
    

 شيرين رمضانإعداد             قطاع المكتبات                -مكتبة اإلسكندرية                                   201143
 

 حسين مؤنس
(1911- 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية
 

وهو ُيعد أحد أهم مؤرخي العرب  .1996مارس  17، وتوفى في 1911أغسطس عام  28ولد الدكتور حسين مؤنس في 
متنوعة امتدت لتشمل أربعة عشر قرًنا من الزمان، وهو في كل ما يكتب غزير المادة، المحدثين، كتب في عصور مختلفة وحقب 

عميق النظر والتأمل موضوعي القلم، ال يشتط فيغرق في المدح والثناء، أو يسرف في النقد والذم، هو وسط بين ذلك، تدفعه نفس 
 السديد والحجة البينة، والحقيقة الساطعة.سمحة وعقل راجح؛ فينفذ إلى بواطن األمور محلال ومنقبا، فنرى الرأي 

 
 الدرجات العلمية:

 ليسانس اآلداب ، قسم التاريخ من كلية اآلداب ، جامعة القاهرة . -
 .1943درجة الماجستير ، عام  -
 .1943دكتوراه اآلداب من جامعة زيورخ بسويسرا ، عام  -
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 :الوظيفيالتدرج 
 (.1945:  1943التابع لجامعة زيورخ )مدرس بمعهد األبحاث الخارجية  -
 .1954بكلية اآلداب ، جامعة القاهرة عام  اإلسالميأستاذ التاريخ  -
 .1957وحتى  1955الجامعة من  فيمدير عام بوزارة التعليم إلى جانب عمله  -
 .1969وحتى  1957مدريد من  فيمدير معهد الدراسات اإلسالمية  -
 .1977وحتى  1961بجامعة الكويت من أستاذ ثم رئيس قسم التاريخ  -
 .1977رئيس تحرير مجلة الهالل وروايات الهالل وكتاب الهالل ، عام  -
 أستاذ غير متفرغ بكلية اآلداب ، جامعة القاهرة. -

 
 الجوائز واألوسمة:

 . 1965العلوم االجتماعية من المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، عام  فيجائزة الدولة التشجيعية  -
 .1966وسام العلوم والفنون من الدرجة األولى، عام  -
 .1986العلوم االجتماعية من المجلس األعلى للثقافة، عام  فيجائزة الدولة التقديرية  -

 
 وفاته:

 1996.1مارس  17توفى الدكتور حسين مؤنس في 
 

 

 

  

                                                           
1
 الهيئة المصرية العامة لالستعالمات،"حسين مؤنس"،  

https://www.sis.gov.eg/Story/80278/-حسين-مؤنس-?lang=ar 
 
 

https://www.sis.gov.eg/Story/80278/-حسين-مؤنس-?lang=ar


    

 شيرين رمضانإعداد             قطاع المكتبات                -مكتبة اإلسكندرية                                   201143
 

 اإلسكندرية مكتبة في ُمتاحة ُمختارة ببليوجرافية مصادر
 

 مؤنسمؤلفات حسين 
 

 المطبوعةالكتب 
 

 [.1980] المعارف، دار القاهرة: .أبو عوف: أربع روايات قصيرة حسين. مؤنس،
 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي      M96665a   892.736 االستدعاء: رقم
 

 .1975 المعارف، دار القاهرة: .أخرى وقصص الزير عموم إدارة حسين. مؤنس،
 E)المستوى األرضي (    M96665i   892.736  االستدعاء: رقم
 

 .1987: الزهراء لالعالم العربي، د.م. .اإلسالم الفاتح حسين. مؤنس،
 )الخرائط -- B4)المستوى الرابع السفلي      M9666   1987   910.92 االستدعاء: رقم
 

 .1987 السعودية، الدار جدة: .اإلسالم حضارة مؤنس، حسين.
 ( B3--السفلي الثالث )المستوى   M9666   297.01   االستدعاء: رقم
 

  .2002. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، اإلسالم في عشرين آية حسين. مؤنس،
 (B3 -- السفلي الثالث )المستوى       M9666   2002   297.12261االستدعاء: رقم
 

 .1987 العربي، لإلعالم الزهراء القاهرة: .اإلسالم تاريخ أطلس حسين. مؤنس،
 )الخرائط -- B4)المستوى الرابع السفلي      M9666   1987   911.1767 االستدعاء: رقم
 

  .2020دار الرشاد،  :القاهرة .رواية مصرية  .. ! أهال وسهال حسين. مؤنس،
 مكتبة النشء( -- F1)المستوى األول العلوي     M9666ah   892.736  االستدعاء: رقم
 

