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 إبراهيم عبد المجيد
 

 
 حياته وأعماله

 كلية من الفلسفة ليسانس على حصلوقد  ،اإلسكندريةب م1946 سنة ديسمبر 2 في خليل المجيد عبد القوي عبد إبراهيم ولد
 المناصب من الكثير تولىو  الثقافة، وزارة في ليعمل القاهرة إلى رحل العام نفس في، و م1973 عام اإلسكندرية جامعة اآلداب
 :الثقافية

 

  1980حتى عام  1976اختصاصي ثقافي بالثقافة الجماهيرية في الفترة من عام. 
  1985حتى عام  1980مستشار بإدارة المسرح بالثقافة الجماهيرية في الفترة من عام. 
  1991حتى عام  1989مستشار بهيئة الكتاب في الفترة من عام. 
 1995حتى عام  1989 جماهيرية في الفترة من عاممدير عام إدارة الثقافة العامة بالثقافة ال. 
  2001حتى عام  1995رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من عام. 
 .مدير عام مشروع أطلس الفولكلور بالثقافة الجماهيرية حالًيا 

 :منها الهامة الجوائز من عدد على المجيد عبد إبراهيم حصل

 م1996 عام «األخرى البلدة» عن بالقاهرة األمريكية الجامعة من للرواية محفوظ نجيب ئزةجا. 

 م1996 عام «اإلسكندرية في ينام أحد ال» عن رواية ألحسن للكتاب الدولي القاهرة معرض جائزة. 

 م2004 عام للثقافة األعلى المجلس من اآلداب في للتفوق الدولة جائزة. 

 1.م2007 عام للثقافة األعلى المجلس من اآلداب في يةالتقدير  الدولة جائزة 

                                                           
1
 ، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، «إبراهيم عبدالمجيد» 

http://ar.wikipedia.org/wikiإبراهيم_عبد_المجيد/ 
 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/إبراهيم_عبد_المجيد
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 مصادر ببليوجرافية ُمختارة

 ُمتاحة في مكتبة اإلسكندرية
 

 
 مؤلفات الكاتب

 
 

 الروايات:
 

 .2012. القاهرة: دار الشروق، اإلسكندرية في غيمة: روايةعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eرضي األ ى)المستو     M233al 892.736   :رقم االستدعاء

 
 .2011. القاهرة: دار الشروق، أشجار السراب: األعمال القصصيةعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233as 892.736   :رقم االستدعاء

 //:Job:295396-dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp  : إلكترونييضًا ككتاب أمتاح 

 
 .1997. القاهرة: مكتبة مدبولي، األعمال غير الكاملةعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233a 892.736    :رقم االستدعاء

 Job:85208-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF  : إلكتروني يضًا ككتابأمتاح 

 

 .1992. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 78 . مختارات فصولإغالق النوافذ: قصصعبد المجيد، إبراهيم. 
 (Eاألرضي  ى)المستو     M233i 892.736    :رقم االستدعاء

 //:Job:87936-dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp  : إلكترونييضًا ككتاب أمتاح 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:295396
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:85208
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:87936
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 .2004. القاهرة: دار الشروق، البلدة األخرى: روايةعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233ba 892.736    :اءرقم االستدع

  Job:86097-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF  لكترونى: إيضًا ككتاب أمتاح 
 ومترجم إلى:

Abd al-Majid, Ibrahim. Die andere Stadt: Roman. Translated by Mona Naggar. Berlin: 
Das Arabische Buch, 2000. 

 (Eاألرضي  ى)المستو  Abd   D   892.736     :رقم االستدعاء
Abd al-Majid, Ibrahim. L’autre pays. Translated by Catherine Tissier-Thomas. Arles : 
Actes Sud, 1994. 

 (Eاألرضي  ى)المستو  Abd   A   892.736     :رقم االستدعاء
 

Abd al-Majid, Ibrahim. The Other Place. Translated by Farouk Abdel. Modern Arabic 
Writing. Cairo : American University in Cairo Press, 1997. 

 (Eاألرضي  ى)المستو  Abd   O   892.736     :رقم االستدعاء
 

 .2005. القاهرة: دار الشروق، بيت الياسمين: روايةم. المجيد، إبراهيعبد 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233b   2005 892.736   :رقم االستدعاء

 Job:86112-ge.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpa  : إلكترونييضًا ككتاب أمتاح 

 ومترجم إلى:
Abd al-Majid, Ibrahim. La maison aux jasmins. Translated by Nachoua Al-Azhari. 
Mondes Arabes. Arles: Actes Sud, 2000. 

