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تتوجه إلى مختلف الشرائح ال ُعمرية
تُصدر الدار العربية للعلوم ناشرون كتباً راقية
َّ
واالهتمامات والمستويات الثقافية والعلمية والفكرية .وتشمل منشوراتها أُفقاً واسعاً
يخاطب األطفال والناشئة والطالب والمهنيين والمثقفين ،وتتراوح من كتب الرسم والطبخ
إلى مراجع مايو كلينك الصحية وأطقم التدريب على شهادات إجادة استخدام برامج
وض َعها في طليعة دور
الكمبيوتر وغيرها .هذا التنوع والشمولية واإلتقان في إصداراتها َ
النشر العربية ،وتشهد على ذلك الجوائز المميزة العديدة التي نالتها.
وإذ تواصل الدار تعريب علوم الكمبيوتر في جميع مستوياتها ونقلها إلى المستخدم العربي وبالتزامن
الدائم مع صدورها عالمياً ،فإنها تستمر برفد المكتبة العربية بأحدث اإلصدارات األدبية والفكرية التي تتناول
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي ،إضافة إلى تركيزها على إغناء المكتبة الثقافية
والمعربة المميزة .وفيما تحافظ الدار على التزامها
عبر إصدار الروايات العربية والدواوين واألعمال األدبية
ّ
ترجمة قطوف اإلصدارات العالمية ،تجدد تعهدها بتقديم األفضل عبر دفع حركة التأليف العربية قدماً من
خالل نشر منتخبات مميزة من اإلصدارات الواعدة ،وتعميم الكتب التي تساهم بمواكبة القارئ العربي لحركة
النشر األدبية والعلمية العالمية.
إن إصرار الدار على منهج التوسع األفقي واإلنطالق العامودي يعود إلى قناعتها بأن القارئ العربي
يستحق األفضل ،مما دفعها إلى تحويل جميع كتبها إلى صيغة رقمية تتيح للقراء مطالعتها على أجهزة الكمبيوتر
وألواح القراءة الخاصة عبر االنترنت* ،وذلك لضمان حصولهم عليها في أي مكان وعبر جميع الوسائط المتاحة.

شركات شقيقة
تأسس مركز أبجد غرافيكس يف العام  1979وهو مركز متخصص يف التحضري الطباعي وخدمات الطباعة
والتصميم واإلخراج وفرز األلوان.
تأسست الدار العربية للعلوم يف العام  1987لخدمة الكتاب العريب ،وقد أصبحت مؤخراً مبثابة الذراع التنفيذي
للدار العربية للعلوم نارشون ،إدارة وطباعة.
تأسس مركز التعريب والربمجة يف العام  1992وهو مركز متخصص يف الرتجمة والتعريب وتطوير الربامج
واملنشورات اإللكرتونية.
تأسست مكتبة النيل والفرات يف العام  1998وهي أكرب مكتبة عربية عىل شبكة اإلنرتنت تضم أكرث من
 450.000عنوان ورقي ،وأكرث من  5000عنوان رقمي.
تأسست يف العام  .2008إطاللة نرش خليجية لخدمة الكتاب والكاتب العريب.
شركة املأمون للترجمة تأسست يف بيجينغ  -الصني يف العام  .2017متخصصة بالرتجمة بني اللغتني الصينية والعربية.

شروط التعامل مع الدار
•طلبات الكميات تخضع لحسم خاص ويتم تسديد القيمة مقدماً ،باستثناء االتفاقات الخاصة القامئة سابقاً أو التي تنشأ الحقاً.
•تضاف نسبة  %30إىل قيمة الطلبات اإلفرادية كنفقات إرسال بالربيد الجوي املضمون.
• ُتحدد طريقة الشحن يف الطلب ،عل ًام بأن نفقات الشحن هي عىل حساب املشرتي ومسؤوليته ،والدار عىل استعداد للتأمني عىل أي طلب
بناء عىل رغبة صاحب العالقة ومسؤوليته.
•الرجاء اعتامد رقم الكتاب يف الطلب.
•تجري التحويالت املالية باسم:
الدار العربية للعلوم نارشون .Arab Scientific Publishers S.A.L.

أرقام حسابات الدار العربية للعلوم ناشرون
•FIRST NATIONAL BANK - Acc No: 0007-132005-002 - Swift Code: FINKLBBE - Beirut
•BYBLOS BANK - Acc No: 390-3806125-002 - Swift Code: BYBA LB BX - Beirut

* www.neelwafurat.com
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قضايا عربية

الدولة العلمانية ،الدولة
المدنية ،الدولة الدينية

الدبلوماسية االقتصادية
في عصر العولمة

حرب المئة عام على
فلسطين

حسام البساط
المقاس:
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-3096-8
السعر$6 :

وسام كالكش
المقاس:
عدد الصفحات432 :
ISBN: 978-614-01-3161-3
السعر$15 :

رشيد الخالدي
المقاس:
عدد الصفحات360 :
نشر مشترك معHenry Holt :
ISBN: 978-614-01-3166-8
السعر$14 :

المشرق العربي السلطة
واالرض والمياه

االستياء العالمي

وداعا للحلم االميركي

21.5 x 14.5

بيار بالن
المقاس× 17 :
عدد الصفحات384 :
نشر مشترك مع:
Institut francais - CNL
ISBN: 978-614-01-2462-2
السعر $11 :صافي
24

قراءات في ازمات لبنان
والمنطقة

رامي الريس
المقاس:
عدد الصفحات328 :
ISBN: 978-614-01-3088-3
السعر$10 :
21.5 x 14.5

الدولة الرهينة

الدكتور فوزي زيدان
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات340 :
ISBN: 978-614-01-0433-4
السعر$12.00 :

24 x 17

نعوم تشومسكي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-3090-6
السعر$15 :

24 x 17

سمير صباغ
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات488 :
ISBN: 978-614-01-2717-3
السعر$12 :

دوامة الدم

حنا زيادة
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات352 :

ISBN: 978-9953-87-158-5

السعر:

$13.00

عماد صالح الشيخ داود
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات76 :
ISBN: 978-614-01-3082-1
السعر$5 :

مذكرات صحفي
عن االرهاب الغربي
نعوم تشومسكي-اندريه فلجك استقصائي

نعوم تشومسكي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:

المقاس× 17 :
عدد
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-2335-9

ISBN: 978-614-01-2361-8

االخالق ،االرادة ،القدر -
الوباء وحرب الهويات

انتخابات لبنان 2018

حاتم عالمي
المقاس:
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك معMUBS :
ISBN: 978-614-01-3057-9
السعر$15 :

حاتم عالمي
المقاس16.5 :
عدد الصفحات196 :
نشر مشترك معMUBS :
ISBN: 888-1
السعر$15 :

عودة الى اسباب احداث
القرن التاسع عشر في
جبل لبنان

معنى أن تكون لبنانياً

الوطن الحلم يبقى حلماً

الكهرباء القطاع الرهينة
2014-1993

ISBN: 978-9953-87-543-9

ISBN: 978-9953-87-645-0

Seven Stories

السعر $5.5 :صافي

اوراق من مسيرة نضالية

دور الشركات متعددة
الجنسيات في التحول
السياسي العربي

عظمى

احمد المساعد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2971-9
السعر$12 :

21.2x14

منى فياض
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات184 :
السعر:

$7.00

24

الصفحات248 :

Pluto Press
السعر$12 :

× 24

محمود سويد
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات168 :
السعر:

Penguin Random House

ISBN: 978-614-01-2808-8

السعر $7.5 :صافي

ابجدية التغيير

$7.00

سيمور هيرش
المقاس:
عدد الصفحات480 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

اسامة كامل ابو شقرا
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2368-7
السعر$8 :

كتلة المستقبل النيابية
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-1427-2
السعر$3.33 :

قضايا عربية

الدولة العربية القوية
والضعيفة

الحضارة الروسية المعنى
والمصير

طارق متري  -ساري حنفي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك معAUB :
ISBN: 978-614-01-2893-4
السعر$8 :

سهيل فرح
المقاس× 17 :
عدد الصفحات368 :
ISBN: 978-614-01-2167-6
السعر$13.00 :

الدور التركي في رسم
خارطة الشرق االوسط
الجديد

البوابة السورية والعودة
الروسية

عايدة العلي سري الدين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات456 :
ISBN: 978-614-01-0445-7
السعر$22 :

اليمننة

لطفي فؤاد نعمان
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات416 :
ISBN: 978-614-01-2555-1
السعر$13 :

روسيا األوراسية
وديبلوماسية النفط
والغاز في الشرق
االوسط

وسيم خليل قلعجية
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات584 :
ISBN: 978-614-01-2782-1
السعر$28 :

24

روسيا االتحادية
ومستقبل التوازن
االستراتيجي العالمي

الصعود االستراتيجي
لروسيا االتحادية واثره
على التوازنات الدولية

عناد كاظم حسين النائلي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات376 :
ISBN: 978-614-01-0740-3
السعر$17 :

عبد الله علي المالك الصباح
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات190 :
ISBN: 978-614-01-1192-9
السعر$12 :

صراع على البحر األحمر
من البوابة اليمنية

االكراد في العالم

تاريخهم ومستقبلهم ج1

عايدة العلي سري الدين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات336 :
ISBN: 978-614-01-1926-0
السعر$20.00 :

عايدة العلي سري الدين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات512 :
ISBN: 978-614-01-2054-9
السعر$22.00 :

عايدة العلي سري الدين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات472 :
ISBN: 978-614-01-2585-8
السعر$19 :

 11ايلول وحجارة
الدومينو المتساقطة

مذكرات الرئيس جالل
طالباني

صراع االرادات على
ضفاف الخليج جزء

ديفيد راي غريفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات432 :
نشر مشترك مع:
شارقة Interlink Book +
ISBN: 978-614-01-2400-4
السعر $10 :صافي

روسيا األوراسية

وسيم خليل قلعجية
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات360 :
ISBN: 978-614-01-1771-6
السعر$17.00 :

1

صالح رشيد
المقاس× 17 :
عدد الصفحات576 :
ISBN: 978-614-01-2569-8
السعر$20 :

هدى الحسيني
المقاس:
عدد الصفحات336 :
ISBN: 978-614-01-1377-0
السعر$17.00 :

العرب واسرائيل  -صفقة
السالم

آالت الفناء

24

سهام حسين القحطاني
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2424-0
السعر$12 :

24 x 17

اعترافات مخطط امريكي
للحرب النووية
دانيال الزبرك
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات520 :
نشر مشترك معBloomsbur Pub :
ISBN: 978-614-01-2963-4
السعر$22.5 :

5

الدولة في اإلسالم

اإلمام فيصل عبد الرؤوف
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات416 :
ISBN: 978-614-01-1939-0
السعر$19.00 :

االكراد في العالم

تاريخهم ومستقبلهم ج2

عايدة العلي سري الدين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات464 :
ISBN: 978-614-01-2586-5
السعر$19 :

صراع االرادات على
ضفاف الخليج جزء

2

هدى الحسيني
المقاس:
عدد الصفحات416 :
ISBN: 978-614-01-1378-7
السعر$20.00 :
24 x 17

العدالة الدولية للدفاع
الحق بالكالم عربي-
انكليزي-فرنسي

فرانسوا رو
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات206 :
ISBN: 978-614-01-2364-9
السعر$10 :

قضايا عربية
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من البادية إلى عالم
النفط

علي بن إبراهيم النعيمي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-2083-9
السعر $11.50 :صافي

كراهية اإلسالم

فخري صالح
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2056-3
السعر$10.00 :

وصمة االحتالل وصناعة
سجين في قصره
صدام حسين حراسه االمريكيين الفشل ج1

وما لم يسجله التاريخ
ويل باردينوربير
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع:

The Zoe Pagnamenta Agency

كوران طالباني
المقاس× 17 :
عدد الصفحات456 :
ISBN: 978-614-01-2653-4
السعر$16 :
24

وصمة االحتالل وصناعة
الفشل ج2

كوران طالباني
المقاس× 17 :
عدد الصفحات968 :
ISBN: 978-614-01-2654-1
السعر$16 :
24

ISBN: 978-614-01-2896-5

السعر $7.5 :صافي

قبل أن يغادرنا التاريخ

رعد مجيد الحمداني
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات352 :
×ISBN: 9953-29-772-
السعر$10.5 :

اليورانيوم المنضب

عبد الحق العاني  -جوان بيكر
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك مع:

سياسة األمن الوطني في
العراق

استجواب الرئيس

جون نيكسون
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:

علي عبد الهادي المعموري
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات416 :
ISBN: 978-614-01-1806-5
السعر$23.00 :

ISBN: 978-614-01-2250-5

صراع االستراتيجيات في
الخليج العربي

قتل أسامة بن الدن
والتدخل في سوريا

Penguin Random House

السعر $7.50 :صافي

ISBN: 978-614-01-2975-7

أحمد القرني
المقاس:
عدد الصفحات360 :
ISBN: 978-614-01-2135-5
السعر$35.00 :

سيمون م .هيرش
المقاس:
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معVerso :
ISBN: 978-614-01-2097-6
السعر$11.00 :

سورية :سقوط العائلة
عودة الوطن

الدولة المأزومة
والمجتمع الحائر

ماذا يجري في سوريا

Vandeplas Publishing

السعر:

$20

حسن صبرا
المقاس:
عدد الصفحات528 :
ISBN: 978-614-01-0690-1
السعر$20.00 :
24 × 17

24 x 17

سليمان عبد المنعم
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات336 :

ISBN: 978-614-01-0443-3

السعر:

$12.00

24 x 17

عبد القادر النيال
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات400 :
ISBN: 978-614-01-2187-4
السعر$15.00 :

صدام حسين -
الجمهورية الخامسة

عبد الرحمن مظهر الهلوش
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات468 :
ISBN: 978-614-01-2254-3
السعر$18.00 :

داخل سوريا

ريز ارليخ
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات332 :
نشر مشترك مع:

Prometheus books

ISBN: 978-614-01-1611-5

السعر:

$20.00

نصوص نقدية في الفكر
السياسي العربي والثورة
السورية واللجوء

حسام الدين درويش
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-614-01-2189-8
السعر$16.00 :

قطار الرافدين السريع

جنكيز تشاندرا
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات560 :
نشر مشترك معTeda :
ISBN: 978-614-01-1255-1
السعر$25.00 :

دائرة الخوف
العلويون السوريون في
الحرب والسلم

المقاس:
ليون ت .غولدسميث
عدد الصفحات392 :
ISBN: 978-614-01-1797-6
السعر$12.50 :
24 x 17

الحرب

غوين داير
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات488 :
نشر مشترك مع:
الشارقة Susijn Agency +
ISBN: 978-614-01-2048-8
السعر$22.00 :

قضايا عربية

ليبيا  -ثالث سنوات
انتقالية دامية

تونس الثورة المغدورة
وبناء الدولة الديمقراطية

خسارة عدو

تريتا بارزي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات560 :
نشر مشترك مع:

يوسف امين شاكير
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات448 :
ISBN: 978-614-01-1619-1
السعر$18.00 :

توفيق المديني
المقاس:
عدد الصفحات576 :
ISBN: 978-614-01-1006-9
السعر$24.00 :

ISBN: 978-614-01-2602-2

المجاالت الحيوية الشرق
أوسطية في االستراتيجية
اإليرانية

كيف تُحكم إيران؟

العرب وااليرانيون

د .عمر كامل حسن
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات520 :
ISBN: 978-614-01-1505-7
السعر$24.00 :

فوبيا داعش واخواتها

غوين داير
المقاس:
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

Penguin Random House

ISBN: 978-614-01-1765-5

السعر:

$14.00

الرفض ليس كافيا

نايومي كالين
المقاس× 17 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:
24

Haymarket Books

ISBN: 978-614-01-2467-7

السعر $8.5 :صافي

24 x 17

Yale University Press

السعر $13 :صافي

عبد العظيم البدران
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات280 :
نشر مشترك مع :وراقون
ISBN: 978-614-01-1167-7
السعر$8.50 :

رضوان السيد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-1211-7
السعر$7.00 :

مناظرة مع عقل داعش
حول استراتيجية
استقطاب النساء والرجال

داعش

د .مازن شندب
المقاس:
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-1881-2
السعر$8.00 :
21.5 x 14.5

إضاءات فكرية وسياسية
لواقع قاتم

د .فايز رشيد
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات496 :
ISBN: 978-614-01-1836-2
السعر$21.00 :

اجندة ايران اليوم

ريز ارليخ
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات270 :
نشر مشترك معRoutledge :
ISBN: 978-614-01-2783-8
السعر$15 :

السنَّة والشيعة أمة
واحدة

السيد علي االمين
المقاس:
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-0317-7
السعر$8.00 :
24 × 17

تيران وصنافير

د .مازن شندب
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-1365-7
السعر$13.25 :

مصطفى بكري
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات350 :
نشر مشترك مع:
مصر  -االسبوع
ISBN: 978-614-01-2194-2
السعر$14.00 :

مشروع النهوض العربي

الشخصية العربية
المعاصرة

ساسين عساف
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات448 :
ISBN: 978-614-01-1369-5
السعر$17.00 :

غسان سميح الزين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات392 :
ISBN: 978-614-01-1724-2
السعر$16.00 :
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ايران  -مقاربات في
السياسة الخارجية والداخلية
محجوب الزويري
المقاس:
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-3186-6
السعر$12 :
21.5 x 14.5

المارد الشيعي يخرج من
القمقم 30 :عاماً من الصراع
بين حزب الله وإسرائيل

نيكوالس بالنفورد
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات464 :
نشر مشتركRandom House :
ISBN: 978-614-01-0431-0
السعر$22.00 :

المالك!

الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل

يوري بار-جوزيف
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
Harper collins

ISBN: 978-614-01-2140-9

السعر $10.00 :صافي

حجارة على بيت من زجاج

د .لبيب قمحاوي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات384 :
ISBN: 978-614-01-1963-5
السعر$15.00 :
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قضايا عربية

زمن الكبار قادة الجبهة
الشعبية كما عرفتهم

حقائق في تاريخ
فلسطين السياسي

إسرائيل كما ال يعرفها
العرب

الحرية في فكر المفكر
العربي منيف الرزاز

قضايا عربية ودولية
ساخنة 2014-2010

فايز رشيد
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2202-4
السعر$13.00 :

عماد أحمد العالم
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات336 :
ISBN: 978-614-01-2036-5
السعر$20.00 :

عامر أحمد الشريف
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-1466-1
السعر$10.00 :

د .فدوى نصيرات
المقاس:
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-614-01-1955-0
السعر$12.50 :

ناصر زيدان
المقاس:
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-1407-4
السعر$16.00 :

االنهيار العربي

من بلفور الى ترامب

عولمة الفوضى

ادارة الخراب

اسرائيل الى االقصى

21.5

24 x 17

غازي العريضي
المقاس× 17 :
عدد الصفحات432 :
ISBN: 978-614-01-2680-0
السعر$16 :

غازي العريضي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات424 :
ISBN: 978-614-01-2391-5
السعر$16 :

غازي العريضي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات416 :
ISBN: 978-614-01-2116-4
السعر$14.00 :

غازي العريضي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-1768-6
السعر$13.00 :

فلسطيني جداً

العرب والديمقراطية...
أين الخلل؟!

تحدّي عقل المسلم
(وليس القرآن)

ال مكان لالختباء

24

نواف أبو الهيجاء
المقاس:
عدد الصفحات392 :
ISBN: 978-614-01-1470-8
السعر$17.00 :
24 x 17

كنوز الفكر االنساني

كريم مروة
المقاس:
عدد الصفحات304 :
ISBN: 978-614-01-3062-3
السعر$15 :
21.5 x 14.5

د .عبد الله الطوالبة
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات392 :
ISBN: 978-614-01-1825-6
السعر$16.00 :

عامر أحمد الشريف
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-1826-3
السعر$10.00 :

جلين جرينوالد
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
Metropolitan-Henry Holt
ISBN: 978-614-01-1309-1
السعر$15.00 :

مالمح الشخصية اللبنانية

فصول من تجربتي

التجديد في االسالم
كالتجديد في االشتراكية

كريم مروة
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-1351-0
السعر$16.00 :

كريم مروة
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات392 :
ISBN: 978-614-01-1621-4
السعر$17.00 :

كريم مروة
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2514-8
السعر $5 :صافي

24 x 17

غازي العريضي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-1413-5
السعر$13.00 :

قضايا عربية

الموجز عن االحزاب
السياسية في لبنان

ناصر زيدان
المقاس:
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-3137-8
السعر$8 :
21.5 x 14.5

المساكنة السياسية
الصعبة بعد اتفاق
الدوحة

ناصر زيدان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات796 :
ISBN: 978-614-01-2922-1
السعر$25 :

الدولة والعروبة
بين الواقع والمرتجى

ناصر زيدان
المقاس:
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2063-1
السعر$13.25 :
24 x 17

دور روسيا في الشرق
األوسط وشمال افريقيا
د .ناصر زيدان
المقاس:
عدد الصفحات320 :
24 x 17

ISBN: 978-614-01-0671-0

السعر:

$13.00
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دليل السي آي إيه
الرسمي للخدع والحيل

كيث ميلتون ــ روبرت واالس
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-9953-87-920-8
السعر$7.50 :

جائزة
املتوسط
للكتاب

2009

االنسان على المحك

ما بعد الحقيقة

علي حرب
المقاس:
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2924-5
السعر$10 :

علي حرب
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-2492-9
السعر$9.5 :

الجهاد وآخرته ما بعد
االسلمة

االرهاب وصناعه

21.5 x 14.5

علي حرب
المقاس× 17 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2463-9
السعر$9 :
24

تواطؤ األضداد

علي حرب
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات272 :

ISBN: 978-9953-87-377-0

السعر:

$8.00

الحب والفناء

علي حرب
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات192 :

ISBN: 978-9953-87-640-5

السعر:

علي حرب
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-1629-0
السعر$10.00 :

ISBN: 978-9953-87-909-3

ابن الجنرال رحلة
اسرائيلي في فلسطيني

الالجئون والمهاجرون
العرب في بؤر التوتر

بشير سعيد ابو القرايا
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات936 :
ISBN: 978-614-01-0730-4
السعر$28.00 :

ميكو بيليت
المقاس:
عدد الصفحات304 :
ISBN: 978-614-01-1061-8
السعر$14.00 :
24 x 17

علي حرب
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات232 :

ISBN: 978-9953-87-507-1

السعر:

$7.00

المصالح والمصائر صناعة تفعيل الديمقراطية
الطائرات بدون طيار
لمعالجة أزمات الرأسمالية والقتل المستهدف
الحياة المشتركة

علي حرب
المقاس* 17 :
عدد الصفحات200 :
24

السعر:

$7.00

د .ريتشارد وولف
المقاس:
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

Haymarket Books

ISBN: 978-614-01-1976-5

السعر:

النموذج االنتفاضي
الفلسطيني

$6.00

خطاب الهوية

توفيق المديني
المقاس:
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-2952-8
السعر$12 :
24 x 17

$12.00

عودة الجمهورية القلقة

حاتم عالمي
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك معMUBS :
ISBN: 978-614-01-2953-5
السعر$5 :

مارجوري كون
المقاس:
عدد الصفحات392 :
نشر مشترك مع:
الشارقة Olive Branch +
ISBN: 978-9948-13-490-9
السعر$21.00 :
24 x 17

الفساد والحراك الشعبي
في المنطقة العربية

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
العربية لمكافحة الفساد
ISBN: 978-614-01-2959-7
السعر$12 :

قضايا عربية | قضايا معاصرة
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الدين في الغرب

عز الدين عناية
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2247-5
السعر$8.50 :
21.5

العالقات الفرنسية
السعودية -

2012 1967

فيصل المجفل
المقاس:
عدد الصفحات436 :
ISBN: 978-614-01-1287-2
السعر$18.00 :
24 x 17

هل للرأسمالية مستقبل

برسي كوكس
والسياسة البريطانية
إزاء أمراء نجد ،الكويت،
الحجاز ،حائل

مكيافيلي في النزاع
والحرية

اليابان بين الحربين
العالميتين

ايمانويل وولرستين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات256 :
 ISBN: 978-614-01-1767-9د .صبري فالح الحمدي
السعر$12.00 :
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-1977-2
السعر$10.00 :

سيرج اودييه
المقاس:
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

Vrin Ehess

ISBN: 978-614-01-1729-7

السعر:

ثورة نتفليكس في عالم
الترفيه

مارك راندولف
المقاس:
عدد الصفحات358 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

Little Brown

ISBN: 978-614-01-3012-8

فلين كولمن
المقاس:
عدد الصفحات344 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

Counterpoint

ISBN: 978-614-01-3050-0

السعر $8 :صافي

د .صبري فالح الحمدي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2001-3
السعر$7.50 :

المثقف الفذ والثورات
العربية

عمر بسام كايد
المقاس:
عدد الصفحات416 :
ISBN: 978-614-01-3033-3
السعر$20 :
24 x 17

القوات الجوية وحروب
المستقبل

رياض قهوجي
المقاس:
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-3016-6
السعر$13.5 :
24 x 17

دائما اليوم االول

اليكس كانترويتز
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
Penguin - Portfolio
ISBN: 978-614-01-3160-6
السعر$16 :

البشر موجز تاريخ الفشل عولمة ...ال حرب
وكيف افسدنا كل شيء حضارات

تفكرات مستقبلية

حسن الشريف
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات238 :
ISBN: 978-614-01-3083-8
السعر$15 :

االبتكار والعواقب غير
المقصودة للتطوير

توم فيليبس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:

رافاييل ليوجيه
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك مع:

بيتر غلوكمان  -مارك هانسون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-2984-9

ISBN: 978-614-01-3005-0

ISBN: 978-614-01-2895-8

Wildfire

السعر:

ستيفن لي-سهيل هاشمي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات504 :
نشر مشترك مع:
Cambridge University

ISBN: 978-614-01-1343-5

السعر:

$20.00

اوراق في علم االجتماع

مهند سنبل
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-3155-2
السعر$12 :

$16.00

السعر $8.75 :صافي

الخوارزمية البشرية

امل بو غنام
المقاس:
عدد الصفحات568 :
ISBN: 978-614-01-2995-5
السعر$26.5 :
24 x 17

برسي كوكس
والسياسة البريطانية في
الخليج العربي (-1915
)1923

المسألة االخالقية
واسلحة الدمار الشامل

$15

CNL

السعر $6 :صافي

Harvard University Press

السعر $8 :صافي

دوي الجائحة

سعيد بن محمد التميمي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات184 :
ISBN: 978-614-01-3203-0
السعر$16 :

نوفاسين عصر الذكاء
الفائق القادم

جايمس لوفلوك
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
Allen-Penguin
ISBN: 978-614-01-2920-7
السعر $5 :صافي
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من هو فرعون موسى ج

1

محمد فارس الفارس
المقاس:
عدد الصفحات576 :
ISBN: 978-614-01-2814-9
السعر$20 :
23.5 x 15.5

قطر :التطور التاريخي
وقيام االمارة -

من هو فرعون موسى ج

2

محمد فارس الفارس
المقاس23.5 x 15.5 :
عدد الصفحات736 :
ISBN: 978-614-01-2815-6
السعر$23 :

الخليج والجزيرة العربية
في المصادر الروسية

الصليبية والجهاد

ويليام بولك
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات584 :
نشر مشترك مع:
Yale - New haven
ISBN: 978-614-01-2766-1
السعر $14 :صافي
ISBN: 978-614-01-2816-3
التجليد :فني السعر $17.5 :صافي

تاريخ االسطورة

صبري فالح الحمدي
المقاس:
عدد الصفحات180 :
ISBN: 978-614-01-0890-5
السعر$8.00 :

صبري فالح الحمدي
المقاس:
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-0881-3
السعر$9.00 :

كارين ارمسترونغ
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-389-3
السعر$5.00 :

الثورات في المشرق
اإلسالمي

ابداعات الجغرافيين
المسلمين

الجغرافيا الحضارية في
المشرق اإلسالمي

1916 1517

21.5 x 14.5

21.5 x 14.5

د .عبد العزيز سعد آل سعد
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-0402-0
السعر$10.00 :

د .عبد العزيز سعد آل سعد
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات184 :
ISBN: 978-614-01-0747-2
السعر$8.00 :

د .عبد العزيز سعد آل سعد
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات312 :
ISBN: 978-614-01-0266-8
السعر$15.00 :

المؤرخون العرب
للحروب الصليبية

مختصر تاريخ سراة
خوالن  -االطار الجغرافي

مختصر تاريخ سراة
خوالن  -االطار التاريخي

فرانشيسكو غابرييلي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات376 :
ISBN: 978-614-01-1392-3
السعر$15.00 :

الجزء األول
موسى الجذمي العبدلي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات536 :
ISBN: 978-614-01-2744-9
السعر$24 :

الجزء الثاني
موسى الجذمي العبدلي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات568 :
ISBN: 978-614-01-2745-6
السعر$24 :
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بيت المقدس في
استراتيجية النبي (ص)

عبد الله معروف عمر
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-0665-9
السعر$10.00 :

معجم المصطلحات
التاريخية

د .عبد العزيز سعد آل سعد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-1780-8
السعر$14.50 :

مسير التاريخ

العلوم الحضارية في
المشرق االسالمي

د .عبد العزيز سعد آل سعد
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات516 :
ISBN: 978-614-01-1370-1
السعر$20.00 :

ديانتان تحت راية واحدة

د .عبد العزيز سعد آل سعد
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات212 :
ISBN: 978-614-01-0870-7
السعر$10.00 :

ايان الموند
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات296 :
نشر مشترك معTauris :
ISBN: 978-614-01-1334-3
السعر$24.00 :

الشباب العرب من
المغرب الى اليمن

خور دبي حكايا في
ذاكرتي

مريام كاتوس  -لوران بونفوا
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات408 :
نشر مشترك مع:
La decouverte- CNL
ISBN: 978-614-01-2256-7
السعر $10.00 :صافي

محمد سلطان العويس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-1292-6
السعر$18.00 :

مدن ومناطق | مجتمع | نساء

12

مشوار في الشام

ألننا سعوديون

م .محمد ماهر الشطة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات182 :
ISBN: 978-9948-02-388-3
السعر$7.50 :

أريج الطيب
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-1432-6
السعر$9.00 :

فلسفة الفكاهة

 100ابتكار وابتكار من
فنلندا

تيري ايغلتون
المقاس:
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

yale university

ISBN: 978-614-01-2798-2

السعر $5 :صافي

كيف يفكر السعوديون

قبضايات بيروت
1946-1600

عبد الرحمن محمد السماك
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-1538-5
السعر$10.50 :