  .1984العربي،  لإلعالمالقاهرة: الزهراء . باشوات وسوبر باشوات حسين. مؤنس،
  ( F1)المستوى األول العلوي      M9666   962.053 االستدعاء: رقم
 

  

http://balis.bibalex.org/EN/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%D9%85%D8%A4%D9%86%D8%B3%D8%8C%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%8C%201911-1996.%20
http://balis.bibalex.org/EN/OPAC/Home/RecordDetails?bibid=348592
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   .1986 مدبولي، مكتبة القاهرة: .األندلس في والجغرافيين الجغرافية تاريخ حسين. مؤنس،
 الخرائط( -- B4)المستوى الرابع السفلي   M9666   1986   911.468    :االستدعاء رقم
 

 المعارف، القاهرة: دار .البنا رجب تقديم مؤنس. حسين منى إعداد .وسلم عليه اهلل صلى للرسول الصحي التاريخ حسين. مؤنس،
]2000[. 

 (B3)المستوى الثالث السفلي    M9666   297.63   االستدعاء: رقم
 

 [.1991]القاهرة: دار المعارف،  .تقاسيم على أنغام من بلدنا: صور صادقة عن مصر وأهلها  في مقاالت حسين. مؤنس،
 ( B2)المستوى الثاني السفلي     M9666   306.0962  االستدعاء: رقم
 

 .2005للكتاب،  العامة]القاهرة[: الهيئة المصرية  .تنقية أصول التاريخ اإلسالمي حسين. مؤنس،
 (F1)المستوى األول العلوي     M9666   909.09767  االستدعاء: رقم

 
 .1999القاهرة: دار المعارف،  البنا. رجب تقديم مؤنس. حسين منى إعداد .النجاح حرفة حسين. مؤنس،

 ( B4)المستوى الرابع السفلي  M9666h   089.927    االستدعاء: رقم
 

 .1978 واآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس الكويت: .وتدهورها قيامها وعوامل أصول في دراسة الحضارة: حسين. مؤنس،
 (F1)المستوى األول العلوي     M9666  909  االستدعاء: رقم

 
 [.1956: مطبعة اآلداب، ][القاهرة. ]حكايات خيرستان: قصص رمزية حسين. مؤنس،

 (E)المستوى األرضي      M96665h   892.736 االستدعاء: رقم
 
  .1987القاهرة: مكتبة مدبولى، . حكايات من أيام زمان حسين. مؤنس،

 (E)المستوى األرضي      M92565h   892.736 االستدعاء: رقم
 
 [.1998القاهرة: دار المعارف، ] مؤنس. حسين منى إعداد .الخميس سوق حكاية حسين. مؤنس،

 (B4)المستوى الرابع السفلي      M9666   089.927 االستدعاء: رقم
 

 [.1976القاهرة: دار المعارف، ] .1919دراسات في ثورة  مؤنس، حسين.
 (F1)المستوى األول العلوي    M96665   962.04   االستدعاء: رقم
 

 .1985القاهرة: الزهراء لالعالم العربي،  .النبوية السيرة في دراسات حسين. مؤنس،
 هويدي( يحيى --المجموعات الخاصة  --B2)المستوى الثاني السفلي  M9666d 1985   297.63    االستدعاء: رقم
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 .1988العربي،  لإلعالمالقاهرة: الزهراء  .الدنيا خرابالربا و حسين. مؤنس،
 ( B3)المستوى الثالث السفلي     M9666   1988   297.273 االستدعاء: رقم
 

 .1985 السعودية، الدار جدة: .حديث الفردوس الموعود :رحلة األندلس حسين. مؤنس،
 (F1)المستوى األول العلوي    M9666   1985   946.8   :االستدعاء رقم
 

 د.ت. للطباعة. الجمهورية دار القاهرة: .الدستور روح وآخرون. حسين، مؤنس،
 السنهوري(  الرزاق عبد --الخاصة المجموعات -- B2 السفلي الثاني المستوى  (  H364   962.04 االستدعاء: رقم
 

 .1938حجازي،  القاهرة: مطبعة .الشرق اإلسالمي في العصر الحديث حسين. مؤنس،
 ) هيكل حسين محمد -- المجموعات الخاصة -- B2)المستوى الثاني السفلي    M9666   961.022   االستدعاء: رقم

 
 .1989القاهرة: دار الصحوة،  .الصحابة من األنصار حسين. مؤنس،

 (B3)المستوى الثالث السفلي     M9666   297.648  االستدعاء: رقم
 

 .2000القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .البطوالت العربية واألجنبية صور من حسين. مؤنس،
 المراجع( -- B4)المستوى الرابع السفلي   M9666   920.02      2000 االستدعاء: رقم
 