 (Eاألرضي  ى)المستو  Abd   M   892.736     :رقم االستدعاء
 

 .2004. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة األسرة. ل اإلبداعية. األعماسفن قديمة: قصصعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ى)المستو      M233su 892.736   :رقم االستدعاء
 Job:90231-/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org  : إلكترونييضًا ككتاب أمتاح 

 

القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .مكتبة األسرة .. األعمال اإلبداعيةالشجرة والعصافير: روايةعبد المجيد، إبراهيم. 
1997. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233sh 892.736   :رقم االستدعاء

 Job:90415-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :إلكترونييضًا ككتاب أمتاح 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:86097
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:86112
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:90231
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:90415
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 .1985 ،العربيدار المستقبل . القاهرة: الصياد واليمامعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ىلمستو )ا    M233s   1985   892.736  :رقم االستدعاء

 Job:167160-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :إلكترونييضًا ككتاب أمتاح 

 
 .2009ق، . القاهرة: دار الشرو 2. ط. طيور العنبر: روايةعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233t   2009 892.736   :رقم االستدعاء

 

 .2005. القاهرة: دار الشروق، عتبات البهجة: روايةعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233at 892.736   :رقم االستدعاء

 Job:114072-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF  : إلكترونييضًا ككتاب أمتاح 

 

القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، . دبسلسلة األ. سرةمكتبة األ. غواية اإلسكندرية: ما وراء الكتابةعبد المجيد، إبراهيم. 
2005. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M2335 892.736   :رقم االستدعاء

 Job:101292-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF  : إلكترونييضًا ككتاب أمتاح 

 

 .1995القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة،  . أصوات أدبية.فضاءات: قصصعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233f 892.736   :رقم االستدعاء

  Job:86748-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF  لكترونى: إيضًا ككتاب أمتاح 

 
 .2007. القاهرة: دار الشروق، في الصيف السابع والستين: روايةعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233sy 892.736   :رقم االستدعاء
 

 .2009. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، : روايةأسبوع يوم جمعةفي كل عبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233fi 892.736   :رقم االستدعاء

 Job:215345-/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages  : إلكتروني يضًا ككتابأمتاح 

 
 .2005. القاهرة: دار الشروق، قناديل البحر: روايةعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233qa   2005 892.736   :رقم االستدعاء

 Job:111835-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF  لكترونى: إيضًا ككتاب أمتاح 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:167160
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:114072
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:101292
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:86748
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:86748
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:86748
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:86748
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:215345
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:111835
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 .2004. القاهرة: دار الشروق، ال أحد ينام في اإلسكندرية: روايةعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233i   2004 892.736   :رقم االستدعاء

  Job:114534-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF  : إلكترونييضًا ككتاب أمتاح 

 ومترجم إلى:
Abd al-Majid, Ibrahim. No One Sleeps in Alexandria. Translated by Farouk Abdel 
Wahab. Cairo : American University in Cairo Press, 1999. 

 (Eاألرضي  ى)المستو    Abd   N   36’892.7    :رقم االستدعاء
 

Abd al-Majid, Ibrahim. Personne ne dort à Alexandrie. Traduit par Soheir Fahmi et 
Pierre Chavot. Paris: Desclée de Brouwer, 2001.  

 (Eاألرضي  ى)المستو  Abd   P   892.736     :رقم االستدعاء
 

 .2005القاهرة: دار الشروق، . دبيةالسلسلة األ. ليلة العشق والدم: رواية قصيرةعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233la 892.736   :رقم االستدعاء

 Job:111838-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :إلكترونييضًا ككتاب أمتاح 

 

 .1991القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، . 3ط. . الصياد واليمام: روايتان ؛المسافاتعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eضي األر  ى)المستو     M233m   1991 892.736   :رقم االستدعاء

 

 .2010. القاهرة: دار الشروق، 2. ط. المسافات: روايةعبد المجيد، إبراهيم. 
 (Eاألرضي  ى)المستو     M233   2010 892.736   :رقم االستدعاء

 

 .2014. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 4. ط. هنا القاهرة: روايةعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M2331   2014 892.736   :رقم االستدعاء
 
 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:114534
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:111838
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 رة:يالقصص القص 
 

 .2012، . القاهرة: بيت الياسمينحكاية 30: حكايات ساعة اإلفطار عبد المجيد، إبراهيم.

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233hi 892.736   :رقم االستدعاء

 
 .1994يئة المصرية العامة للكتاب، . القاهرة: الهمشاهد صغيرة حول سور كبير: قصص قصيرةعبد المجيد، إبراهيم. 

 (Eاألرضي  ى)المستو     M233mash 892.736    :رقم االستدعاء

 Job:114665-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF  : إلكترونييضًا ككتاب أمتاح 

 
 

 المسرحيات: 

 
 على للثقافة،المجلس األ: ]القاهرة[ .لفريد فرجأتقديم  .مسرحية من فصلين : ساعة قبل الحرب 24 عبد المجيد، إبراهيم.

