الضخم الذي حصلت مكتبة  ،ومكتبة النشء

 لوطنية.عليه من مكتبة فرنسا ا اإلسكندرية
 

 مركز المؤتمرات

من  2وقد نصت المادة  تم افتتاح المركز. 1991متر مربع. وفي شهر أغسطس  5000تم بناء مركز المؤتمرات على مساحة 
 .اإلسكندريةعلى ضم مركز المؤتمرات إلى مكتبة  2001لسنة  1القانون رقم 

من أحدث ما توصل إليه فن العمارة بالنسبة لقاعات االجتماعات والمعارض. والمركز  اإلسكندريةويعتبر مركز المؤتمرات الملحق بمكتبة 
جزء رئيسي من مبنى المكتبة ويقع على البحر أمام الميناء الشرقي ومنطقة السلسلة. ويرتبط المركز ومبنى المكتبة الرئيسية تحت سطح 

زا للثقافة ومنارة للعلم والمعرفة في خدمة مصر ومنطقة البحر المتوسط األرض أسفل ساحة الحضارات وتشكل المكتبة ومركز المؤتمرات كن
فريقيا والعالم أجمع.  وا 

 
كما يحتوي المركز على أربع قاعات اجتماعات ثالث غرف اجتماعات وقاعتين للمعارض وصالون وغرفة اجتماع لكبار الزوار باإلضافة 

 شوب. يوكوفإلى ثالثة مطاعم 
 

                                                           
2
 ، البوابة اإللكترونية لمحافظة اإلسكندرية"مكتبة اإلسكندرية"،  

http://alexandria.gov.eg/services/tourism/alextourism/culture.مكتبة-اإلسكندرية/html 

http://alexandria.gov.eg/services/tourism/alextourism/culture/مكتبة-الاسكندرية.html
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 القبة السماوية
شكل قرص يرمز لشمس المعرفة  التي تتخذمدار شمس المكتبة  فيليستقر  الخارجيصممت على شكل كوكب ترك مداره 

وتتسع القبة السماوية لمئة فرد وتعطى لكل منهم اإلحساس أنهم داخل سفينة فضاء تسبح وسط النجوم والكواكب مع المؤثرات الصوتية 
 والضوئية.

 
االستكشاف مرفًقا مبهًرا ومبتكًرا يقدم العلم بشكل عملي وغير تقليدي؛ من حيث المفهوم وطريقة التشغيل. : تعتبر قاعة قاعة االستكشاف

وتستهدف القاعة بشكل أساسي األطفال والنشء الذين هم مستقبل وأمل مصر، حيث تسعى قاعة االستكشاف إلى إلهامهم من خالل 
ا من البرامج واألنشطة، وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من العاملين بالمركز الذين المشاركة في المعارض التفاعلية، وورش العمل وغيره

 يقدمون المبادئ العلمية بشكل بسيط ومرح.
 

وال تقتصر أنشطة قاعة االستكشاف على الشباب، فتلك األنشطة تجتذب الزائرين من كل األعمار والخلفيات من خالل تقديم العلم بطريقة 
ة. واألهم من ذلك، توضح هذه األنشطة للزائرين كيف يمكنهم ممارسة العلم في كل ما يرونه، ويسمعونه، ويلمسونه سهلة ومسلية ومفهوم
 3في حياتهم اليومية.
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 https://bibalex.org/ar/default، مكتبة اإلسكندرية 
 

https://bibalex.org/ar/default
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 مصادر ببليوجرافية ُمختارة

 سكندريةُمتاحة في مكتبة اإل
 

 :الكتب
 
 .2002 ،اإلسكندرية مكتبة.: م.د .الدين سراج سماعيلإ . تقديم2002 كتوبرأ :اإلسكندرية مكتبة االفتتاح الصحفي رشيفال 

 (B4الرابع السفلي المستوى )    A781   079.62رقم االستدعاء:   
 

 .2013 الثقافة، لقصور العامة الهيئة: . القاهرة20 مصر حكاية . سلسلةالقديمة اإلسكندرية مكتبة حكاية .الحداد، حسام
 (B4 المستوى الرابع السفلي)    H126   027.032   رقم االستدعاء:

 