متعايشون في الظل
 الوصم االجتماعيوالمتعايشون مع االيدز

ايلكا تايباله
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك معInto :
ISBN: 978-614-01-2901-6
السعر $8 :صافي

باسمه الجهني
المقاس:
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-2871-2
السعر$12 :

مسافر بال امتعة

دول ال يزورها الغرباء

24 x 17

تغريد عابد الجدعاني
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-2415-8
السعر$7.5 :

غسان حامد عمر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-2898-9
السعر$9 :

محمد الدغيري
المقاس24 x 16.5 :
عدد الصفحات147 :
ISBN: 978-614-01-3175-0
السعر$16 :

نساء يبحرن شماال

عدس وكافيار...سير نساء
يعشن في لبنان

الدجاجة التي حلمت
بالطيران

21.5

ماري بيفر
المقاس* 17 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
24

Bloomsbury

ISBN: 978-614-01-3008-1

السعر:

$16.50

نجالء حمادة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-1565-1
السعر$13.50 :

صن  -مي هوانغ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:

Penguin Random House

ISBN: 978-614-01-0621-5

السعر:

$10.00

تغريدات خليجية

المقاس:
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-1980-2
السعر$4.50 :
16.5 x 11.5

الحقيقة  -لمحة مختصرة
عن تاريخ الهراء

توم فيليبس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:

Headline Publishing

ISBN: 978-614-01-2961-0

السعر $7 :صافي

حكايات على خارطة
السفر

محمد الدغيري
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2958-0
السعر$15.5 :

سر قوة المرأة عند ابن
عربي

الصادق عوض بشير
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-1350-3
السعر$7.50 :

البيت :السوسيولوجيا
واللغة والعمران دراسة
لسانية تطبيقية

د .نادر سراج
المقاس× 20 :
عدد الصفحات228 :
ISBN: 978-614-01-2270-3
السعر $20 :صافي
28

حان اوان النهوض

ميليندا غيتس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك مع:
Harper Collins

ISBN: 978-614-01-2781-4

السعر $9 :صافي

نصف المجتمع

نيكوالس كريستوف ــ شريل
وودن
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-0050-3
السعر$12.00 :

| قانون | أزمات دولية وأمنية | تراث وفنون | إعالم

النقد والمجتمع

فخري صالح
المقاس:
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-1367-1
السعر$11.00 :
21.5 x 14.5

العدالة واالنصاف في
القانون الدولي

ابراهيم المالكي
المقاس:
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-3037-1
السعر$16 :
24 x 17

القائد العزيز

حقوق االنسان في
القوانين اللبنانية
والدولية

ناصر زيدان
المقاس:
عدد الصفحات148 :
ISBN: 978-614-01-1553-8
السعر$11.00 :
21.5 x 14.5

االعالم وتشكيل الرأي
العام حدود الحرية
والمسؤولية

النسخ في القرآن العظيم
والقانون االسالمي

لؤي فتوحي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات368 :
ISBN: 978-614-01-0704-5
السعر$14.00 :

العالم في حبة رمل

فينس بيسر
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:

عبد الحميد الصائح
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات368 :
ISBN: 978-614-01-0748-9
السعر$20 :

السعر $7 :صافي

خليج المستقبل

من القلب اليهم

Riverhead Books

ISBN: 978-614-01-2686-2

جانغ جين سونغ
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك معRider :
ISBN: 978-614-01-1291-9
السعر$16.00 :

نضال أبو زكي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-2203-1
السعر$15.00 :

سحر طه
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-1643-6
السعر$9.50 :

نقد الخطاب اإلعالمي
العربي

صناعة االعالم السعودي
في القطاع الخاص

العولمة االعالمية
والسياسات االمنية

ليون برخو
المقاس:
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-3036-4
السعر$18 :
24 x 17

عبد اللطيف دبيان العوفي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2999-3
السعر$16 :

راشد حمد النعيمي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-2985-6
السعر$13.5 :

جواسيس جدعون
غوردون توماس
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات592 :
نشر مشترك مع:

Thomas Dunne Books
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أسياد الجاسوسية الجدد
ستيفن غراي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات480 :
نشر مشترك مع:
Stephen Grey

ISBN: 978-9953-87-081-6

ISBN: 978-614-01-1755-6

شذرات من كتاب غاية
السرور في شرح ديوان
الشذور

موقف ابي حامد الغزالي
من السماع واالالت
الموسيقية

السعر:

$15.00

السعر:

$24.00

عبد العزيز آل سعد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات94 :
ISBN: 978-614-01-2485-1
السعر$4.5 :

سفيان محمد محجوب
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-2428-8
السعر$10 :

صحافة االون الين

اإلعالم في عصره الجديد

عواد الجعفري
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات260 :
ISBN: 978-614-01-2841-5
السعر$9.5 :

ناصر بن عبد الرحمن الهزاني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2780-7
السعر$10.5 :

14

إعالم | طاقة وبيئية

دليل المؤلف وكاتب
السيناريو

ناديج ديفو
المقاس:
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:
محمد علي  +وزارة الثقافة
ISBN: 978-614-01-0756-4
السعر$8.00 :
24 x 17

الثقافة العلمية وتشكل
الغرب الصناعي
مارغريت جاكوب
المقاس:
عدد الصفحات480 :
نشر مشترك مع:
مركز بابطين للترجمة

21.5 × 14.5

ISBN: 978-9953-87-842-3

السعر:

اإلعالم العربي

د .هادي حسن حمودي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات304 :
ISBN: 978-614-01-0774-8
السعر$12.00 :

الوجه السياسي للثقافة
العربية المعاصرة

رشيد الحاج صالح
المقاس:
عدد الصفحات304 :

21.5 x 14.5

ISBN: 978-614-01-0587-4

السعر:

$12.00

$18.00

مشاوير في الطبيعة
اللبنانية

معالجة مياه الصرف
الصناعي في الوطن
العربي

الحلم حياة  :التمثيل
االنتقائي

رياض عصمت
المقاس:
عدد الصفحات280 :
نشر مشترك مع:
محمد علي  +وزارة الثقافة
ISBN: 978-614-01-1677-1
السعر$17.00 :
21.5 x 14.5

قضايا التنمية في مجلس
التعاون لدول الخليج
العربية

السباق للفوز بما تب ّقي
من خيرات الطبيعة

أسرار قمرة القيادة

غابة المطر

مايكل توماس كلير
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات376 :
ISBN: 978-614-01-1782-2
السعر$16.00 :

Queen Litrerary Agency

ISBN: 978-614-01-1934-5

السعر:

$18.00

سوق العالم العربي

المدينة المناخية

فيكتور و .هوانغ  -غريغ
هورويت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات308 :
نشر مشترك مع:
مدينة الملك عبد العزيز

ISBN: 978-614-01-0627-7

السعر:

$17.00

Comares

السعر:

العالم في العام 2050

هشام البارودي
المقاس× 22.5 :
عدد الصفحات50 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-2347-2
السعر $8.5 :صافي

كارمن باليرو غارثيس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-1634-4

نوزاد عبد الرحمن الهيتي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-0889-9
السعر$7.50 :

عبد الله الصغير
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات456 :
ISBN: 978-614-01-2207-9
السعر $7.00 :صافي

باتريك سميث
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:

أمل التميمي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات304 :
ISBN: 978-614-01-2127-0
السعر$18.00 :

فيجاي ماهاجان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك مع:
Jossey-Bass
ISBN: 978-614-01-0820-2
السعر$25.00 :

ماثيو اي .خان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
مركز البابطين للترجمة
ISBN: 978-614-01-0187-6
السعر$12.00 :

28.5

تحوالت السيرة الذاتية

اشكال الوساطة بين
الثقافات

لورنس سميث
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات384 :
نشر مشترك معDutton :
ISBN: 978-614-01-0343-6
السعر$16.00 :

الميثاق االزرق

مود بارلو
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-448-7
السعر$7.00 :

$17.00

حركة التحديث في
المملكة العربية
السعودية 1926-1953

صبري فالح الحمدي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-1228-5
السعر$10.00 :

البيئة ما بين النظرية
والواقع

جنى ابو صالح
المقاس:
عدد الصفحات440 :
ISBN: 978-614-01-1652-8
السعر$17.00 :
24 x 17

اصدارات مركز الجزيرة للدراسات

الفدرالية في الصومال

الشافعي ابتدون
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-2461-5
السعر$8 :
21.5

العالقات االقتصادية بين
الهند والخليج

تجربة الحكم الرشيد
في قطر

العنود أحمد آل ثاني
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-2642-8
السعر$12 :

محمد صالح المسفر
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات318 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-2648-0
السعر$11 :

العالقات المصرية -
االسرائيلية بعد ثورة  25يناير

سلطة االعالم االجتماعي

مهند النداوي
المقاس× 17 :
عدد الصفحات168 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0307-8
السعر$7 :

صالح النعامي
المقاس× 17 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1750-1
السعر$10 :

التنافس بين القاعدة
وتنظيم الدولة

الحرب العالمية االولى
واثرها في فلسطين

24

العالقات الخليجية -
الخليجية

24

العالقات المدنية -
العسكرية والتحول
الديمقراطي في مصر

عبد الله فيصل عالم
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-2440-0
السعر$10 :

حصار قطر

مجموعة من الباحثين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات168 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-2385-4
السعر$9.5 :

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات196 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-2352-6
السعر$9 :

الثوابت والتحوالت في
مسارات تطور المرأة القطرية

صحافة البيانات

غراي-بونيجرو-تشيمبرز
المقاس23.5 x 16.5 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات

محمد محمود أبو المعالي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-2151-5
السعر$11 :

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:
جزيرة  +مركز العودة
ISBN: 978-614-01-2512-4
السعر$12 :

العنود احمد آل ثاني
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات104 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-2393-9
السعر$6 :

المكونات اإلسالمية
لهوية أوروبا

اللوبي الصهيوني والرأي
العام في بريطانيا

الطريق إلى سايكس  -بيكو أوروبا والعالم العربي

فريد موهيتش ،ترجمة كريم الماجري
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1936-5
السعر$14.00 :

نواف يونس التميمي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-2060-0
السعر$12.00 :

مجموعة من الباحثين
تحرير رشيد خشانة
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات204 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1880-5
السعر$15.00 :
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ISBN: 978-614-01-1744-0

السعر:

$30.00

بشارة خضر
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1879-9
السعر$17.00 :

صمود قطر

مجموعة من الباحثين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-2547-6
السعر$10 :

المكانة اإلقليمية لتركيا
حتى عام 2020

بكر محمد رشيد البدور
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1821-8
السعر$16.00 :

تنظيم «الدولة اإلسالمية»

مجموعة من الباحثين
تحرير فاطمة الصمادي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1935-2
السعر$10.50 :
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االعالم في مراحل االنتقال الحدود اإلفريقية واإلنفصال حياتي في االعالم
في القانون الدولي
السياسي
عارف حجاوي

الفيلم الوثائقي في
مئويته الثانية

الفيلم الوثائقي:
قضايا وإشكاالت

مجموعة من الباحثين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك مع:
جزيرةCrimena+Cambridge+
ISBN: 978-614-01-1673-3
السعر$20.00 :

محمد أحمد الدرديري
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات344 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-2188-1
السعر$15 :

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1554-5
السعر$7.50 :

احمد مجاهد
المقاس:
عدد الصفحات280 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1720-4
السعر$13.00 :

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-9953-87-971-0
السعر$9.00 :

االمن الخليجي

مسيرة التعاون الخليجي

العرب والديمقراطية
والفضاء العام

السياسة الخارجية لدولة
قطر 1995-2013

السياسة الخارجية
القطرية

تحليل النظم الدولية

اصحاب الحق دراسة في
نقد الجماعات االسالمية

عبد الفتاح علي السالم الرشدان جمال عبد الله
المقاس24 x 17 :
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات192 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1674-0
ISBN: 978-614-01-1675-7
السعر$13.00 :
السعر$10.00 :

إيمانويل وولرستين
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1495-1
السعر$7.50 :
21.5

علي عبد الرحيم ابو مريم
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1207-0
السعر$6.00 :

التقارب االيراني  -االميركي السياسة السعودية تجاه
فلسطين والعراق -
فاطمة الصمادي

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1336-7
السعر$8.00 :
24 x 17
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امجد احمد جبريل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1332-9
السعر$14.00 :

21.5 x 14.5
96

عز الدين عبد المولى
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1748-8
السعر$11.00 :

24 x 17

جمال عبد الله
المقاس:
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1225-4
السعر$8.00 :
24 x 17

موريتانيا وقضية الصحراء السلفية في اليمن
احمد محمد الدغشي
من الحرب الى الحياد

محمود سمير الرنتيسي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1272-8
السعر$7.00 :

القاعدة وحلفاؤها في
ازواد

الداهية ولد محمد فال المختار
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1355-8
السعر$11.00 :

المقاس:
عدد الصفحات400 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1294-0
السعر$15.00 :

محمد محمود ابو المعالي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1280-3
السعر$9.00 :

الالجئون الفلسطينيون
في الوطن العربي

الحركة النسائية في
المغرب المعاصر

دارفور حصاد االزمة بعد
عقدة من الزمان

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات276 :
نشر مشترك مع:
جزيرة  +مركز العودة
ISBN: 978-614-01-0877-6
السعر$8.50 :

24 x 17

جميلة المصلي
المقاس:
عدد الصفحات416 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0831-8
السعر$12.50 :
24 x 17

عبد الوهاب االفندي  -سيدي سالم
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات340 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1052-6
السعر$11.00 :

اصدارات مركز الجزيرة للدراسات

ادارة الصراعات وفض
النزاعات األهلية

سامي ابراهيم الخزندار
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-0866-0
السعر$10.00 :

االزمة المالية العالمية

الظاهرة السلفية

بشير موسى نافع
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات272 :
ISBN: 978-614-01-1041-0
السعر$10.00 :

في نقد تنظيم القاعدة

محمد حسن يوسف
المقاس:
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0789-2
السعر$4.50 :

منتصر حمادة
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات148 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-9953-87-978-9
السعر$6.00 :

البرازيل القوة الصاعدة
في أميركا الالتينية

موارد دول حوض النيل
المائية واألرضية

21.5 x 14.5

الخليج في سياق
استراتيجي متغير

محمد بدري عيد وجمال
عبد الله
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات312 :
ISBN: 978-614-01-1075-5
السعر$10.00 :

تحديات االمن الغذائي
العربي

د .الصادق عوض بشير
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات168 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات

ISBN: 978-9953-87-730-3

السعر:

$7.00

العمق االستراتيجي

احمد داود اوغلو
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات648 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0090-9
السعر$14.00 :

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0088-6
السعر$6.00 :

نادر نور الدين
المقاس:
عدد الصفحات168 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0241-5
السعر$6.00 :

المسار التائه للدولة
الفلسطينية

التدخل العسكري االنساني التعاون والتنافس في
المتوسط
جمال منصر

محسن محمد صالح
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
21.5

ISBN: 978-9953-87-275-9

السعر:

$5.00

21.5 × 14.5

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
21.5 x 14.5
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ISBN: 978-614-01-0586-7

السعر:

$6.00

كريم مصلوح
المقاس:
عدد الصفحات480 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
24 x 17

ISBN: 978-614-01-0636-9

السعر:

$15.00

يوتوبيا التعايش

محمود محمد الحرثاني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1185-1
السعر$6.00 :

أسطول الحرية

إبراهيم هالل
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات112 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0170-8
السعر$4.50 :
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تقاطع السياسة في العون
االنساني في السودان