2002.  
 (Eاألرضي  ى)المستو     M233   892.726  :رقم االستدعاء

 Job:77635  -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF :إلكترونيككتاب  ايضً أمتاح 

 
 

 أعمال متنوعة:
 

 .2010 ،بيت الياسمين: ]د. م.[. : )مقاالت(د فاتالسبت فات والح .عبد المجيد، إبراهيم

 (Eاألرضي  ى)المستو      M2335s   892.746 :رقم االستدعاء

 

دار . القاهرة: 694 كتاب الهالل. التراث -الهوية -اآلخر -النهضة -سئلة: الدين: أما وراء الخراب. عبد المجيد، إبراهيم
 .2008 الهالل،

 (B2 الثاني السفلي ى)المستو      M233   303.484 :رقم االستدعاء

  Job:130101-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF  : إلكترونيككتاب  ايضً أمتاح 
 

 .2012 ،بيت الياسمينالقاهرة:  .مصر فيالذى يصنع األزمات  من .عبد المجيد، إبراهيم
 المخزن( --المجموعات الخاصة  -- B2 )المستوى الثاني السفلي     M233   962.056 :رقم االستدعاء

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:130101
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 كاتبعن ال اتمؤلف
 

 الكتب:
 

رية العامة القاهرة: الهيئة المص. براهيم عبد المجيد الروائيةإعمال أ في الفنيدوات التشكيل أ. سامة محمد السيدأالشيشينى، 
 .2008للكتاب، 

  E)رضي المستوى األ(   S55855   892.736  رقم االستدعاء: 
 Job:156458-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFي:   إلكترونمتاح ايضًا ككتاب 

 
  .2002على للثقافة، القاهرة: المجلس األ. ابراهيم عبد المجيد: روائي  إ. شينغ، ووشيوت

  E)رضي المستوى األ(   W973   892.736  رقم االستدعاء: 
 Job:77808-alex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bib  : يإلكترونيضًا ككتاب أمتاح 

 
. 99 كتابات نقدية. انموذج   عبد المجيد إلبراهيم «االسكندرية فيحد ينام أال »رواية التحوالت االجتماعية: . ريان، أمجد

 .2000القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
  E)ضي ر المستوى األ(   R2774   892.736  رقم االستدعاء: 

 Job:87162-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   يإلكترونيضًا ككتاب أمتاح 

 

 
 :رسائل الجامعيةال
 

. رسالة ماجستير. جامعة عين ة()دراسة تحليلية نقدي :عبد المجيد عند إبراهيم القصصيالفن . أمانى محمد سعدمحمد، 
 . 2012شمس، 

 المخزن(  -- B4)المستوى الرابع السفلي Thesis      55879رقم االستدعاء:   
 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:156458
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:77808
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:87162
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  :مقاالتال
 

Said, Aleya. “An Arabian Waste Land: Ibrahim Abdel Meguid's Al-Baldah Al-Ukhra 
[The Other Place]”. Al-'Arabiyya 76, no. 3/4 (2004): 1-20. e-article. JSTOR (database). 
ITHACA. 
 
 

 كتب المؤلف:بعض تقديم ل
 
Arafat, Hanaa. „Birds of Amber”. The Arab Studies Journal 13/14, no. 2/1 (Fall 
2005/Spring 2006): 117-120. e-article. JSTOR (database). ITHACA. 
  

Salti, Ramzi. „Personne ne dort à Alexandre by Ibrahim Abdel-Méguid, Soheir Fahmi, 
Pierre Chavot”. World Literature Today 76, no. 3/4 (Summer-Autumn 2002): 157.          
e-article. JSTOR (database). ITHACA. 
 

 
 

 المواقع اإللكترونية:
 
 .دار الشروق. «إبراهيم عبد المجيد»

http://abdelmeguid.shorouk.com//Biography.aspx  
 ] 2015 ةيوني 14تاريخ الدخول على الموقع: [
 

Mourad, Mary. “Ibrahim Abdel-Meguid Interview: Egypt's Youth Who Are Willing to 
Die in the Streets Won't Fail”. Ahram Online. 
http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/18/49815/Books/Ibrahim-AbdelMeguid-
Interview-Egypts-youth-who-are.aspx 

 ] 2015 ةيوني 11تاريخ الدخول على الموقع: [
 
 

http://www.jstor.org/action/doAdvancedSearch?f6=all&ed=&acc=on&q1=&q0=meguid&f0=ti&q2=&isbn=&f5=all&la=&c1=OR&q4=&c5=AND&group=none&f4=all&f3=all&f1=ab&c2=AND&sd=&q6=&q3=&f2=all&pt=&q5=&c4=AND&c6=AND&c3=AND&Query=au:%22Hanaa+Arafat%22&si=1
http://abdelmeguid.shorouk.com/Biography.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/18/49815/Books/Ibrahim-AbdelMeguid-Interview-Egypts-youth-who-are.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/18/49815/Books/Ibrahim-AbdelMeguid-Interview-Egypts-youth-who-are.aspx