 .1996. الرياض: دار المريخ، اإلنسانيةتاريخ الكتب والمكتبات عبر الحضارات  محمد جالل غندور.و  ،حسب اهلل، سيد
 (B4الرابع السفلي لمستوى )ا   H344   027.009   رقم االستدعاء: 

 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:95686 
 

 .2000: مطابع دار الجمهورية، []القاهرة .الجمهورية كتاب. واإلحياء.. قي: الحر اإلسكندريةمكتبة خليفة، شعبان عبد العزيز. 
 (B4الرابع السفلي المستوى )   K451   027.032   رقم االستدعاء:

 ا ككتاب إلكتروني:متاح أيضً 
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:97423  

 
 .2002. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ومشروع إحيائها في الوقت الحاضر :القديمة اإلسكندريةمكتبة خليفة، شعبان عبد العزيز. 

 (B4)المستوى الرابع السفلي    027.0621 خلي م    رقم االستدعاء:  

 ا ككتاب إلكتروني:متاح أيضً 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:104905  

 
الفقي.  مصطفى تقديم .اإلسالمية والحضارة الفكر مجال في اإلسكندرية مكتبة جهود ، محررون.القاسم ومحمد ،الشيماء ،الدمرداش
 .2020 ،اإلسكندرية مكتبة: اإلسكندرية

 (B4 المستوى الرابع السفلي)    J937   027.0621    رقم االستدعاء:
 

. القاهرة: المركز 2254 للترجمة يالقوم المركزي. منوف إبراهيم يعل ترجمة. : فك طالسم اللغزاإلسكندريةمكتبة . بابلو، دى جيفنوا
 .2014القومي للترجمة، 
 (B4الرابع السفلي المستوى )   J589   027.032رقم االستدعاء:   

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:95686
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:97423
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:104905
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 .1993. ]القاهرة[: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذهبي: رؤية مصرية علمية اإلسكندريةعصر راغب، نبيل. 

 (F1 المستوى األول العلوي)   R142   932.02رقم االستدعاء:   

 ا ككتاب إلكتروني:متاح أيضً 
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:10815  

 
 :.م.. د(تاريخنا من مشرقة صفحات) العاص؟!: بن عمرو حرقهاأ هل: القديمة اإلسكندرية مكتبة .، معدالرؤوف عبد ربيع الزواوي،

 .2010 ،الزواوي الرؤوف عبد ربيع
 (B4 المستوى الرابع السفلي)    Z395   027.032   رقم االستدعاء:

 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:412947 
 

 .2007، اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية. اإلسكندريةلمكتبة  المعماريمبنى مبهر: تأمالت حول البناء سراج الدين، إسماعيل. 
 (مكتبة الفنون والوسائط المتعددة -- B3المستوى الثالث السفلي )     S481m    727.809621رقم االستدعاء: 

 ا ككتاب إلكتروني:متاح أيضً 
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:155535 
 

 .2008، اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية. العمل: إحياء تراث المكتبة القديمة إلىمن البناء  اإلسكندريةمكتبة سراج الدين، إسماعيل. 
 (B4الرابع السفلي المستوى )    S481    027.4621رقم االستدعاء:  

 
 .1998. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، اإلسكندريةالعلم في مكتبة صادق، سمير حنا. 
 (B4الرابع السفلي المستوى )   S125i   027.032رقم االستدعاء:   

 ا ككتاب إلكتروني:متاح أيضً 
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16715 

 

 .2003: دار العين، ة. القاهر القديمة اإلسكندريةنشأة العلم في مكتبة صادق، سمير حنا. 
 B4)المستوى الرابع السفلي )   S125   027.032   :االستدعاء رقم

 ا ككتاب إلكتروني:متاح أيضً 
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16664  

 
 .2002القاهرة: مركز الراية،  ...والتاريخ.. : النشأةاإلسكندريةمكتبة صالح، هالة. 
 (B4الرابع السفلي المستوى )   S1595   027.0621   رقم االستدعاء:

 ا ككتاب إلكتروني:متاح أيضً 
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:95127 

 
  

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:10815%20
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:412947
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:155535
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16664
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:95127
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 .2000 كاديمية،األ المكتبة القاهرة: .القديم العالم كاديمية فيوال  المكتبة --اإلسكندرية المنعم. عبد عامر، محمد
 (B4 المستوى الرابع السفلي)     A5174   027.432    رقم االستدعاء:

 إلكتروني: متاح أيًضا ككتاب
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:22397 

 
 .2002. القاهرة: المجلس األعلى لآلثار، 2. ط. القديمة: سيرتها ومصيرها اإلسكندريةمكتبة العبادي، مصطفي. 
 (B4الرابع السفلي المستوى )   A122m   2002   027.032رقم االستدعاء:   

 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:94524 

 
 . [2002] المعارف، دار: القاهرة .الحضارة مرآة اإلسكندرية مكتبة إسماعيل.الفتاح،  عبد

 (B4 المستوى الرابع السفلي) 027.4621   فتا     رقم االستدعاء: م 
 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:105075 
 

 .2016. القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، : ذاكرة اإلنسانيةاإلسكندريةمكتبة عطا اهلل، إخالص. 
 (B4الرابع السفلي المستوى )   A862   027.0621رقم االستدعاء:   

 

 .2004، [اإلسكندرية]. 1مج. . : روح الشرق الجديداإلسكندريةمكتبة علي، ماهر عبد القادر محمد. 
 (B4الرابع السفلي المستوى )   A3981   027.0621رقم االستدعاء:   

 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:147505 

 
 ،والثقافة اإلعالمأبو ظبي: وزارة . من خالل إطاللة على التاريخ القديم :اإلسكندريةأضواء على مكتبة العيدروس، عمر عباس. 

[1995]. 
 (B4الرابع السفلي المستوى )    027.032   رقم االستدعاء:

 ككتاب إلكتروني:ا متاح أيضً 
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16658  
 

. 11الوسيط  التاريخ .والحضاريةواالثرية  التاريخية الثقافة موسوعة .اإلسكندرية وقصة مكتبة لمصر اإلسالمي الفتح .زيان غانم، حامد
[2006] العربي، الفكر دار: القاهرة . 

 (F1المستوى األول العلوي )    G4116    962.02   رقم االستدعاء:
 

  

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:22397
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:94524
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:105075
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:147505
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16658


 
 

 
 

 إيمان وحيد وهدير نجيبإعداد                          قطاع المكتبات          -إلسكندرية مكتبة ا                                     220304

: . القاهرة634للترجمة  القومي الدين. المشروع سراج سماعيلإ تقديم .البهنساوي مصطفى . ترجمةاإلسكندرية مكتبة ماكلويد، روى.
 .2003 للثقافة، األعلى المجلس

 (B4 المستوى الرابع السفلي)    M1651   027.0621   رقم االستدعاء:
 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:114373  
 

 [.199-] مراد،. ع: اإلسكندرية .الثقافية والعولمة اإلسكندرية مكتبةالفتاح.  مراد، عبد
 (B4 المستوى الرابع السفلي)   027.0621  مرا     م  رقم االستدعاء:

 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16714 
 

 القديمة وتاريخ المكتبة اإلسكندرية لمكتبة القانوني للنظام تفصيلي شرح والعولمة الثقافية: اإلسكندرية مكتبة .الفتاح مراد، عبد
 .[200-] مراد، الفتاح عبد[: اإلسكندرية. ]وحريقها

 (B2 المستوى الثاني السفلي)      M9722   344.62092   رقم االستدعاء:
 

 . [2002] اليوم، أخبار القاهرة: .العالم عرفها مكتبة أشهر قصة :اإلسكندرية أسطورة .، معدمصطفى، نوال
 (B4 المستوى الرابع السفلي)  M991   027.0621  رقم االستدعاء:

 
 .2007 ،اإلسكندرية مكتبة: اإلسكندرية .3. ط .اإلسكندريةمكتبة 

 (B4الرابع السفلي المستوى )    A411mak   2007   027.0621رقم االستدعاء:  

 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:

Job:122047-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 
 .[19--] ،العلميالقاهرة: مكتبة األهرام للبحث  .اإلسكندريةمكتبة 

 (المراجع  -- B4 المستوى الرابع السفلي) M2359   1979-01   027.0621   رقم االستدعاء:
 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:64284 
 

  .2002 للكتاب، العامة المصرية الهيئة[: القاهرة] .المعاصر العالم مدرسة: اإلسكندرية مكتبة
 (B4 المستوى الرابع السفلي)  M2359i   027.0621  رقم االستدعاء:

 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:22006 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:114373
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:16714
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:122047
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:122047
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:64284
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:22006
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 . [19--] لالستعالمات، العامة الهيئة القاهرة: .الحضارات وجسر لتواصل للعلم منارة: الجديدة اإلسكندرية مكتبة
 (B4 المستوى الرابع السفلي)    M2359is   027.0621   رقم االستدعاء:

 إلكتروني:متاح أيًضا ككتاب 
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:186177 
 

 .2002 مادو،أ دار: القاهرة .، مزيدة ومنقحة2. . طاإلسكندرية مكتبة حياءإ .المالح، محمود
 (B4الرابع السفلي المستوى )      027.0621رقم االستدعاء:     أ   مال 
 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:104879 
 

 [.199-] ،.م.. د14. دنيا العلم القديمة الحضارات في والفنون والصناعات العلوم موئل: اإلسكندرية مكتبة موسى، حسنية.
 (B4 المستوى الرابع السفلي)      M9851   027.0621   رقم االستدعاء:

 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:188095 
 

 .2005 يلول، رامون معهد: برشلونة .اإلسكندرية لمدينة الجديد الحلم العظمى: اإلسكندرية مكتبة مويش، تيرينسى.
 (B4الرابع السفلي المستوى )    M715   027.0621رقم االستدعاء:  

 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:136033 

 
Bibliotheca Alexandrina. Graphic Department. Manuscripts Museum & Specialized Reading 

Rooms. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2002. 

 (B4 المستوى الرابع السفلي)    A411ma   027.0621رقم االستدعاء:   

 
Blum, Rudolf. Kallimachos: The Alexandrian Library and the Origins of Bibliography. 
Translated by Hans H. Wellisch. Wisconsin Studies in Classics. Madison, WI: University of 
Wisconsin Press, 1991. 

 (B4 المستوى الرابع السفلي)   C159   027.032   رقم االستدعاء:
 

Canfora, Luciano. The Vanished Library. Translated by Martin Ryle. Hellenistic Culture and 
Society 7. Berkeley, CA: University of California Press, 1990. 

 (F1المستوى األول العلوي    C222   932.02   ( رقم االستدعاء:
 
Collins, Nina L. The Library in Alexandria and the Bible in Greek. Supplements to Vetus 
Testamentum 82. Leiden: Brill, 2000. 

 B3))المستوى الثالث السفلي     C7121   221.48رقم االستدعاء:  

 
  

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:186177
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:104879
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:188095
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:136033
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El-Abbadi, Mostafa. The Life and Fate of the Ancient Library of Alexandria. 2nd ed., rev. 
Paris: UNESCO; UNDP, 1992. 

 (المخزن B3 – الرابع السفليالمستوى )      A122   1992   027.032  رقم االستدعاء:

 
Fraser, P. M. Ptolemaic Alexandria. Oxford: Clarendon Press, 1972. 

  (المخزن B4 -- المستوى الرابع السفلي)   F8411   932.021رقم االستدعاء:   
 
Freely, John. Aladdin's Lamp: How the Greek Science Came to Europe through the Islamic 

World. New York, NY: Alfred A. Knopf, 2009. 

 B1))المستوى األول السفلي  F854   509   رقم االستدعاء:  

 
Ismail, M. I., and Adla A. Al-Turkait. Alexandria Global Library for All: (Simple Concise 

Encyclopedia). Strategic Research Studies & Public Awareness Series. Mississauga, ON: CRM, 
2001.  

 Ism   A      027.09621  (المستوى الرابع السفلي B4)رقم االستدعاء:

 
König, Jason, Aikaterini Oikonomopoulou and Greg Woolf, eds. Ancient Libraries. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 

  (B4 السفلي )المستوى الرابع   A541   002.093 :  رقم االستدعاء
 

MacLeod, Roy, ed. The Library of Alexandria: Centre of Learning in the Ancient World. 
Foreword by Ismail Serageldin. Cairo: The American University in Cairo Press, 2002. 

 (B4 المستوى الرابع السفلي)     L6971   027.32رقم االستدعاء:  

 ا ككتاب إلكتروني:متاح أيضً 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:186858  
 
Marlowe, John. The Golden Age of Alexandria: From it’s Foundation by Alexander the 

Great in 331 BC to it’s Capture by the Arabs in 642 AD. London: Gollancz, 1971. 