محمد الفاتح عوض مجذوب
ابراهيم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1329-9
السعر$6.00 :

الهند عوامل النهوض
وتحديات الصعود

مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0067-1
السعر$6.50 :

تركيا بين تحديات الداخل مسيحيو العراق
ورهانات الخارج
محمد عبد العاطي
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات

ISBN: 978-9953-87-827-0

السعر:

$7.00

دهام محمد عزاوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات

ISBN: 978-614-01-0250-7

السعر:

$8.00

مكانة العراق في االستراتيجية العقل االستراتيجي
االسرائيلي
االمريكية تجاه الخليج

محمد وائل القيسي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0772-4
السعر$10.00 :

صالح النعامي
المقاس:
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0722-9
السعر$6.50 :
21.5 x 14.5

اصدارات مركز الجزيرة للدراسات
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تأثير الجزيرة

فيليب سيب
المقاس:
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0184-5
السعر$9.00 :
24 × 17

اإلدماج السياسي للقوى
اإلسالمية في المغرب

رشيد مقتدر
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات400 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0091-6
السعر$11.00 :

االسالم والغرب نحو عالم االسالميون
افضل

مركز الجزيرة للدراسات
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات280 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات

بشير موسى نافع
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات296 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات

ISBN: 978-9953-87-848-5

ISBN: 978-9953-87-191-2

السعر:

ظاهرة التكفير في
المجتمع اإلسالمي

موقع المياه في الصراع
العربي اإلسرائيلي

السعر:

$7.00

د .عبد اللطيف الهرماسي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-9953-87-355-8
السعر$4.00 :

تجديد الهيمنة األمريكية
بشير عبد الفتاح
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات104 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0089-3
السعر$4.50 :
21.5

$8.00

حسام شحادة
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
21.5

ISBN: 978-9953-87-806-5

السعر:

$4.00

ازمة الحضارة العربية
المترددة

ابو يعرب المرزوقي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات72 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات

ISBN: 978-9953-87-826-3

السعر:

$4.00

االحتالل االمريكي للعراق دارفور من ازمة دولة الى العولمة والديمقراطية
واالرهاب
وابعاد الفيدرالية الكردية صراع القوى العظمى

دهام محمد العزاوي
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات

د .عبده مختار موسى
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات392 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات

إيريك هوبزباوم
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات

ISBN: 978-9953-87-771-6

ISBN: 978-9953-87-654-2

ISBN: 978-9953-87-801-0

الحركة اإلسالمية التركية

القبيلة والدولة في
افريقيا

ثقل التاريخ وعوامل
االستراتيجية

السعر:

$8.00

جالل ورغي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0068-8
السعر$4.50 :

استعادة روسيا مكانة
القطب الدولي

عاطف معتمد عبد الحميد
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-9953-87-824-9
السعر$4.50 :

اللغة العالية العربية
الصحيحة للمذيع والمراسل
ولكل صحفي-فني

عارف حجاوي
المقاس:
عدد الصفحات418 :
ISBN: 978-614-01-1312-1
السعر$18.00 :
24.5 x 17.5

السعر:

$10.00

السعر:

$6.00

عبد الودود ولد الشيخ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0755-7
السعر$9.00 :

كريم الماجري
المقاس:
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0752-6
السعر$6.50 :

بناء جسور ال جدران

صهر الوعي أو في إعادة
تعريف التعذيب

الكس غلني
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-9953-87-609-2
السعر$4.50 :

كيف نفكر وثائقيا؟

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-1199-8
السعر$15.00 :

21.5 x 14.5

وليد نمر دقة
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات88 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-9953-87-936-9
السعر$4.00 :
21.5

ربيع الوثائقي دراسات
في وثائقيات الثورة

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0779-3
السعر$10.00 :

إصدارات الناشر العربي الدولي

الدبلوماسية العامة
وتكوين السمة الوطنية
نواف التميمي
المقاس:
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
21.5 x 14.5

ISBN: 978-614-01-0432-7

السعر:

$6.00

العراق الغاضب
والمغضوب منه

انعكاسات العولمة على
العربي الخفي :وعود
الثورات العربية ومخاطرها الوطن العربي

مروان بشارة
المقاس:
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
24 x 17

ISBN: 978-614-01-0685-7

السعر:

$11.00

الحاكم اذا استبد
والشعب اذا انتفض

وليد عبد الحي
المقاس:
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-0231-6
السعر$5.00 :
21.5 × 14.5

ما تعرفه السمكة

جوناثان بالكومب
المقاس× 17 :
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك مع:
24

Scientific American

ISBN: 978-614-01-2241-3

السعر $8.00 :صافي

وهذا نصيبي من التضامن انياب الخليفة وانامل
الجنرال
أحمد عبد المجيد

فؤاد مطر
المقاس:
نشر مشترك مع:
دار الناشر العربي الدولي

فؤاد مطر
المقاس:
عدد الصفحات464 :
نشر مشترك مع:
دار الناشر العربي الدولي
ISBN: 978-614-01-3063-0
السعر$16 :

المقاس× 14.5 :
عدد
نشر مشترك مع:
دار الناشر العربي الدولي
ISBN: 978-614-01-3025-8
السعر$10 :

فؤاد مطر
المقاس:
عدد الصفحات608 :
نشر مشترك مع:
دار الناشر العربي الدولي
ISBN: 978-614-01-2206-2
السعر$20 :

الكردي المخذول

هذا نصيبي من الدنيا

قاطرة سلمان

سفينة عبدالله

21.5 x 14.5

فؤاد مطر
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:
دار الناشر العربي الدولي
ISBN: 978-614-01-2493-6
السعر$13 :
21.5

21.5 x 14.5

فؤاد مطر
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات640 :
نشر مشترك مع :دار الناشر
العربي الدولي
ISBN: 978-614-01-1992-5
السعر$18.00 :

صدام حسين  -هكذا
إستنطاق ح ّكام عرب
الوراثة المتعثرة لعبد الناصر حالي واحوال العراق
(عربي-فرنسي-انكليزي)
فؤاد مطر
المقاس:
عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1834-8
السعر$19.00 :
24 x 17

328

فؤاد مطر
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك مع:
دار الناشر العربي الدولي
ISBN: 978-614-01-1604-7
السعر$13 :
21.5

21.5

الصفحات144 :

فؤاد مطر
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات544 :
نشر مشترك مع:
دار الناشر العربي الدولي
ISBN: 978-614-01-1708-2
السعر$30.00 :

حرب وديمقراطية

فؤاد مطر
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات392 :
ISBN: 978-614-01-0492-1
السعر$15.00 :

24 x 17

فؤاد مطر
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات544 :
نشر مشترك مع:
دار الناشر العربي الدولي

ISBN: 978-614-01-1500-2

السعر:

$20.00

سورية المغلوب على
أمرها

فؤاد مطر
المقاس:
عدد الصفحات536 :
ISBN: 978-614-01-0653-6
السعر$18.00 :
21.5 x 14.5
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وهذا نصيبي من التضامن

احمد عبد المجيد
المقاس:
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
دار الناشر العربي الدولي
ISBN: 978-614-01-3025-8
السعر$10 :
21.5 x 14.5

عسكر سوريا...واحزابها

فؤاد مطر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات296 :
نشر مشترك مع:
دار الناشر العربي الدولي
ISBN: 978-614-01-2908-5
السعر$11 :

أمر الله يا عبد الله

فؤاد مطر
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات472 :
نشر مشترك مع:
دار الناشر العربي الدولي
ISBN: 978-9953-87-852-2
السعر$16.00 :

االنتفاضة السورية من
االلف الى الياء

منى مطر
المقاس:
عدد الصفحات392 :
24 x 17

ISBN: 978-614-01-0521-8

السعر:

$12.00

نشر مشترك مع الملحقية الثقافية السعودية في باريس | أعمال منى الشرافي ت ّيم

20

الى أين يسير العالم؟

إدغار موران
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
مقاليد

21.5

ISBN: 978-9953-87-747-1

السعر:

$5.00

مستقبل العمل

جاك اتالي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
الملحقية الثقافية السعودية
ISBN: 978-9953-87-354-1
السعر$5.00 :

نحو سياسة حضارية

ادغار موران
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات72 :
نشر مشترك مع:
الملحقية الثقافية السعودية
ISBN: 978-9953-87-800-3
السعر$4.00 :

السرد (السير ذاتي) في
االدب الوسائطي

امل التميمي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات544 :
نشر مشترك مع:
نادي المدينة المنورة

ISBN: 978-614-01-0546-1

السعر:

$16.00

الجامعة والبحث العلمي االبتكار في التعليم العالي البجعة السوداء :تداعيات االقتصاد العالمي الخفي
كمحرك لتأسيس الشركات دونيس بيدار ــ جون بييار بيشار االحداث غير المتوقعة
لوريتا نابوليوني

باسكال بوريس  -ارنو فيسييه
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
الملحقية الثقافية السعودي
ISBN: 978-614-01-0352-8
السعر$5.00 :

المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
الملحقية الثقافية السعودية
ISBN: 978-614-01-0018-3
السعر$10.00 :

وجوه في مرايا متكسرة

كالمنى اسمي

منى الشرافي ت ّيم
المقاس* 17 :
عدد الصفحات480 :
24

ISBN: 978-9953-87-937-6

السعر:

$20.00

مرايا إبليس

منى الشرافي ت ّيم
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :

ISBN: 978-614-01-0141-8

السعر:

$6.50

21.5

320

نسيم طالب
المقاس* 17 :
عدد الصفحات536 :
24

مشاعر مهاجرة

االقتصاد العراقي االزمات
والتنمية

السعر:

$20.00

حروف من نور

أدب مي زيادة في مرايا
النقد

مرفق معه :قرص مضغوط
السعر$7.00 :

ISBN: 978-9953-87-699-3

ISBN: 978-9953-87-612-2

منى الشرافي ت ّيم
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات128 :
مرفق معه قرص مضغوط
ISBN: 978-614-01-0378-8
السعر$10.00 :

ISBN: 978-614-01-0142-5

360

السعر:

منى الشرافي ت ّيم
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-0376-4
السعر$10.00 :

منى الشرافي ت ّيم
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :

المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات:

21.5

منى الشرافي ت ّيم
المقاس* 17 :
عدد الصفحات232 :
24

ISBN: 978-614-01-0010-7

السعر:

$9.00

$15.00

تشرقين في سماء القلب

احمد صالح الصالح
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
نادي المدينة المنورة
ISBN: 978-614-01-0716-8
السعر$6.50 :

الثورة الصناعية الثالثة
جيريمي رفكين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات360 :
نشر مشترك مع:

Palgrave Macmillan
ISBN: 978-614-01-0479-2

السعر:

$14.00

االقتصاد الدولي
السياسات والتطبيقات

علي خضير مرزا
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات552 :
ISBN: 978-614-01-2537-7
السعر$18 :

عبد الكريم العيساوي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات343 :
ISBN: 978-614-01-2615-2
السعر$16 :

االقتصاد الهامشي:
مدخل إلى الوقائع
اللبنانية

التقييم االقتصادي للبيئة

غسان وغنوى الشلوق
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات136 :

ISBN: 978-614-01-3026-5

السعر:

$10

ديفيد غلوفر
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-0246-0
السعر$7.00 :

إصدارات مترجمة عن اللغة الصينية
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سلسلة عمارة بكين القديمة سلسلة عمارة بكين القديمة سلسلة عمارة بكين القديمة سلسلة عمارة بكين القديمة سلسلة عمارة بكين القديمة
مجمعات المباني والمساكن الفاخرة
الحدائق
اسوار المدن
الجسور والباغودات
المعابد والهياكل
معهد ابحاث عمار بكين القديمة
المقاس24 × 16.5 :
عدد الصفحات206 :
نشر مشترك مع:

معهد ابحاث عمار بكين القديمة
المقاس24 × 16.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:

معهد ابحاث عمار بكين القديمة
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:

معهد ابحاث عمار بكين القديمة
المقاس24 × 16.5 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:

معهد ابحاث عمار بكين القديمة
المقاس24 × 16.5 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-2320-5

ISBN: 978-614-01-2321-2

ISBN: 978-614-01-2322-9

ISBN: 978-614-01-2323-6

ISBN: 978-614-01-2324-3

Beijing Publishing Group

السعر $3 :صافي

Beijing Publishing Group

السعر $3 :صافي

Beijing Publishing Group

السعر $3 :صافي

Beijing Publishing Group

السعر $3 :صافي

Beijing Publishing Group

السعر $3 :صافي

سلسلة عمارة بكين القديمة سلسلة عمارة بكين القديمة سلسلة عمارة بكين القديمة سلسلة عمارة بكين القديمة سلسلة عمارة بكين القديمة
المعابد والمساجد
اثار تاريخية وثقافية اخرى القصور
العمارة الحديثة
االضرحة والقبور
معهد ابحاث عمار بكين القديمة
المقاس24 × 16.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:

معهد ابحاث عمار بكين القديمة
المقاس24 × 16.5 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:

معهد ابحاث عمار بكين القديمة
المقاس24 × 16.5 :
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع:

معهد ابحاث عمار بكين القديمة
المقاس24 × 16.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:

معهد ابحاث عمار بكين القديمة
المقاس24 × 16.5 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-2325-0

ISBN: 978-614-01-2326-7

ISBN: 978-614-01-2327-4

ISBN: 978-614-01-2328-1

ISBN: 978-614-01-2329-8

شؤون الشراء والتسوق

إلى األرياف الصينية

الحياة في الصين الحديثة قصة الرياضة في الصين

Beijing Publishing Group

السعر $3 :صافي

لي لوشينغ
المقاس× 14 :
عدد الصفحات116 :
نشر مشترك مع:

Beijing Publishing Group

السعر $3 :صافي

السعر $3 :صافي

السعر $3 :صافي

السعر $3 :صافي

أيام المدرسة

لي لوشينغ
المقاس20.3 × 14 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:

لي لوشينغ
المقاس20.3 × 14 :
عدد الصفحات112 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-2591-9

ISBN: 978-614-01-2589-6

ISBN: 978-614-01-2590-2

ISBN: 978-614-01-2592-6

ISBN: 978-614-01-2593-3

متعة السفر

وسائل النقل في الصين

مناشدة الحلم الفني

أطباق شهية من المطبخ
الصيني

الحب في األسرة السعيدة

20.3

Sinolingua

السعر$3.00 :

لي لوشينغ
المقاس20.3 × 14 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:

Beijing Publishing Group

Beijing Publishing Group

Beijing Publishing Group

Sinolingua

السعر$3.00 :

لي لوشينغ
المقاس× 14 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:

لي لوشينغ
المقاس20.3 × 14 :
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-2594-0

ISBN: 978-614-01-2595-7

20.3

Sinolingua

السعر$3.00 :

Sinolingua

السعر$3.00 :

Sinolingua

السعر$3.00 :

لي لوشينغ
المقاس20.3 × 14 :
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك مع:
Sinolingua

ISBN: 978-614-01-2596-4
السعر$3.00 :

Sinolingua

السعر$3.00 :

لي لوشينغ
المقاس20.3 × 14 :
عدد الصفحات148 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2597-1
السعر$3.00 :

لي لوشينغ
المقاس20.3 × 14 :
عدد الصفحات116 :
نشر مشترك مع:
Sinolingua

السعر$3.00 :

لي لوشينغ
المقاس20.3 × 14 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
Sinolingua

ISBN: 978-614-01-2598-8
السعر$3.00 :

إصدارات مترجمة عن اللغة الصينية
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ادارة التضخم في الصين

