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ترجمة، عبدالقادر الليشبنم غولر جان/  اجتماع االباء واالمهات 11  دار ربيع 
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 شجرة وليد الغازي الصياد 22
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 كلمات مايكل موربورجو  الطيارات تطير 24

 دار الساقي فاطمة شرف الدين  كابوتشينو 25
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Faber 

 دار الساقي ألكس سكارو ترجمة يارا بارازي رواد الزمن شيفرة يوم القيامة 27

 ينبع الكتاب أحالم نويوار السن اللبنية 28

 شجرة وليد نايف لعبة الفن 29

 دار الساقي سينيكا نوبوال، ترجمة: مارية باكال ناجي ونيللي 30

 دار الشروق محمد المخزنجي فندق الثعالب 31

 ثقافة انتوني هوروويتز فتى البروكلي المذهل 32



سينما الطفل: اإلبداع السينامئي للطفل، الجزائر  33
 نموذجا  

دائرة الثقافة  أحالم نويوار

 واالعالم

 دار الساقي ماريا دعدوش لغز الباب الخشبي 34

 الهدهد للنشر كريستينا ليتين، ترجمة هاجر علي الدجاج ال يرى في الظالم 35

 الهدهد للنشر ريتشارد بايرين، ترجمة هاجر علي نحن في الكتاب الخطا 36
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 دار البستاني هانس تركسلر/ ترجمة: محمود حسنين في بيتنا قط 42

 دار الساقي فاطمة شرف الدين  اين اضعك 43

 كلمات عبادة تقال وحيدة مثلي 44
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 دار الشروق محي الدين اللباد تي شيرت 55
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