 (المخزن -- B4 الرابع السفليالمستوى )     M349   932رقم االستدعاء:  

 
McKenzie, Judith. The Architecture of Alexandria and Egypt, c. 300 B.C. to A.D. 700: In 

Memoriam P. R. S. Moorey. Yale University Press Pelican History of Art. New Haven, CT: 
Yale University Press, 2007. 

 مكتبة  الفنون والوسائط المتعددة( – B3المستوي الثالث السفلي )   M1561   722.2رقم االستدعاء:   
 
Parsons, Edward Alexander. The Alexandrian Library: Glory of the Hellenic World: Its Rise, 

Antiquities, and Destructions. London: Cleaver-Hume Press, [1952]. 

 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2المستوى الثاني السفلي )      027.032رقم االستدعاء:

 
Pollitt, J. J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 

 مكتبة  الفنون والوسائط المتعددة( – B3)المستوي الثالث السفلي    P775   709.38رقم االستدعاء:   
 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:186858
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Raven, James, ed. Lost Libraries: The Destruction of Great Book Collections Since 

Antiquity. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2004. 

 (B4 المستوى الرابع السفلي)     L881   027.009رقم االستدعاء:  

 
Serageldin, Ismail. Bibliotheca Alexandrina: The Rebirth of the Library of Alexandria. 
Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2002. 

 Ser   B      027.0'621  (المستوى الرابع السفلي B4)رقم االستدعاء:

 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:187849 
 
Watts, Edward Jay. City and School in Late Antique: Athens and Alexandria. The 

Transformation of the Classical Heritage 41. The Joan Palevsky Imprint in Classical Literature. 

Berkeley, CA: University of California Press, 2006. 

370.0938   W348     )B2رقم االستدعاء:   المستوى الرابع السفلي)
 
Zahran, Mohsen. The New Bibliotheca Alexandrina: Reflections on a Journey of 

Achievements. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2007. 

 (B4 المستوى الرابع السفلي)     Z19   027.0621رقم االستدعاء:  

 
 

 كتب سمعية وبصرية:
 

 . كاسيت مرئي. 2004، اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية. والمغرب العربي اإلسكندريةمكتبة التازي، عبد الهادي. 
 مكتبة الفنون والوسائط المتعددة( -- B3)المستوى الثالث السفلي      VHS   2881رقم االستدعاء: 

 
 . كاسيت مرئي. 2003، اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية. اإلسكندريةمكتبة العبادي، مصطفى. 

 مكتبة الفنون والوسائط المتعددة( -- B3)المستوى الثالث السفلي    VHS   2937   رقم االستدعاء:
 

 . قرص ضوئي.2003، اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية. متوليخراج حازم ا  و . سيناريو اإلسكندريةمكتبة  .اإلسكندريةمكتبة 
 مكتبة الفنون والوسائط المتعددة( -- B3)المستوى الثالث السفلي      CDR   579رقم االستدعاء: 

 
 

 الدوريات المطبوعة
 مكتبة اإلسكندرية. .(2021–2013)المعاصرة  ذاكرة مصر

 
  

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:187849
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 :)للتحميل( اإلسكندريةمكتبة إصدارات 
 

Serageldin, Ismail. Born Digital: The New Bibliotheca Alexandrina. Alexandria: Bibliotheca 
Alexandrina, 2006. Online e-book. Bibliotheca Alexandrina. 
www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/BornDigital_links.pdf    

 [ 2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع: 
 
Zahran, Mohsen. New Bibliotheca Alexandrina: Reflections on a Journey of Achievements. 
Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2007. Online e-book. Bibliotheca Alexandrina. 
www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/1_NewBibliothecaAlexandrina.pdf    

 [ 2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع: 
 

 :العلميةالرسائل 

 
 .داباآل كلية .القاهرة جامعة .ماجستير رسالة. تقييمية دراسة: اإلسكندرية بمكتبة الرقمية الصول مستودع محمد. رمضان حسين، إيمان

 .2012 ،والوثائق والمعلومات المكتبات قسم
 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   54606   رقم االستدعاء:

 
 .حلوان جامعة .دكتوراه رسالة. اإلسكندرية لمكتبة الداخلي التصميم في المصري للتراث معاصر مفهوم. الوهاب عبد محمد خميس، ابتسام