الجزء األول
ليو يوانتشون وآخرون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:

- China Renmin Uni

B&R

ادارة التضخم في الصين

الجزء الثاني
ليو يوانتشون وآخرون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك مع:

- China Renmin Uni

B&R

ISBN: 978-614-01-2759-3

ISBN: 978-614-01-2851-4

الثقة في النظام

الثقة في النظرية

السعر:

$5

مايا غيو
المقاس:
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

- Foreign language

B&R

ISBN: 978-614-01-2957-3

السعر $4 :صافي

السعر:

$5

مايا غيو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
B&R - Foreign language
ISBN: 978-614-01-2994-8
السعر $4 :صافي

تحديث االقتصاد الصيني

االستراتيجيات العسكرية
في الصين القديمة

ISBN: 978-614-01-2940-5

Shandong Qilu

تشياو جنغ
المقاس:
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع:
23 x 16

Yilin Press

السعر:

$10

موسوعة القوميات
الصينية

تشانغ هاييانغ
بول ريتشاردسون
978-614-01-3017-3

لي تشينغ بين
المقاس21x14 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:

الفوز عند نقطة
االنعطاف

تشي فولين
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات504 :
نشر مشترك مع:
B&R - Zheijang Uni
ISBN: 978-614-01-2817-0
السعر$7 :

الرسوم الصينية

زن غونغ
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات220 :
نشر مشترك مع:
New Star Press

ISBN: 978-614-01-2865-1

السعر $5 :صافي

االنعاطفة العظمى

جينن شونغ جي
978-614-01-3001-2

ISBN: 978-614-01-2978-8

السعر:

تشن دايجيه
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:

Beijing Chemical Industry
ISBN: 978-614-01-3022-7

السعر:

$10

زو تونغ
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات540 :
نشر مشترك مع:
B&R - Zheijang Uni
ISBN: 978-614-01-2819-4
السعر$7 :

االوبرا في الصين

ماي ويدونغ وماي وي
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:
New Star Press - B&R
ISBN: 978-614-01-2864-4
السعر $5 :صافي

طريق الخزف عبر
التاريخ

يانغ شونغنيان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات280 :
نشر مشترك مع:
) - Joint (JPCشارقة
ISBN: 978-614-01-2772-2
السعر $7.5 :صافي

االرتقاء :نفس الصدى
حول ثقافة طريق الحرير

Foreign Languages China

Foreign Languages China

ISBN: 978-614-01-2846-0

ISBN: 978-614-01-2847-7

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 x 11 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع:
$2

تطوير الكفاءة في التجارة تطوير القطارات فائقة
الصينية (كتاب المحادثة) السرعة في الصين
لي تشيوان  -وانغ شوهونج
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات204 :
نشر مشترك مع:
Shanghai Foreign - B&R
ISBN: 978-614-01-3006-7
السعر$10 :

سونغ تشياو وو
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:
B&R - Zheijang Uni
ISBN: 978-614-01-2818-7
السعر$7 :

االمتداد :طموحات المدن
على طول طريق الحرير

السعر:

$5

تاريخ موجز للبكتيريا

تحويل الطاقة الوطني

التغيير االقتصادي
االقليمي

وانغ تشيونغ
المقاس:
عدد الصفحات238 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

Foreign language

ISBN: 978-614-01-2823-1

السعر:

$8

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 x 11 :
عدد الصفحات38 :
نشر مشترك مع:
السعر:

$2

اسرار الشاي الصيني

لوا جون
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع:
Joint Publishing

ISBN: 978-614-01-2921-4

إصدارات مترجمة عن اللغة الصينية

السكك الحديدية الفائقة
السرعة

غاو باي
المقاس:
عدد الصفحات464 :
نشر مشترك معSocial :
21.5 x 14.5

Sciences Acad Pres
$8

سلسلة الصين عن قرب

يانغ دان وانغ شينلينغ
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات140 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-3124-8
السعر$5 :

الجزء الخاص بحوكمة الدولة
مجموعة من المؤلفين
المقاس20 x 9 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:

1

New world press

ISBN: 978-614-01-3069-2

السعر:

فولين  -جيوان  -تشن وي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك مع:
ISBN: 978-614-01-3072-2

السعر:

$7

$2.5

2

New world press

ISBN: 978-614-01-3070-8

السعر:

$2.5

دليل الحماية الذاتية لألسر قصتي حول تحقيق األحالم
في الصين
ضد فايروس كوفيد19-
تساو تشاولنغ
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

السعر:

$5

الصين دولة اقرب

يانغ دان وانغ شينلينغ
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-3123-1
السعر$5 :

الجزء الخاص بحوكمة الدولة
مجموعة من المؤلفين
المقاس20 x 9 :
عدد الصفحات464 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-3076-0

سلسلة الصين عن قرب

الحلول الصينية للنجاح
المشترك

معرفة الصين عن طريق
العبارات المفتاحية

مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
نشر مشترك مع:
Foreign language

سلسلة الصين عن قرب

التكنولوجيا تغير الصين

معرفة الصين عن طريق
العبارات المفتاحية

من الثراء الى القوة

Foreign language

ISBN: 978-614-01-3059-3

السعر:

سلسلة الصين في بؤرة االهتمام

جواهر في التاج الصيني

China Media Group

المقاس:
عدد الصفحات206 :
نشر مشترك مع:
23 x 16

يانغ دان وانغ شينلينغ
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات168 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-3121-7
السعر$5 :

معرفة الصين عن طريق
العبارات المفتاحية

الجزء الخاص بالمؤتمر الوطني 1

مجموعة من المؤلفين
المقاس20 x 9 :
عدد الصفحات260 :
نشر مشترك مع:
New world press

الصين تربط العالم

وانغ ييوي
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك مع:
New world press

ISBN: 978-614-01-3101-9

السعر:

$10

سلسلة الصين عن قرب

الثقافة مع الخصائص
الصينية

يانغ دان وانغ شينلينغ
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات156 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-3122-4
السعر$5 :

معرفة الصين عن طريق
العبارات المفتاحية

الجزء الخاص بالمؤتمر الوطني 2

مجموعة من المؤلفين
المقاس20 x 9.5 :
عدد الصفحات464 :
نشر مشترك مع:
New world press
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شاهد أخير

هوانغ هونغ تشيا
المقاس23 x 15.5 :
عدد الصفحات480 :
نشر مشترك مع:

China Trans & Pub House

ISBN: 978-614-01-3040-1

السعر:

$13.5

سلسلة الصين عن قرب

ثقافة الصين الحية

يانغ دان وانغ شينلينغ
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات172 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-3125-5
السعر$5 :

أبطال الصف األول

شينغجيان جين ،شياودان زو
المقاس24 x 20 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
Shanghai Juvenile

ISBN: 978-614-01-3246-7

ISBN: 978-614-01-3128-6

ISBN: 978-614-01-3129-3

حياتي السعيدة
في الصين

China Media Group

قصتي حول تعلم الثقافة
في الصين
China Media Group

قصتي حول العمل التجاري
في الصين

المقاس:
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:

المقاس:
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:

المقاس:
عدد الصفحات206 :
نشر مشترك مع:

السعر:

$2.5

23 x 16

السعر:

$2.5

23 x 16

China Media Group
23 x 16

Beijing Chemical Industry

China Pictorial Press

China Pictorial Press

China Pictorial Press

China Pictorial Press

ISBN: 978-614-01-3061-6

ISBN: 978-614-01-3073-9

ISBN: 978-614-01-3087-6

ISBN: 978-614-01-3106-4

ISBN: 978-614-01-3167-5

السعر :يوزع مجاناً

إصدارات مترجمة عن اللغة الصينية
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فن الشاي

لو جي
المقاس:
عدد الصفحات172 :
نشر مشترك مع:
23 x 16

األثاث المنزلي

تشانغ جياميــان
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:

China Pictorial Press

China Pictorial Press

ISBN: 978-614-01-3086-9

ISBN: 978-614-01-3174-3

أطلس أساليب فن العالج تاريخ الصين المختصر
بالتدليك
تشانغ ليان قن
كوي شوشنغ
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-3201-6

المقاس:
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

دليل الحماية النفسية
لطالب المرحلتين
االبتدائية والمتوسطة
وو فانغ هوي
المقاس:
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
21.5 x 14

Shandong Qilu Press Co

ISBN: 978-614-01-3176-7

Educational Science Pub

ISBN: 978-614-01-3172-9

السعر:

سلسلة فهم الصين

االقتصاد الصيني ينبثق
فوق األفق العالمي
تشو مين
المقاس:
عدد الصفحات488 :
نشر مشترك مع:

سلسلة فهم الصين

إبداعات الصين في
العلوم والتكنولوجيا

Foreign language Press

Foreign language Press

إكسي زنهوا و بان جياهوا
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
Foreign language Press

شي جان
المقاس:
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-3060-9

ISBN: 978-614-01-3065-4

ISBN: 978-614-01-3067-8

ISBN: 978-614-01-3095-1

24 x 17

خمسة اآلف سنة من

تاريخ الصين المجلد األول
مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك معJiangxi :
ISBN: 978-614-01-1983-3
السعر $3 :صافي

باي تشونلي
المقاس:
عدد الصفحات392 :
نشر مشترك مع:

سلسلة فهم الصين

طريق الصين للتنمية
الخضراء

سلسلة فهم الصين

االدارة االجتماعية في
الصين

24 x 17

خمسة اآلف سنة من

خمسة اآلف سنة من

24 x 17

رحلة تو يويو بحثا عن
اآلرتيميسينين

تاريخ الصين المجلد الثاني
مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك معJiangxi :
ISBN: 978-614-01-2987-0
السعر $3 :صافي

تاريخ الصين المجلد الثالث
مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك معJiangxi :
ISBN: 978-614-01-2988-7
السعر $3 :صافي

ISBN: 978-614-01-2966-5

كيف حل الحزب الشيوعي تطوير اقتصاد دائري في
الصيني المشاكل القومية الصين

التخفيف من حدة الفقر
في الصين

التاريخ المديني الحضري
للصين

هاو شي يوان
المقاس× 17 :
عدد الصفحات424 :
نشر مشترك مع:
Sinolingua - Jiangxi
ISBN: 978-614-01-2556-8
السعر$6 :
24

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات456 :
نشر مشترك مع:
B&R - Social Science A
ISBN: 978-614-01-2538-4
السعر$10 :

كون يان
المقاس* 17 :
عدد الصفحات424 :
24

ISBN: 978-614-01-2258-1

السعر $7.00 :صافي

21.5 x 14.5

- Chemical Industry

السعر:

جوهر الثقافة الصينية
لو ايولي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:

- Chemical Industry

Foreign language Press

شاو ييران  -لي دان
المقاس:
عدد الصفحات168 :
نشر مشترك مع:

$4

B&R

ISBN: 978-614-01-3159-0

السعر:

$10

مبادرة الحزام والطريق
وانغ ييواي
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات260 :

ISBN: 978-614-01-2223-9

B&R

السعر $3.50 :صافي

$8

تشونغالن فو وآخرون
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات648 :
نشر مشترك مع:
B&R - Social Science A
ISBN: 978-614-01-2522-3
السعر$6 :

بالد الشاي

وانغ شو فينغ
المقاس24 × 16.5 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:
B&R - Zheijang Uni
ISBN: 978-614-01-2506-3
السعر $4 :صافي

إصدارات مترجمة عن اللغة الصينية

مختارات احاديث
كونفوشيوس
يانغ تشو مينغ
المقاس× 17 :
عدد الصفحات134 :
نشر مشترك مع:
24

Shandong Friendship

ISBN: 978-614-01-2379-3

السعر $2 :صافي

الخزف

مي بين  -ناتشانغ
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات292 :
نشر مشترك مع:
Jiangxi

ISBN: 978-614-01-2533-9

السعر $4 :صافي

تواصل القلوب والشعوب طريق الحرير القديم
والجديد
ليو وي
المقاس× 14.5 :
عدد
نشر مشترك مع:

21.5

الصفحات92 :

Foreign Languages China

ISBN: 978-614-01-2411-0

السعر $2 :صافي

القناع العظيم

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع:

ليو وي
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:

21.5

الحلم الصيني عالم
متعدد االقطاب

قومية في تقاطع الحضارات
قومية هوي الصينية
ماتشينغ تشينغ
المقاس× 17 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
السعر $4 :صافي

الخطط الصينية حول
االقتصاد العالمي

بلدتي على طريق الحرير اجتياز طريق الحرير
البحري
وانغ تشينغ

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع:

Foreign Languages China

ISBN: 978-614-01-2490-5

المقاس× 20.51 :
عدد
نشر مشترك مع:

21.5

الصفحات120 :

Foreign Languages China

ISBN: 978-614-01-2444-8

Foreign Languages China

ISBN: 978-614-01-2412-7

ISBN: 978-614-01-2420-2

السعر $3 :صافي

حين يكون الطفل قدوة

سقوط ورقة الشجرة

أضواء شارع الجاد

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات480 :
نشر مشترك مع:

السعر $5 :صافي

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات344 :
نشر مشترك مع:

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات400 :
نشر مشترك مع:

Foreign Language China

Foreign Language China

Foreign Language China

Foreign Language China

ISBN: 978-614-01-0696-3

ISBN: 978-614-01-2236-9

ISBN: 978-614-01-2224-6

ISBN: 978-614-01-2284-0

الذهاب الى المدينة

كم بعيد الى االبد

السعر $4.5 :صافي

عرافو الشوارع

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات480 :
نشر مشترك مع:

السعر $4.5 :صافي

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات424 :
نشر مشترك مع:

السعر $4.5 :صافي

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات416 :
نشر مشترك مع:

Foreign Languages China

Foreign Languages China

Foreign Languages China

ISBN: 978-614-01-2317-5

ISBN: 978-614-01-2316-8

ISBN: 978-614-01-2318-2

السعر $4.5 :صافي

السعر $4.5 :صافي

معرفة الحزب الشيوعي
الصيني من خالل  100عبارة

رن شياوسي
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:
New world press-B&R-Chi
ISBN: 978-614-01-2445-5
السعر $2.5 :صافي
21.5

24

Foreign Languages China

السعر $2.5 :صافي

:
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السعر $4.5 :صافي

السعر $4.5 :صافي

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:

Foreign Languages China

ISBN: 978-614-01-2446-2

السعر $3 :صافي

يي جينغ
المقاس16.5 :
عدد الصفحات308 :
نشر مشترك مع:
× 24

Foreign Languages China

ISBN: 978-614-01-2429-5
السعر$6 :

نقاط مطر من الخوخ

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات416 :
نشر مشترك مع:

Foreign Languages China

ISBN: 978-614-01-2319-9

السعر $4.5 :صافي

الفنون الجميلة في حقبة لقاء في القرية العالمية
ماو تسي تونغ
مجموعة من المؤلفين
تسو يويه جين
المقاس* 22 :
عدد الصفحات492 :
التجليد :فني
30

ISBN: 978-614-01-2255-0

السعر $8.00 :صافي

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:

24 x 17

416

East China Normal Uni

ISBN: 978-614-01-2503-2

السعر:

$10
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إصدارات مترجمة عن اللغة الصينية

التجربة العلمية المبدعة
للمرحلة االبتدائية

أو بو جون
المقاس* 17 :
عدد الصفحات216 :
24

ISBN: 978-614-01-2216-1

السعر $3.50 :صافي

قصة كونفوشيوس
لوه تشنغليه
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:

