الرقم

اسم القصة
مومو
حرية
رحلة سالف الليلية

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الموابي ام االشجار
حواديت الخطاطين
نوير
النحلة مايا ومغامرتها
اجازة فارية جدا
رحالت الجنية ليللو العجيبة
مهمة سرية في البطولة الكروية
اجتماع االباء واالمهات
كيفما تكون كن افضل
ال تقولي انك خائفة

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

خالد لمن يرن جرس الحصة؟
رحلة العم البرت في الزمان والمكان
سر النمو السحري
المعيلة
لغز الكنز المفقود
فار وانقسم نصفين
لغز شبح المترو
قمر اليرقات
الصياد

1
2
3

Araw Sa Palengke (A book in Two
)Languages

الطيارات تطير
كابوتشينو

المؤلف

الناشر

ميخائيل إندة /ترجمة ،باهر الجوهري
طه محمد
يوها فيرطا /ترجمة ،مارية باكال

دار الفكر
شجرة
دار الكتب
الوطنية
ينبع الكتاب
دار الشروق
كلمات
دار الفكر
دار الشروق
كلمات
دار الشروق
دار ربيع
دار الساقي
المتوسط

ميكائيل الفتحي ،ترجمة ،سمية اإلمام
محي الدين اللباد
طالب الرفاعي
فالديمار بونسلز
جيرونيمو ستيلتون
إيمانويل هودار ،ترجمة :مدني قصري
جيرونيمو ستيلتون
شبنم غولر جان /ترجمة ،عبدالقادر اللي
بول آردن
جوزيه كاتوتسيال /ترجمة معاوية عبد
المجيد
شبنم غولر جان /ترجمة ،مهتاب محمد
راسل ستنارد
ماريا دعدوش
ديبورا أليس /ترجمة ،جنى الحسن
جيرونيمو ستيلتون
جيرونيمو ستيلتون
جيرونيمو ستيلتون
سالي جاردنر /ترجمة :إيمان إبراهيم
وليد الغازي
May Tobias-Papa/ Kuwnto ni

24
25
26

DAVE Pigeon

مايكل موربورجو
فاطمة شرف الدين
Swapna Haddow

27
28
29
30
31
32

رواد الزمن شيفرة يوم القيامة
السن اللبنية
لعبة الفن
ناجي ونيللي
فندق الثعالب
فتى البروكلي المذهل

ألكس سكارو ترجمة يارا بارازي
أحالم نويوار
وليد نايف
سينيكا نوبوال ،ترجمة :مارية باكال
محمد المخزنجي
انتوني هوروويتز

دار ربيع
دار الساقي
دار الساقي
روايات
دار الشروق
دار الشروق
دار الشروق
روايات
شجرة
Adarna
House
كلمات
دار الساقي
& Faber
Faber
دار الساقي
ينبع الكتاب
شجرة
دار الساقي
دار الشروق
ثقافة

33

سينما الطفل :اإلبداع السينامئي للطفل ،الجزائر
نموذجا
لغز الباب الخشبي
الدجاج ال يرى في الظالم
نحن في الكتاب الخطا
شجرة الذكريات

38
39

أحالم نويوار

دائرة الثقافة
واالعالم
دار الساقي
الهدهد للنشر
الهدهد للنشر
كلمات

ماذا ارى
كل شي ء جديد (الكتاب لذوي االعاقة
البصرية)
الشمس
سارة تسجل هدفا
في بيتنا قط
اين اضعك
وحيدة مثلي
احك لي اشقارة والموسيقى االندلسية
االغبياء
علياء والقطط الثالث
اريد ان ابكي
ابتشو
كيف نحمي دارنا
هذا انا :قصائد لليافعين
عصفور الماء
قالت الوردة للسنونو :قصص
مائدة العالم
تي شيرت
لغة بدون كلمات
مالحظات
حكاية الكتاب ،من لفافة البردى الى قرص
الليزر
رحلة بارفانا

ماريا دعدوش
كريستينا ليتين ،ترجمة هاجر علي
ريتشارد بايرين ،ترجمة هاجر علي
بريتا تكنتراب ،ترجمة فاطمة شرف
الدين
أمينة العلوي
فاطمة شرف الدين

ينبع الكتاب
كلمات

أمل فرح
تينا نوبوال /رتجمة ،مارية باكال
هانس تركسلر /ترجمة :محمود حسنين
فاطمة شرف الدين
عبادة تقال
محمد بنلمليح
وليد طاهر
أمينة العلوي
أمل فرح
أمل فرح
سميرة خوري
جودت فخر الدين
صبحي شحاتة
زكريا تامر
مؤمن حلمي
محي الدين اللباد
محي الدين اللباد
محي الدين اللباد
محي الدين اللباد

شجرة
دار الساقي
دار البستاني
دار الساقي
كلمات
ينبع الكتاب
دار الشروق
ينبع الكتاب
شجرة
شجرة
دار الحدائق
دار الحدائق
شجرة
دار الحدائق
كلمات
دار الشروق
دار الشروق
دار الشروق
دار الشروق

الحسن ديبورا اليس ،ترجمة جنى

كلمات للنشر
والتوزيع

60

راوية االفالم

ايرنان ريبيرا ليتلير

61

الفأس

غاري بولسن

دار بلومزبري-
مؤسسة قطر
للنشر
روائع مجدالوي
للنشر

62

سيدة السهول الخضراء

مايكل موربورغو

63
64

الحارس في حقل الشوفان
دردشة منتصف الليل

ج.د .سالنجر
فلورا مجدالوي

روائع مجدالوي
لنشر
دار المدى
روائع المجدالوي
للنشر

65

الملعون\الجزء 2+1هاري بوتر-و الطفل

ج.ك.رولينج

دار نهضة مصر
للنشر

34
35
36
37

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

66
67

اميرات و تنانين
وحيدان في العالم

كرستينا بيورك
اولف نيلسون

دار المنى
روائع المجدالوي
للنشر

68

جميع نقود جدتي

اولف نيلسون

روائع المجدالوي
للنشر

69
70
71
72
73
74
75
76
68

:سلسلة عالم نارنيا
.جزء: 1ابن اخت الساحر
.وخزانة المالبس الساحرة جزء:2االسد و
.جزء:3الحصان و صبّيه
.جزء:4االمير كاسبيان
.جزء:5رحلة جوابة الفجر
.جزء:6الكرسي الفضي
.جزء:7المعركة االخيرة

أس لويس سي

للطباعة و اوفير
النشر

Love is a good thing to feel

Barbara Joosse

Philomel
books