 .2006 ،واالثاث الداخلي التصميم قسم .لفنون الجميلةا كلية
 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   9940   رقم االستدعاء:

 
نجازاتالقديمة في العصرين اليوناني والروماني  اإلسكندريةالعلمية والثقافية لمدرسة  اإلنجازات .يسري زكي ىرضو ، عطية مكتبة  وا 

 .2011 السياحة والفنادق،. كلية اإلسكندريةجامعة  .رسالة ماجستير. الحديثة اإلسكندرية
 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي  Thesis   50040  رقم االستدعاء:   

 
 جامعة. اإلسكندرية لمكتبة حالة دراسة العالمية: المعلومات قواعد من المنقولة الببليوجرافية البيانات سجالت حسن. حمدأ مرسي، حسن
 .2004 والمعلومات، المكتبات قسم. اآلداب كلية. اإلسكندرية

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   13382   رقم االستدعاء:
 

 كلية .اإلسكندرية جامعة .دكتوراه رسالة. لمستقبلها والتخطيط لواقعها تقويمية دراسة: اإلسكندرية مكتبة حسن. حمدأ حسن ،مرسي

 .2009 ،والمعلومات المكتبات قسم .داباآل
 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   28712   رقم االستدعاء:

 

  

https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/BornDigital_links.pdf
https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/1_NewBibliothecaAlexandrina.pdf
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 :اإللكترونيةالمقاالت 
 

مقالة إلكترونية ُمتاحة . 14-1(: 2021) 6، العدد 49حوليات آداب عين شمس ". (م.ق 30-305) البطالمة عصر آبان اإلسکندرية "مکتبة
 عبر اإلنترنت. أرشيف الشارخ )قاعدة بيانات(.

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=awr&AN=153740422&site=eds-live 
   [ 2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع: 

 

. مقالة 14-6(: 1935) 1 ، العدد86 المقتطف .بعض علمائها في عهد البطالسة"آثار وطرف من  :ومدرستها اإلسكندريةمكتبة "
 قاعدة بيانات(.إلكترونية ُمتاحة عبر اإلنترنت. أرشيف الشارخ )

https://archive.alsharekh.org/Articles/107/9603/192535     [2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع: 

 
Bagnall, Roger S. “Alexandria: Library of Dreams”. American Philosophical Society 146, no. 4 
(2002): 348-362. e-article. JSTOR (database). ITHAKA. 
 
Chepesiuk, Ron. “Dream in the Desert: Alexandria’s Library Rises Again.” American Libraries 
31, no. 4 (1 Jan 2000): 70–74. e-article. ERIC (database).    
 
Hammond, Andrew. “Alexandria Library.” Middle East, no. 330 (Jan 2003): 56. e-article. 
MasterFILE Complete (database).   

 
Mack, Mark, and Nezar AlSayyad. “History as a Design Mode: The New Bibliotheca 
Alexandrina.” Journal of Architectural Education 44, no. 2 (Feb 1991): 110–118. JSTOR 
(database).  ITHAKA. 
 
Olesen-Bagneux, Ole. “The Memory Library: How the Library in Hellenistic Alexandria 
Worked”. Knowledge Organization 41, no. 1 (2014): 3-13. e-article. Applied Science & 
Technology Source (database). 
 
Pearson, Birger A. “The New Alexandria Library: Promise or Threat?” The Biblical 

Archaeologist 56, no. 2 (1 Jun 1993): 106. e-article. JSTOR (database).  ITHAKA. 

 
Radoš, Lucija. “What Happened to the Ancient Library of Alexandria?” Vjesnik Bibliotekara 

Hrvatske 52, no. 1–4 (Jan 2009): 239–241. e-article. Library & Information Science Source 
(database).   
 