21.5

قصة حب راهب شاب

وانغ زينغكي
المقاس23.5 × 16.5 :
عدد الصفحات132 :
نشر مشترك مع:

- Foreign Languages

B&R

اوتار الحياة

تشي تايشينغ
المقاس23.5 × 16.5 :
عدد الصفحات152 :
نشر مشترك مع:

- Foreign Languages

آه شيانغ شيويه

B&R

تي نينغ
المقاس23.5 × 16.5 :
عدد الصفحات104 :
نشر مشترك مع:

- Foreign Languages

سحر االفعى

B&R

ISBN: 978-614-01-2561-2

ISBN: 978-614-01-2560-5

ISBN: 978-614-01-2559-9

قصة الو تسي

قصة تشوانغ تسي

قصة منشيوس

السعر$5.00 :

تشن جيان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:

السعر$5.00 :

شانغ فوكسين
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:

السعر$5.00 :

تساو راوده  -تساو شياومي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات204 :
نشر مشترك مع:

هلموت مات  -ليندا مات
المقاس23.5 × 16.5 :
عدد الصفحات152 :
نشر مشترك مع:
B&R - Foreign Languages
ISBN: 978-614-01-2558-2
السعر$5.00 :

قصة صن تسي

تساو راوده  -تساو شياومي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:

Foreign Languages Press

Foreign Languages Press

Foreign Languages Press

Foreign Languages Press

Foreign Languages Press

ISBN: 978-614-01-2706-7

ISBN: 978-614-01-2699-2

ISBN: 978-614-01-2698-5

ISBN: 978-614-01-2688-6

ISBN: 978-614-01-2677-0

المفاهيم الرئيسة للفكر
والثقافة الصينية جزء 1

المفاهيم الرئيسة للفكر
والثقافة الصينية جزء 2

المفاهيم الرئيسة للفكر
والثقافة الصينية جزء 3

المفاهيم الرئيسة للفكر
والثقافة الصينية جزء 4

انقاذ منبع االنهار الثالثة

السعر$5.00 :

السعر$5.00 :

السعر$5.00 :

السعر$5.00 :

السعر$5.00 :

هي وي
المقاس24 × 16.5 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك معChina Pictorial :
ISBN: 978-614-01-2720-3
السعر$5 :

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك معforeign language :

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك معforeign language :

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك معforeign language :

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك معforeign language :

ISBN: 978-614-01-2491-2

ISBN: 978-614-01-2508-7

ISBN: 978-614-01-2509-4

ISBN: 978-614-01-2532-2

اصحاب الخوذ الزرق في
مهماتهم

عمليات المرافقة في
خليج عدن

عمليات االغاثة الصينية
في الخارج

المقاس24 × 16.5 :

المقاس24 × 16.5 :

المقاس24 × 16.5 :

teaching and research press

السعر $2.5 :صافي

teaching and research press

السعر $2.5 :صافي

الحد من الفقر في الصين نمط حياة منخفض
الكربون
فانغ يونغ شونغ

المقاس24 × 16.5 :

عدد

الصفحات216 :

نشر مشترك معChina Pictorial :

ISBN: 978-614-01-2583-4
السعر$5 :

فانغ يونغ شونغ

المقاس24 × 16.5 :

الصفحات216 :

عدد
نشر مشترك معChina Pictorial :
ISBN: 978-614-01-2719-7
السعر$5 :

teaching and research press

السعر $2.5 :صافي

وي هيشو

الصفحات200 :

عدد
نشر مشترك مع:

- China Pictorial
ISBN: 978-614-01-2452-3
السعر$5 :
B&R

teaching and research press

السعر $2.5 :صافي

كيان زياوهو

الصفحات204 :

عدد
نشر مشترك مع:

- China Pictorial
ISBN: 978-614-01-2482-0
السعر$5 :
B&R

زاو ياهوي

الصفحات200 :

عدد
نشر مشترك مع:

- China Pictorial
ISBN: 978-614-01-2484-4
السعر$5 :
B&R

إصدارات مترجمة عن اللغة الصينية

انقاذ االرواح بحب ال
محدود

جيو ليو

المقاس24 × 16.5 :

عدد

الصفحات144 :

نشر مشترك معChina Pictorial :

ISBN: 978-614-01-2562-9
السعر$5 :

صناعة السفن والمعدات
البحرية في الصين

تشاو يا هوي
المقاس× 25.5 :
عدد الصفحات118 :
نشر مشترك مع:
B&R - China Pictorial
ISBN: 978-614-01-2483-7
السعر$5 :
19

قصص رائعة عن القوميات
الصينية ج1
مي زيهان
المقاس:
عدد الصفحات132 :
نشر مشترك مع:
16 x 24

استئصال زهرة الخشخاش تيار هوائي
وومانزيجيا
المقاس24 × 16.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك معChina Pictorial :
ISBN: 978-614-01-2721-0
السعر$5 :

ملك اليراعات

تساو ون شوان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات152 :
نشر مشترك مع:

رائحة الخفاش

تساو ون شوان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:

Daylight Publishing House

Daylight Publishing House

ISBN: 978-614-01-2705-0

ISBN: 978-614-01-2611-4

السعر $4 :صافي

اجهزة االتصاالت الصينية

قصص رائعة عن القوميات
الصينية ج2
مي زيهان
المقاس:
عدد الصفحات132 :
نشر مشترك مع:
16 x 24

السعر $4 :صافي

القطارات فائقة السرعة
في الصين

يانغ يون
المقاس19 × 25.5 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك معChina Pictorial :
ISBN: 978-614-01-2563-6
السعر$5 :

مي زيهان
المقاس:
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك مع:
16 x 24

تساو ون شوان
المقاس21.5 x 14.2 :
عدد الصفحات148 :
نشر مشترك مع:
Daylight - Cao Wenxuan
ISBN: 978-614-01-2855-2
السعر $4 :صافي

معدات استخراج النفط
عالميا

وين يوان  -شين هينغ
المقاس19 × 25.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك معChina Pictorial :
ISBN: 978-614-01-2564-3
السعر$5 :

قصص رائعة عن القوميات
الصينية ج3
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زانغ يي
المقاس× 25.5 :
عدد الصفحات180 :
نشر مشترك معChina Pictorial :
ISBN: 978-614-01-2565-0
السعر$5 :
19

قصص رائعة عن القوميات
الصينية ج4
مي زيهان
المقاس:
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
16 x 24

Beijing Publishing House

Beijing Publishing House

Beijing Publishing House

Beijing Publishing House

ISBN: 978-614-01-2948-1

ISBN: 978-614-01-2949-8

ISBN: 978-614-01-2950-4

ISBN: 978-614-01-2951-1

السعر:

$5

قصص القيم الصينية
اشجار خارج النافذة

لين جيانينغ
المقاس:
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-3111-8
السعر$2.5 :
22 x 21.5

السعر:

$5

قصص القيم الصينية
انا احبك

لين جيانينغ
المقاس:
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-3112-5
السعر$2.5 :
22 x 21.5

السعر:

قصص القيم الصينية
لناكل معا

$5

لين جيانينغ
المقاس:
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-3113-2
السعر$2.5 :
22 x 21.5

قصص القيم الصينية
عناق جوي

السعر:

لين جيانينغ
المقاس:
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-3114-9
السعر$2.5 :
22 x 21.5

$5

قصص القيم الصينية
العقعق الصغير

لين جيانينغ
المقاس:
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-3115-6
السعر$2.5 :
22 x 21.5
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إصدارات مترجمة عن اللغة الصينية

جاك ما وحلم علي بابا

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات46 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2776-0
السعر$2.5 :

الدجاج مقابل االرز

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2793-7
السعر$2.5 :

الضحك في مطعم النودلز من هو األب الحقيقي؟

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2787-6
السعر$2.5 :

األم

بنغ شويه مينغ
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات432 :
نشر مشترك مع:
Shandong Pub - B&R
ISBN: 978-614-01-2876-7
السعر$10 :

زيانغ يونغ
المقاس* 17 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2775-3
السعر$2.5 :

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2777-7
السعر$2.5 :

باسم الشعب

سلسلة حيوانات الصين النادرة

سلسلة حيوانات الصين النادرة

سلسلة حيوانات الصين النادرة

دينغ يوهوا
المقاس× 14 :
عدد الصفحات104 :
نشر مشترك معChina Pictorial :
ISBN: 978-614-01-2573-5
السعر$4 :

يونغ يانغي
المقاس× 14 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك معChina Pictorial :
ISBN: 978-614-01-2574-2
السعر$4 :

ليو اي دونغ
المقاس× 14 :
عدد الصفحات116 :
نشر مشترك معChina Pictorial :
ISBN: 978-614-01-2575-9
السعر$4 :

المروحة في الثقافة
الصينية

غابة السعادة

أجمل األصوات

زو مايسن
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات456 :
نشر مشترك مع:

Beijing Publishing Group

ISBN: 978-614-01-2635-0

السعر $8 :صافي

زيانغ يونغ
المقاس* 17 :
عدد الصفحات88 :
نشر مشترك مع:
24

Beijing Publishing House

Beijing Publishing House

ISBN: 978-9953-87-765-5

السعر:

القاضي الفطين

لوحة حقيقية أو مزيفة

مبعوث جريء

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2778-4
السعر$2.5 :

ISBN: 978-614-01-0073-2

$12.00

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2788-3
السعر$2.5 :

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2786-9
السعر$2.5 :

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات46 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2785-2
السعر$2.5 :

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات62 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2779-1
السعر$2.5 :

اليشم (الجاد) في الثقافة الشاي في الثقافة
الصينية
الصينية
24

استعارة السهام من اعداءك المحاربون العظماء

النقود تتحدث عن نفسها

السعر:

$6.00

حكايات األيائل

21.5

زوو يوكي
المقاس* 17 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
24

Beijing Publishing House

ISBN: 978-9953-87-691-7

السعر:

$12.00

حكايات القردة الذهبية
21.5

يانغ هونغيينغ
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات112 :

ISBN: 978-614-01-2215-4

السعر $3.00 :صافي

حكايات األفيال

21.5

يانغ هونغيينغ
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات120 :

ISBN: 978-614-01-2214-7

السعر $3.00 :صافي

إصدارات مترجمة عن اللغة الصينية

ل
م
ا
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الكوارث والحماية منها

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات180 :
نشر مشترك مع:

Children᾿s Publishing House

Children᾿s Publishing House

& Shanghai Juvenile

ISBN: 978-614-01-2660-2

السعر:

$7

علم النبات

& Shanghai Juvenile

ISBN: 978-614-01-2640-4

السعر:

$7

الطاقة والبيئة

الدماغ واإلدراك

علم الفلك

29

العلوم الطبية

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات212 :
نشر مشترك مع:

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:

Children᾿s Publishing House

Children᾿s Publishing House

Children᾿s Publishing House

& Shanghai Juvenile

ISBN: 978-614-01-2639-8

السعر:

$7

الحياة

& Shanghai Juvenile

ISBN: 978-614-01-2684-8

السعر:

$7

البناء والنقل

& Shanghai Juvenile

ISBN: 978-614-01-2641-1

السعر:

$7

علم الحيوان

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك مع:

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات212 :
نشر مشترك مع:

Children᾿s Publishing House

Children᾿s Publishing House

Children᾿s Publishing House

& Shanghai Juvenile

ISBN: 978-614-01-2681-7

السعر:

$7

الفيزياء

& Shanghai Juvenile

ISBN: 978-614-01-2683-1

السعر:

$7

البحار المحيطات

& Shanghai Juvenile

ISBN: 978-614-01-2835-4

السعر:

$7

علم المتحجرات

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات180 :
نشر مشترك مع:

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات196 :
نشر مشترك مع:

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات188 :
نشر مشترك مع:

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات196 :
نشر مشترك مع:

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات212 :
نشر مشترك مع:

Children᾿s Publishing House

Children᾿s Publishing House

Children᾿s Publishing House

Children᾿s Publishing House

Children᾿s Publishing House

ISBN: 978-614-01-2741-8

ISBN: 978-614-01-2742-5

ISBN: 978-614-01-2836-1

ISBN: 978-614-01-2746-3

ISBN: 978-614-01-2854-5

& Shanghai Juvenile

السعر:

$7

& Shanghai Juvenile

السعر:

$7

االلكترونيات والمعلومات الرياضيات

& Shanghai Juvenile

السعر:

$7

الكيمياء

& Shanghai Juvenile

السعر:

$7

الطيران والفضاء

& Shanghai Juvenile

السعر:

$7

األسلحة والدفاع الوطني

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات180 :
نشر مشترك مع:

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات182 :
نشر مشترك مع:

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات182 :
نشر مشترك مع:

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات174 :
نشر مشترك مع:

رئيس التحرير :هان كيدي
المقاس23 × 16 :
عدد الصفحات206 :
نشر مشترك مع:

Children᾿s Publishing House

Children᾿s Publishing House

Children᾿s Publishing House

Children᾿s Publishing House

Children᾿s Publishing House

ISBN: 978-614-01-2756-2

ISBN: 978-614-01-2916-0

ISBN: 978-614-01-2918-4

ISBN: 978-614-01-2917-7

ISBN: 978-614-01-2919-1

& Shanghai Juvenile

السعر:

$7

& Shanghai Juvenile

السعر:

$7

& Shanghai Juvenile

السعر:

$7

& Shanghai Juvenile

السعر:

$7

& Shanghai Juvenile

السعر:

$7

إصدارات مترجمة عن اللغة الصينية

30

سلسلة الحكماء يتكلمون سلسلة الحكماء يتكلمون سلسلة الحكماء يتكلمون سلسلة الحكماء يتكلمون سلسلة الحكماء يتكلمون
الفيلسوف يانزي
الفيلسوف موزي
الفيلسوف هان فيزي
الفيلسوف غوانزي
الفيلسوف سونزي
مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-0862-2
السعر$9.00 :

مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-0859-2
السعر$9.00 :

مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-0861-5
السعر$9.00 :

مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-0860-8
السعر$9.00 :

مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-0863-9
السعر$9.00 :

تع ّلم القراءة باللغة الصينية

تع ّلم القراءة باللغة الصينية

تع ّلم القراءة باللغة الصينية

تع ّلم القراءة باللغة الصينية

تع ّلم القراءة باللغة الصينية

شي جي
المقاس* 14 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك معsinolingua :
ISBN: 978-614-01-2085-3
السعر $3.00 :صافي

شي جي
المقاس21 * 14 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك معsinolingua :
ISBN: 978-614-01-2086-0
السعر $3.00 :صافي

شي جي
المقاس21 * 14 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك معsinolingua :
ISBN: 978-614-01-2087-7
السعر $3.00 :صافي

شي جي
المقاس21 * 14 :
عدد الصفحات268 :
نشر مشترك معsinolingua :
ISBN: 978-614-01-2088-4
السعر $3.00 :صافي

شي جي
المقاس21 * 14 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك معsinolingua :
ISBN: 978-614-01-2089-1
السعر $3.00 :صافي

تع ّلم القراءة باللغة الصينية

معرفة الصين عن طريق
العبارات المفتاحية

التواصل والتحادث باللغة التواصل والتحادث باللغة قلها بالصينية
الصينية الجزء 2
الصينية الجزء 1

مستوى  500كلمة
21

مستوى  3000كلمة

شي جي
المقاس* 14 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك معsinolingua :
ISBN: 978-614-01-2090-7
السعر $3.00 :صافي
21

مستوى  1000كلمة

شو مينغ وي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:
new world press

ISBN: 978-614-01-2132-4

السعر:

