
 

 

 

 

 

 اسم الكاتب دار النشر اسم الكتاب  الرقم

عبد السالم بنعبد  دار توبقال للنشر االعمال 1
 العالي

الشيخ محمد عبد  مركز الدراسات واالبحاث تاريخ المكتبات االسالمية 2
 الحي

 ربعي المدهون مكتبة كل شيء مصائر 3

 علي بدر دار الفارس اساتذة الوهم 4

مخمل  5  حزامة حبايب مكتبة كل شيء 

 فلاير جبوري غزول الصايل للنشر التوزيع الفلسطينيون واالدب المقارن 6

 علي بدر دار الفارس الركض وراء الذئاب 7

 شكري عزيز ماضي دار الفارس في نظرية االدب 8

 ناهد الشوا مكتبة الملك فهد اندي وليلى معا 9

 ناهد الشوا مكتبة الملك فهد حبي وقبالتي 10

 ناهد الشوا مكتبة الملك فهد بدونك ماما 11

 ناهد الشوا مكتبة الملك فهد عصا حمد 12

 ناهد الشوا مكتبة الملك فهد السمفونية الرابعة عشر 13

 ناهد الشوا مكتبة الملك فهد لو اني 14

 ابراهيم موسى عيسى دار الفارس اطفال وانبياء 15

 ناهد الشوا مكتبة الملك فهد علم واحد 16

 محمود صادق   الفن حلم حياة 17

 ناهد الشوا مكتبة الملك فهد ابواب 18

 تغريد النجار السلوى ما المانع 19

 تغريد النجار السلوى السماء تمطر طعاما 20

 تغريد النجار السلوى في غرفة سيفو غابة 21

 تغريد النجار السلوى ست الكل 22

 تغريد النجار السلوى البطيخة 23

 تغريد النجار السلوى لغز عين الصقر 24

 عايدة النجار السلوى لفتا يا اصيلة  25

   معهد ادوارد سعيد اغاني السنونو 26

 ضياء العزاوي دار المثلث النشيد الجسدي: قصائد مرسومة لتل الزعتر 27

 صالح المر دار تيبار علبة داخل علبة 33

 صالح المر دار تيبار انا وهم 35

 صالح المر دار تيبار شخارم بخارم 36

 تغريد النجار السلوى قبعة رغدة 37

 تغريد النجار السلوى جدتي نفيسة 38

 تغريد النجار السلوى الغول 39

 شيخة حليوى  األهلية  خارج الفصول تعلمت الطيران  40



 هيليس ميلر  المركز القومي للترجمة  عن االدب  41

 اليوس إيجرى  المركز القومي للترجمة  فن كتابة المسرحية  42

 بسام أبو شريف    غسان كنفاني، القائد والمفكر السياسي  43

 بهاء بخاري وزارة الثقافة الفلسطينية  لغة الحرية  44

" 2الفلسطيني من الخابية " المثل الشعبي 46  محمد جبر   جامعة النجاح الوطنية  

 نضال أحمد  مؤسسة الرؤى للطباعة والنشر  خيمة غزة  47

رياض الريس للكتب  ريم رفعت النمر  امرأة من فلسطين، متاهة حروب وجبهات  48
 والنشر 

العالقات االجتماعية، طلبة كاية الفيسبوك وتشكيل  49
 االعالم نموذجا 

 وفاء كاظم حطيط دار أبعاد 

حكاية في العالم  45أجمل  50 ترجمة: حمادة  المركز القومي للترجمة  
 ابراهيم 

 سهير مقدادي  األهلية  خصلة شعري: شعر  51

القصص والحكايات في تنمية التذوق األدبي ألطفال المرحلة االبتدائية: دراسة تطبيقية دور  52 دار الكتب والوثائق  
 القومية 

المركز القومي للترجمة   طفل فوق القمر  53  هيوا قادر  

 مي ابو جمل  االهلية  عندما ترحل الزهور  54

 سامية عياش  األهلية  فراولة وكعك وشوكالته  

حيفا-مكتبة كل شئ ديمة السمان  برج اللقلق    

28 The Otherside of Truth   Beverley Naidoo 

29 Burn my Heart   Beverley Naidoo 

30 Journey to Jo'burg Harper Collins  Beverley Naidoo 

31 Who is King Frances lincoln 
children's book 

Beverley Naidoo 

34 Out of Bounds: Seven Stories of Conflict 
and hope  

  Beverley Naidoo 

32 S is for south africa Frances lincoln 
children's book 

Beverley Naidoo 

45 The Best American Comics   Harvey Pekar 

 

 

 

 

 

 

 