Tiberi, Luca. “La biblioteca di Alessandria e l’incendio che non la distrusse. I: Riflessioni 
moderne fino a Giusto Lipsio”. Bibliothecae.it 9, no. 2 (2020): 4–100. Online e-article. 

https://bibliothecae.unibo.it/article/view/11818/12308           [2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع: 

     

 

 
 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=awr&AN=153740422&site=eds-live
https://archive.alsharekh.org/Articles/107/9603/192535
https://bibliothecae.unibo.it/article/view/11818/12308
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 :لكترونيةاإل  مواقعال
 

 .مركز المخطوطات. اإلسكندريةمكتبة "دورية علوم الخطوط". 
www.bibalex.org/Manuscriptscenter/ar/Static/page.aspx?id=9    

 [ 2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع: 
 

 .مركز المخطوطات. اإلسكندريةمكتبة "الكتالوجات المصورة". 
www.bibalex.org/Manuscriptscenter/ar/Publication/ListPublication.aspx?PCat=7    

 [2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع: 
 

 .المخطوطاتمركز . اإلسكندريةمكتبة "كتب". 
www.bibalex.org/Manuscriptscenter/ar/Publication/ListPublication.aspx?Pcat=5    

 [ 2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع: 
 

 .مركز المخطوطات. اإلسكندريةمكتبة "متصفح إلكتروني". 
www.bibalex.org/Manuscriptscenter/ar/Publication/ListPublication.aspx?PCat=9    

 [ 2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع: 
 
 . اإلسكندريةمكتبة . "مركز دراسات الخطوط"

www.bibalex.org/ar/center/details/writingandscriptscenter?keywords    
 [ 2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع: 

 
 .اإلسكندريةمكتبة ". الدراسات القبطيةمركز "

www.bibalex.org/ar/center/details/centerforcopticstudies?keywords    
 [ 2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع: 

 

 .اإلسكندريةمكتبة ". للمصرياتمركز زاهي حواس "
www.bibalex.org/ar/center/details/zahihawasscenterofegyptology?keywords    

 [ 2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع: 
 

 .(CULTNAT) والطبيعيمركز توثيق التراث الحضاري . اإلسكندريةمكتبة "المشروعات". 
https://www.cultnat.org/Projects    :[2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع  

 
 .الرشيف الرقمي للطوابع المصرية. اإلسكندريةمكتبة 

http://stamps.bibalex.org/Presentation/default.aspx    :[2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع  
 
 

https://www.bibalex.org/Manuscriptscenter/ar/Static/page.aspx?id=9
https://www.bibalex.org/Manuscriptscenter/ar/Publication/ListPublication.aspx?PCat=7
https://www.bibalex.org/Manuscriptscenter/ar/Publication/ListPublication.aspx?PCat=5
https://www.bibalex.org/Manuscriptscenter/ar/Publication/ListPublication.aspx?PCat=9
https://www.bibalex.org/ar/center/details/writingandscriptscenter?keywords
https://www.bibalex.org/ar/center/details/centerforcopticstudies?keywords
https://www.bibalex.org/ar/center/details/zahihawasscenterofegyptology?keywords
https://www.cultnat.org/Projects
http://stamps.bibalex.org/Presentation/default.aspx
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 .أنور السادات. اإلسكندريةمكتبة 
http://sadat.bibalex.org/   ]2022 تاريخ الدخول على الموقع: 28 مارس[ 

 
 .قناة السويسذاكرة . اإلسكندريةمكتبة 

http://suezcanal.bibalex.org/Presentation/Home/home.aspx  [ :2022مارس  28تاريخ الدخول على الموقع]  

 
 .ذاكرة مصر المعاصرة. اإلسكندريةمكتبة 

http://modernegypt.bibalex.org/collections/home/default.aspx 
 [ 2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع: 

 

 .جمال عبد الناصر الرئيس .اإلسكندريةمكتبة 
http://nasser.bibalex.org/    ]2022 تاريخ الدخول على الموقع: 28 مارس[ 

 
  .محمد نجيب الرئيس. مكتبة اإلسكندرية

http://naguib.bibalex.org/   :[2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع  
 

 .الفن العربي .اإلسكندريةمكتبة 
http://lartarabe.bibalex.org/index.html  :[2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع   

 

 .مركز دراسات الحضارة اإلسالمية .اإلسكندريةمكتبة 
https://bibalex.org/IslamicCivilization/ar/HomePage/HomePage.aspx    

 [ 2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع: 
 

Bibliotheca Alexandrina. Alexandria Center for Hellenistic Studies. 

https://bibalex.org/hellenisticstudies/home/Index.aspx   :[2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع            
 
Bibliotheca Alexandrina. The Alexandria & Mediterranean Research Center (Alex Med). 
www.bibalex.org/alexmed/    :[  2022مارس  28]تاريخ الدخول على الموقع                                                           
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