$5.00

طريقتنا في العيش :أسلوب طريقتنا في التفكير:
فلسفة الحياة الصينية
الحياة الصيني المتغير
Sinolingua

المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات94 :
نشر مشترك مع:

21.5

Sinolingua

ISBN: 978-614-01-0086-2

السعر:

$5.00

Sinolingua

المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات88 :
نشر مشترك مع:

21.5

Sinolingua

ISBN: 978-614-01-0087-9

السعر:

$5.00

مستوى  1500كلمة

مستوى  2000كلمة

مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:

مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-9953-87-938-3

ISBN: 978-9953-87-939-0

Sinolingua

السعر:

$7.00

Sinolingua

السعر:

عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
Sinolingua

ISBN: 978-614-01-2021-1

السعر:

$15.00

مجموعة من المؤلفين
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات232 :

21.5

ISBN: 978-9953-87-770-9

السعر:

مجموعة مؤلفين
المقاس21 * 14 :
عدد الصفحات152 :
مع قرص مضغوط

ISBN: 978-9953-87-527-9

السعر:

$6.50

$6.00

أقوال الفيلسوف الو تسي كونفوشيوس حكيم من
الصين ــ حياته وحكمه
المقاس21 x 14.5 :
376

مستوى  2500كلمة

$8.00

عاشق اليشم

هوه دا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات480 :
نشر مشترك مع:

China Classics International
ISBN: 978-614-01-0513-3

السعر:

$16.00

إصدارات مترجمة عن اللغة الصينية

أثواب فخمة مزينة

زانغ يينغ شان وشو كيان
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:

تقليد الطبيعة

دو داو مينغ
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع:

الحجر األنيق

زانغ غوانغ وين
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:

الوسائل الطبيعية
كوي تشيزانغ
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:

Beijing Publishing Group

Beijing Publishing Group

Beijing Publishing Group

Beijing Publishing Group

ISBN: 978-614-01-2003-7

ISBN: 978-614-01-2004-4

ISBN: 978-614-01-2005-1

ISBN: 978-614-01-2006-8

أسرار فينولوجية في
األغنية الشعبية

السحر األزلي

التشابه والتغاير

ازدهار أمة بفضل العلوم

السعر $2.50 :صافي

تشو يا بينغ
المقاس* 17 :
عدد الصفحات180 :
نشر مشترك مع:
24

Beijing Publishing Group

السعر $2.50 :صافي

تشياو مو
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:

Beijing Publishing Group

دينغ منغ
المقاس* 17 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:
24

Beijing Publishing Group

Beijing Publishing Group

السعر $2.50 :صافي

ليو شاولونغ
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-2009-9

ISBN: 978-614-01-2013-6

ISBN: 978-614-01-2018-1

ألحان من الروح

Beijing Publishing Group

Beijing Publishing Group

طفولة حضارة

السعر $2.50 :صافي

ISBN: 978-614-01-2010-5

ISBN: 978-614-01-2014-3

فانغ مينغ وزو وينيو وشي جون
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-2007-5

Beijing Publishing Group

الترفيه مع الفن الغنائي
والسردي الشفهي

السعر $2.50 :صافي

Beijing Publishing Group

ISBN: 978-614-01-2011-2

االحتفاالت والشعائر
واآلداب الشرقية

تيان لي
المقاس* 17 :
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك مع:

لي ين دونغ
المقاس* 17 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
24

Beijing Publishing Group

ISBN: 978-614-01-2008-2

24

باي وي
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:

دونغ غوانغبي
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات172 :
نشر مشترك مع:

الدمج األمثل بين الكونغ
فو والتربية الطاوية

ISBN: 978-614-01-2012-9

السعر $2.50 :صافي

السعر $2.50 :صافي

السعر $2.50 :صافي

السعر $2.50 :صافي
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السعر $2.50 :صافي

السعر $2.50 :صافي

تعبير عن الروح

زو تيانشو
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:

زو يي فانغ
المقاس* 17 :
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع:

Beijing Publishing Group

ISBN: 978-614-01-2019-8

السعر $2.50 :صافي

عالم صغير

ليو زوتشان
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:

أهمية المشاعر

زو وي
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:

Beijing Publishing Group

Beijing Publishing Group

Beijing Publishing Group

ISBN: 978-614-01-2015-0

ISBN: 978-614-01-2016-7

ISBN: 978-614-01-2017-4

السعر $2.50 :صافي

كل متكامل بين العالمين تاريخ عظيم
العقلي والمادي
داي هيبينغ
24

السعر $2.50 :صافي

السعر $2.50 :صافي

المقاس* 17 :
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:

24
184

Beijing Publishing Group

ISBN: 978-614-01-2020-4

السعر $2.50 :صافي

السعر $2.50 :صافي

إنشاء القوة البحرية
الصينية

كونغ زهيغيو
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع:
دار نشر وثائق العلوم الصينية
ISBN: 978-614-01-2136-2
السعر$7.00 :
21.5

السعر $2.50 :صافي

الوضع الطبيعي الجديد
لالقتصاد الصيني

لي يانغ و هاي فانغ
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك مع:
دار نشر وثائق العلوم الصينية
ISBN: 978-614-01-2133-1
السعر$5.00 :

إصدارات مترجمة عن اللغة الصينية
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منغ تسي مانشيوس

تساي شي تشين
المقاس:
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-446-3
السعر$9.00 :
21.5 x 14.5

كونفوشيوس

تساي شي تشين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-444-9
السعر$9.00 :

الو تسي

تساي شي تشين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات214 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-445-6
السعر$9.00 :

حكم صينية أقوال ذهبية
مأثورة لمفكرين صينيين
على مدى خمسة آالف عام يين شي لين ــ جانغ جيان قوو شي ناي ان

تشوانغ تسي

تساي شي تشين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-321-3
السعر$9.00 :

سون تسي

تساي شي تشين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-319-0
السعر$9.00 :

تعرف على  5000عام من ابطال على شاطئ البحيرة ابطال على شاطئ البحيرة ايام في بلدتي
الجزء الثاني
الجزء االول
تاريخ الصين
فنغ جيون كه

مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات260 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-9953-87-928-4
السعر$9.00 :

الحلم بأرض شمالية

وانغ شونغلو
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات200 :

21.5

ISBN: 978-9953-87-489-0

السعر:

$9.00

الراتب العالي

28×21.5

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:

304

Beijing publishing house
ISBN: 978-9953-87-953-6

السعر:

$20.00

قصص وراء  100مثل
صيني

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 * 14 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-502-6
السعر$10.00 :

السعادة

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
دار النشر  -بكين

24 x 17
588

ISBN: 978-614-01-0560-7

السعر:

$17.00

 100درة من الحكمة
الصينية

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 * 14 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-492-0
السعر$9.00 :

حسن الطالع

شي ناي ان
المقاس:
عدد الصفحات582 :
نشر مشترك مع:
دار النشر  -بكين
24 x 17

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5
272

Foreign Languages China

ISBN: 978-614-01-1004-5

ISBN: 978-614-01-0561-4

السعر:

 100قول صيني مأثور

 100مثل صيني مأثور

السعر:

$17.00

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 * 14 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-513-2
السعر$9.00 :

الثروة

$10.00

مجموعة من المؤلفين
المقاس21 * 14 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-501-9
السعر$9.00 :

العمر الطويل

هوانغ كوانكسين
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:

هوانغ كوانكسين
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:

هوانغ كوانكسين
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:

هوانغ كوانكسين
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:

هوانغ كوانكسين
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-0394-8

ISBN: 978-614-01-0646-8

ISBN: 978-614-01-0657-4

ISBN: 978-614-01-0661-1

ISBN: 978-614-01-0672-7

Sinolingua

السعر:

$10.00

Sinolingua

السعر:

$10.00

Sinolingua

السعر:

$10.00

Sinolingua

السعر:

$10.00

Sinolingua

السعر:

$10.00
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األوجه المتعددة للثقافة
الصينية
زانغ ياجون
المقاس* 17 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
24

SINOLINGUA

ISBN: 978-9953-87-815-7

السعر:

$11.00

تعرف الى الصين

سو شويانغ
المقاس23.5 * 16.5 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-427-2
السعر$18.00 :

تعرف الى عادات
الشعب الصيني

يي اليس ــ بريان اليس
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-378-7
السعر$7.00 :

تطور المجتمع الصيني

ليو دونغبينغ و زاي شورونغ
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات168 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-542-2
السعر$5.00 :

دراسات حول مناهج
الحزب الشيوعي الصيني

لي زي يوان
المقاس* 16 :
عدد الصفحات664 :
ISBN: 978-614-01-3244-3
23

الف عام من الفلسفة

الف عام من الرواية

الف عام من المسرح

ابراهيم العريس
المقاس:
عدد الصفحات402 :
نشر مشترك مع:
مركز الشيخ ابراهيم خليفة
ISBN: 978-614-01-2881-1
التجليد :فني
السعر $12 :صافي

ابراهيم العريس
المقاس24.5 x 17.5 :
عدد الصفحات402 :
نشر مشترك مع:
مركز الشيخ ابراهيم خليفة
ISBN: 978-614-01-2882-8
التجليد :فني
السعر $14 :صافي

الف عام من الشعر

الف عام من الذات واآلخر الف عام من العمران

24.5 x 17.5

ابراهيم العريس
المقاس:
عدد الصفحات402 :
نشر مشترك مع:
مركز الشيخ ابراهيم خليفة
ISBN: 978-614-01-2885-9
التجليد :فني
السعر $12 :صافي
24.5 x 17.5

ابراهيم العريس
المقاس24.5 x 17.5 :
عدد الصفحات402 :
نشر مشترك مع:
مركز الشيخ ابراهيم خليفة
ISBN: 978-614-01-2886-6
التجليد :فني
السعر $12 :صافي

ابراهيم العريس
المقاس24.5 x 17.5 :
عدد الصفحات402 :
نشر مشترك مع:
مركز الشيخ ابراهيم خليفة
ISBN: 978-614-01-2883-5
التجليد :فني
السعر $12 :صافي

ابراهيم العريس
المقاس24.5 x 17.5 :
عدد الصفحات402 :
نشر مشترك مع:
مركز الشيخ ابراهيم خليفة
ISBN: 978-614-01-2887-3
التجليد :فني
السعر $14 :صافي

الف عام من التراث

ابراهيم العريس
المقاس24.5 x 17.5 :
عدد الصفحات402 :
نشر مشترك مع:
مركز الشيخ ابراهيم خليفة
ISBN: 978-614-01-2884-2
التجليد :فني
السعر $12 :صافي
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إصدارات نادي جازان األدبي

اشكالية الذات الساردة في
الرواية النسائية السعودية

اسماء االحمدي
المقاس:
عدد الصفحات832 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-3047-0
السعر$30 :
24 x 17

الشاعر

بعد أن

جبران محمد قحل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-3209-2

نثيث

حب ال يموت

توبة مؤجلة

هدى خويري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-3206-1

تهاني ابراهيم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-3205-4

رجاء بندر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2915-3
السعر$7 :

االعمال الشعرية الكاملة

سنبلة في فم الريح

بين الزحام

سهام العريشي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2734-0
السعر$6.5 :

ابراهيم جابر هادي مدخلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2860-6
السعر$4.5 :

ابراهيم عمر صعابي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات488 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2828-6
السعر$16 :

حسين صميلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2737-1
السعر$6 :

تضاريس البياض

البيداء واخواتها

جدة...مساء الثالثاء

زمكان

نواف احمد حكمي
المقاس:
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2731-9
السعر$4 :

عمر طاهر زيلع
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2861-3
السعر$10 :

حمود ابو طالب
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2434-9
السعر$10 :

تشويه سمعة الندم

لك بدون اختصار

الصنبوق

21.5 x 14.5

محمد الفوز
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2246-8
السعر$5 :
21.5

ليلى قاسم
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2281-9
السعر$5 :

غربة يهودية

ابراهيم مفتاح
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2280-2
السعر$10.00 :

طالح عقدي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2442-4
السعر$8 :

التجريب في شعر
عبدالله البردوني

ابراهيم هجري
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2234-5
السعر$11.00 :

علي رديش دغريري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2685-5
السعر$5 :

الحلقة المفقودة
الجزء االول والثاني

عبد الرحمن الرفاعي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات504 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2450-9
السعر$23 :

عشر مرايا لوجه واحد

احمد عائل فقيهي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2417-2
السعر$9.00 :

إصدارات نادي جازان األدبي

شرفات الشيح

انس والقبطان

اآلن في الماضي

فجح النور

فرحان الفيفي
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات72 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-1342-8
السعر$5.00 :

ابراهيم مغفوري
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2240-6
السعر$4.50 :

علي الحازمي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2454-7
السعر$5.50 :

ناصر القاضي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2664-0
السعر$5.50 :

نعي طفل لم يولد

شعرية االنتماء

قصدت ان اتبعك

ما زالت عالقة

21.5

دغيثر الحكمي
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات72 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2624-4
السعر$4.00 :

مجدي الخواجي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2613-8
السعر$9.00 :

شعرية الماء لدى شعراء
جازان

الختم

21.5

يحيى رفاعي
المقاس× 17 :
عدد الصفحات296 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2623-7
السعر$11.00 :
24

نخر السيل

احمد الحربي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2267-3
السعر$6.50 :

خالد النمازي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2604-6
السعر$7.50 :

قبائل الثلج

محمد حسن بوكر
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات88 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2233-8
السعر$5.50 :

موضي العتيبي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2578-0
السعر$4.50 :

بينهما برزخ

اسماء االحمدي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-0387-0
السعر$5.50 :

اخاديد السراب

ابراهيم عمر صعابي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2238-3
السعر$8.00 :

شيمة الشمري
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2584-1
السعر$5.50 :

سلمى

35

االتجاه االبتداعي في
الشعر السعودي الحديث

محمد بن حمود بن محمد حبيبي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات400 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2701-2
السعر$14.00 :

الميتافيزيقيا الشعرية

حسن مشهور
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2227-7
السعر$13.00 :

هكذا يموت العالم

حليم الفرجي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2288-8
السعر$5.00 :

حسن الصلهبي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات152 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2276-5
السعر$8.50 :

حي على الهوى

وصف الطبيعة

الحسن آل خيرات
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2287-1
السعر$4.50 :

عبد العزيز طياش
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2252-9
السعر$8.00 :

إصدارات نادي جازان األدبي
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ظل على باب الذكريات

عصام ابراهيم فقيري
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2220-8
السعر$6.00 :
21.5

ثمن الحرية

امس

علي رديش دغريري
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات100 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2282-6
السعر$5.00 :

نورة عبيري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1583-5
السعر$6.50 :

مفتون كأحالم المساء

ذاكرة الشفق

محمد علي مدخلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1864-5
السعر$4.50 :

محمد البلبال بوغنيم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1512-5
السعر$7.50 :

صمت المسافة...
احتراق الرمل

يستوون

عبده بن علي الحازمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1938-3
السعر$9.50 :

تلك التي ال تجيء

عبد الله مفتاح
المقاس:
عدد الصفحات88 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1928-4
السعر$6.00 :
21.5 x 14.5

عصيان ال يتوب

إبراهيم علي الحملي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1973-4
السعر$5.00 :

التوحش

جبريل السبعي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2000-6
السعر$10.00 :

حسين محمد سهيل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1869-0
السعر$5.50 :

أقبية السراب

رائحة التراب

إبراهيم عبد الله مفتاح
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات72 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1743-3
السعر$5.00 :

رائد القصة في الجنوب

د .حسن بن حجاب الحازمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات100 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1905-5
السعر$6.00 :

وجوه من الريف

مخرج للطوارئ

إبراهيم زولي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1865-2
السعر$9.00 :

وجهان بين مرايا الحزن

محمد عامر الزبيدي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1906-2
السعر$5.50 :

يقيناً يرشح الرمل

مجيب الرحمن عيدروس
مذكور المباركي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات72 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1972-7
السعر$5.50 :

حجاب بن يحيى الحازمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1904-8
السعر$6.50 :

حسن بن عبده صميلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1969-7
السعر$8.00 :

غصون (غصون المطر)
علي األمير
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1999-4
السعر$7.50 :

تهمة الليبرالية!..