  1963القاهرة: مكتبة النهضة المصرية،  .الطريق األبيض: مسرحية في ثمانية مشاهد حسين. مؤنس،
  E) )المستوى األرضي     M96665   892.726 االستدعاء: رقم
 

  .1989القاهرة: الزهراء لالعالم العربي،  .اإلسالم عالم حسين. مؤنس،
 ( F1)المستوى األول العلوي   M9666a   909.09767   االستدعاء: رقم
 

 القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، د.ت.  .فتح العرب للمغربمؤنس، حسين. 
 ( F1)المستوى األول العلوي     M9666a   961.022 رقم االستدعاء:

 
. القاهرة: دار الكاتب 2ج. م .كتب وكتاب: كتب جليلة في صفحات قليلة ودراسات قصيرة عن أصحابها وأعمالهممؤنس، حسين. 

  العربي، د.ت.
 (E)المستوى األرضي  M9666   809   :  رقم االستدعاء

 
  

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:1082&q=
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:102996&q=
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 [.1978القاهرة: دار المعارف، ] .كيف نفهم اليهود حسين. مؤنس،
 (B2)المستوى الثاني السفلي     M9666   305.8924  االستدعاء: رقم
 

  [.1999القاهرة: دار المعارف، ] البنا. رجب تقديم مؤنس. حسين منى إعداد .واألخطار الهموم بحار في العرب حسين. مؤنس،
 ( E)المستوى األرضي     M9666a   892.746 االستدعاء: رقم

 
 .1988 الصحوة، دار القاهرة:. المرأة في منظور اإلسالم حسين. مؤنس،

 (B3 --المستوى الثالث السفلي )  297.082    مؤن    م   االستدعاء: رقم
 
 .2019القاهرة: دار الرشاد،  .المساجد حسين. مؤنس،

  مكتبة الطفل( -- F1)المستوى األول العلوي      M9666   2019   726.2 االستدعاء: رقم
 
 ]. 1999القاهرة: دار المعارف، ] .البنا رجب تقديم مؤنس. حسين منى إعداد .والحضارة المصريون حسين. مؤنس،

 E))المستوى األرضي    M9666   892.746  االستدعاء: رقم
 
 .2011القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية،  .مصر ورسالتها: دراسة في خصائص مصر حسين. مؤنس،

 ( F1)المستوى األول العلوي     M9666   2011   962 االستدعاء: رقم
 

 . 2004القاهرة: دار الرشاد،  .معالم تاريخ المغرب واألندلس مؤنس، حسين.
 (F1)المستوى األول العلوي     M9666   2004   964.02  االستدعاء: رقم
 

 .2008القاهرة: دار الرشاد،  .مهر العروسة: رواية حسين. مؤنس،
 (E)المستوى األرضي      M96665m   892.736 االستدعاء: رقم
 

Muʾnis, Ḥusayn. Los arabes; La lengua arabe; El nacionalismo arabe: Tres ensayos. 
Madrid: Instituto de Estudios Isla ́micos, 1963. 

عبد  –المخزن  –المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي   M9666   320.5409174927    رقم االستدعاء:
 الرحمن بدوي(

 
Muʾnis, Ḥusayn. Essai sur la chute du califat umayyade de Cordoue en 1009. Le Caire: 
Université Fouad 1er, 1948.  

 )جامعة عين شمس-- المخزن  --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي     M9666   946.02رقم االستدعاء:  
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Muʾnis, Ḥusayn. La republica arabe unida (Egipto): Bosquejo geografico-historico. 
Madrid: Instituto del Estudios Islamicos, 1963. 

 عبد الرحمن بدوي( –المخزن  –المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي     M215   962  رقم االستدعاء:
 

 الكتب اإللكترونية
 

  .EBSCOhost)قاعدة بيانات(.  eBook Collection إلكتروني. كتاب. Cicc ،2012: .د.م .مساجد حسين. مؤنس،
 
 

 الكاتب  عن مؤلفات
 

 الكتب المطبوعة
 

 .2012دار المعتز،  . عمان، األردن:معجم مؤلفات األعالمالحجاج، عادل محمد علي. 
 المراجع( -- B4)المستوى الرابع السفلي    H1545   2012   920.0092927   االستدعاء: رقم
 

 [.1997القاهرة: دار المعارف، ] .في بيت حسين مؤنسمؤنس، منى حسين. 
 (F1 العلوي األول )المستوى     M96665   907.202 االستدعاء: رقم
 