وجهتي الغائبة

صالح الديواني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1866-9
السعر$7.50 :

حسين عبد الله مذكور
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2024-2
السعر$5.00 :

إصدارات نادي جازان األدبي

قوافل الريح

جبين البقاء

ليلة على الرابية

محمد تركي الدعفيس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات168 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2117-1
السعر$7.50 :

نجوى عباس عقيل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1917-8
السعر$5.50 :

محمد حسن الرياني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2115-7
السعر$5.50 :

كيف سقط قوس قزح
على قلبي

متتالية التجديد

مسرحية الموت

حسن الصلهبي
المقاس:
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
24 x 17

ISBN: 978-614-01-1870-6

السعر:

$17.00

غيض من غيظ

حسن مشهور
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي

ISBN: 978-614-01-1787-7

السعر:

$8.00

جريمة طاهرة

حضية عبده خافي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-1585-9
السعر$6.00 :

جبال فيفاء وبني مالك
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مدخل إلى المسألة
الفلسفية

زكي الميالد
المقاس:
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2111-9
السعر$7.00 :
21.5 x 14.5

بقايا عطر

شفيقة خافي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات56 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي

ISBN: 978-614-01-1586-6

السعر:

$4.00

يشبهني إال قليال

طيفان من ريح الخيال

أحمد علي عداوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات72 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2114-0
السعر$5.00 :

ابتسامة وجع

خالد بن ربيع الشافعي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2137-9
السعر$6.00 :

معاذ آل خيرات
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2138-6
السعر$5.00 :

أ.د.عبد الله بن أحمد الفيفي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات520 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2142-3
السعر$19.00 :

عبد الرحمن موكلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2145-4
السعر$5.00 :

سيرين حسن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2146-1
السعر$6.50 :

األرصفة ال تستمع إلى
الموسيقى

سوانح

قصائد تعتنق الحب

 50جرعة من النجاح

لوكيشن

مصطفى هيج
المقاس:
عدد الصفحات72 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2148-5
السعر$5.50 :
21.5 x 14.5

مقاالت الشاعر علي بن أحمد
النعمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2157-7
السعر$10.00 :

جمال علي علوش
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2112-6
السعر$6.00 :

محمد خبراني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان األدبي
ISBN: 978-614-01-2113-3
السعر$4.50 :

وليد الكاملي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
نادي جازان االدبي
ISBN: 978-614-01-2627-5
السعر$4.5 :

من األدب التركي
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العصر الذهبي لالتراك

السلطنة العثمانية واوروبا باشا المطبخ

ايلبير اورتايلي
المقاس:
عدد الصفحات382 :
نشر مشترك مع:
TEDA - Kronik
ISBN: 978-614-01-3199-6
السعر $9 :صافي

خليل انالسيك
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع:
Kronik Books - TEDA
ISBN: 978-614-01-3010-4
السعر$13 :

سايغن ارسن
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
Teda + Kalem
ISBN: 978-614-01-3071-5
السعر $7 :صافي

الشاه والسلطان

بارباروسا قصة اسطورة

حكاية داخل حكاية

21.5 x 14.5

اسكندر باال
المقاس× 17 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك معTeda :
ISBN: 978-614-01-2541-4
السعر$18 :
24

الدمية

أحمد أوميت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات552 :
نشر مشترك مع:
Teda

ISBN: 978-614-01-1885-0

السعر:

اويا بيضار
المقاس:
عدد الصفحات448 :
نشر مشترك معTEDA :
21.5 x 14.5

ISBN: 978-614-01-0056-5

السعر:

اسكندر باال
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات384 :
نشر مشترك معTeda :
ISBN: 978-614-01-2580-3
السعر $8.5 :صافي

ISBN: 978-614-01-2507-0

الليل والضباب

عندما تهمس اشجار بيرا

أحمد أوميت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات336 :
ISBN: 978-614-01-1978-9
السعر$18.00 :

$18.00

Teda

السعر $4.00 :صافي

احمد اوميت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات456 :
نشر مشترك مع:
Teda

ISBN: 978-614-01-1552-1

السعر:

$27.00

العبارة المفقودة

احمد اوميت
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات152 :
نشر مشترك مع:

السلطان

اوقاي ترياقي اوغلو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك معTEDA :

ISBN: 978-614-01-0705-2

السعر:

$16.00

$23.00

السلطان الفاتح  -فتح
القسطنطينية 1453
اوقاي ترياقي اوغلو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
TEDA

ISBN: 978-614-01-0832-5

السعر:

$15.00

الجثة التي سرقت الدور

جليل اوقار
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك مع:
Teda

ISBN: 978-614-01-3215-3

قويم  -رحلة العدالة بين
الشك واليقين

احمد اوميت
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات552 :
نشر مشترك معTeda :
ISBN: 978-614-01-1909-3
السعر $12.00 :صافي

العثمانية آخر
االمبراطوريات

ايلبير اورتايلي
المقاس:
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
TEDA+Timas
ISBN: 978-614-01-1549-1
السعر$10.00 :
21.5 x 14.5

الحريم رحلة حب

اسلي سانكار
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
ثقافة TEDA +

ISBN: 978-614-01-0534-8

السعر:

$9.00

الموت عمل سهل

مراد منتيش
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات416 :
نشر مشترك معTEDA :
ISBN: 978-614-01-2587-2
السعر $9 :صافي

السلطانة كوسم

اوزلم كومروالر
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات440 :
نشر مشترك معTeda :
ISBN: 978-614-01-2178-2
السعر $10.00 :صافي

نحن وتاريخنا

ايلبير اورتايلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع:
TEDA+Timas
ISBN: 978-614-01-1587-3
السعر$10.00 :

السلطان عبد الحميد
والرقص مع الذئاب
الجزء 1

مصطفى ارمغان
المقاس:
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك معTEDA :
24 x 17

ISBN: 978-614-01-0467-9

السعر:

$10.00

من األدب التركي | إصدارات دار العرب

السلطان عبد الحميد
والرقص مع الذئاب
الجزء 2

مصطفى ارمغان
المقاس:
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع :ثقافة TEDA +
ISBN: 978-9948-446-32-3
السعر$15.00 :
24 x 17

رسائل القطط

اويا بيضار
المقاس× 17 :
عدد الصفحات280 :
نشر مشترك معTeda :
ISBN: 978-614-01-2478-3
السعر$14 :
24

ايران من الداخل

نبيل الحيدري
المقاس× 17 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
دار العرب
ISBN: 978-614-01-2173-7
السعر$13.50 :
24

قيثارة أجاثا كريستي

أ.د .قاسم حسين صالح
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات384 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1943-7
السعر$16.00 :

التاريخ السري
لالمبراطورية العثمانية

مصطفى ارمغان
المقاس:
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع:
ثقافةTeda+
ISBN: 978-614-01-1122-6
السعر$14.00 :
24 x 17

الغازي مصطفى كمال
اتاتورك

إلبر أورطايلي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات448 :
نشر مشترك مع:
Teda - Kronik
ISBN: 978-614-01-2730-2
السعر $10 :صافي

الحوار مع الجماعات
المسلحة

جوناثان باول
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات456 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-2176-8
السعر$17.00 :

اعادة استكشاف
العثمانيين

ايلبير اورتايلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-9953-87-838-6

ISBN: 978-614-01-1124-0

السعر:

الزنبقة البنفسجية

مكائد ابالسة الطعام

ايلبير اورتايلي
المقاس:
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك معTEDA :
السعر:

$10.00

اسكندر باال
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
Teda

عصام شرتح
المقاس:
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1919-2
السعر$10.00 :

Teda

السعر:

$10.00

المزامنات الثانية

اشكالية السلطة والدين
في العالم العربي

السعر:

سيار الجميل
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات464 :
نشر مشترك مع:
دار العرب
ISBN: 978-614-01-2172-0
السعر$16.50 :

عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1916-1
السعر$9.50 :

$25.00

Teda

ISBN: 978-614-01-1701-3
$20.00

ISBN: 978-614-01-0483-9

كمال اوزار
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات614 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-1455-5

المك ّون الرؤيوي  -الجمالي في الفكر المعاصر
لقصائد أولئك أصحابي
د .محمد سبيال
لـ حميد سعيد
المقاس21.5 x 14.5 :
24 x 17

العثمانيون في ثالث قارات السلطانة حرم

دمت الطن يلكلي اوغلو
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات528 :
نشر مشترك معTEDA :

21.5 x 14.5
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السعر:

$25.00

قاسم حسين صالح
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-2174-4
السعر$11.00 :

نقاط على الحروف

د .علي الوردي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1832-4
السعر$13.50 :

الرسائل المتبادلة علي
الوردي..بين تكساس
وبغداد 1946-1950

سالم الشماع
المقاس× 17 :
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-2175-1
السعر$13.00 :
24

أبو العالء المع ّري ثائراً

د .نبيل الحيدري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1827-0
السعر$8.50 :
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إصدارات دار العرب

إشكاليات الفكر المعاصر الشخصية العراقية
مجموعة مؤلفين
المقاس:
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1828-7
السعر$11.00 :
24 x 17

المزامنات األولى

د .س ّيار الجميل
المقاس:
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1944-4
السعر$15.50 :
24 x 17

العراق والكويت

من السومرية إلى الطائفية أزمات مستديمة ومتوارثة فاروق يوسف
سيف الدين الدوري
أ.د .قاسم حسين صالح
المقاس24 x 17 :
المقاس24 x 17 :
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات232 :
عدد الصفحات448 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع :دار العرب
نشر مشترك مع :دار العرب
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1831-7
ISBN: 978-614-01-1830-0
ISBN: 978-614-01-1829-4
السعر$18.00 :
السعر$18.00 :
السعر$11.00 :

خير الله خير الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1877-5
السعر$10.00 :

إشكالية التراث في الفكر
العربي المعاصر

معوقات الديمقراطية في
العالم الثالث

االسالم واصول الحكم

عقلي وعقلك

إحذر نحن نراك

فيصل الياسري
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1942-0
السعر$10.50 :

االسالم السياسي ..العنف ازمة العقل العربي
ووهم الديمقراطية
قاسم حسين صالح

 66قصة قصيرة جدا

ابراهيم احمد
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات190 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1391-6
السعر$9.50 :

من أجل السالم واإلسالم

خالد القشطيني
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:
دار العرب
ISBN: 978-614-01-1511-8
السعر$11.00 :

كتاب جريدة العرب  -لندن
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات302 :
نشر مشترك مع:
دار العرب
ISBN: 978-614-01-1398-5
السعر$12.50 :

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
دار العرب
ISBN: 978-614-01-1389-3
السعر$8.00 :

ديمقراطية عصر العولمة

خفايا من حياة علي الوردي التدخل السري للواليات
المتحدة في العراق
سالم الشماع
1958-1963
المقاس24 x 17 :

علي عباس مراد
المقاس:
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1509-5
السعر$7.00 :
21.5 × 14.5

قوة الفن

حرائق اليمن
شهادات من الداخل

24 x 17
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عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1510-1
السعر$10.50 :

وليم زيمان
المقاس:
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1597-2
السعر$7.00 :
21.5 x 14.5

زهير توفيق
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1507-1
السعر$9.50 :

عبد الجبار أحمد عبدالله
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1508-8
السعر$10.50 :

علي عبد الرازق
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
دار العرب
ISBN: 978-614-01-1623-8
السعر$7.00 :

سالمة موسى
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك مع:
دار العرب
ISBN: 978-614-01-1624-5
السعر$12.00 :

بحر من الوهم

قادة الفكر

ماجد السامرائي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:
دار العرب
ISBN: 978-614-01-1598-9
السعر$10.00 :

طه حسين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
دار العرب
ISBN: 978-614-01-1599-6
السعر$6.50 :

إصدارات دار العرب | سيرة ومذكرات

ما هي النهضة

الفريق طاهر يحيي

واليات الشر المتاسلم

دولة االذاعة سيرة
ومشاهدات عراقية

سالمة موسى
المقاس:
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
دار العرب
ISBN: 978-614-01-1596-5
السعر$7.50 :

سيف الدين الدوري
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع:
دار العرب
ISBN: 978-614-01-1661-0
السعر$9.00 :

عامر حسن فياض وآخرون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:
دار العرب
ISBN: 978-614-01-1682-5
السعر$9.50 :

ابراهيم الزبيدي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع :دار العرب
ISBN: 978-614-01-1402-9
السعر$14.00 :

جامعة الدول العربية

وقفات ومواقف...
وتجربتي مع القلم

رسائل فيوليت جولة في
حياة يهود بغداد

عبد المجيد الطيب
الرافعي

21.5 x 14.5

سيار الجميل
المقاس:
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:
دار العرب
ISBN: 978-614-01-1394-7
السعر$11.50 :
24 x 17

عدني يا ابي

جو بايدن
المقاس:
عدد الصفحات260 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

Flatiron Books

ISBN: 978-614-01-3216-0

السعر $7 :صافي

فصول من حواراتي ومن
كتاباتي

كريم مروة
المقاس× 17 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-2519-3
السعر$13.3 :
24

عبد النبي الشعلة
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات726 :
ISBN: 978-614-01-3056-2
السعر$24 :

فيوليت شماش
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات344 :
نشر مشترك مع:
Northwesrtern Uni

ISBN: 978-614-01-3170-5

السعر:

دليل رائد الفضاء الى
العيش على كوكب االرض

كريس هادفيلد
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات304 :
ISBN: 978-614-01-3054-8
السعر $7.5 :صافي

رحلة عمر

كريم مروة
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات544 :
ISBN: 978-614-01-2803-3
السعر$16.5 :

$12

ليتر من الدموع

مصطفى الحلوة
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات746 :
ISBN: 978-614-01-2813-2
التجليد :فني
السعر$25.5 :

محمد السادس
عشرون عاما ملكا

ايا كيتو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
Gentosha - UNI
ISBN: 978-614-01-2763-0
السعر $5.5 :صافي

خير الله خير الله
المقاس24.5 x 17.5 :
عدد الصفحات346 :
ISBN: 978-614-01-2810-1
التجليد :فني
السعر$10 :

قادة تاريخيون كبار في
ثورات القرن العشرين
الجزء 1

قادة تاريخيون كبار في
ثورات القرن العشرين
الجزء 2

ISBN: 978-614-01-0509-6

ISBN: 978-614-01-0551-5

كريم مروة
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات304 :
السعر:

$10.00

كريم مروة
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات304 :
السعر:

$10.00
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على ضفاف بابل

خالد القشطيني
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك مع:
دار العرب
ISBN: 978-614-01-1390-9
السعر$9.00 :

عبد المجيد الرافعي
سيرة ووصية

هشام عليوان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-2540-7
السعر$7 :

كمال جنبالط والصحافة

عماد معضاد شيا
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-2936-8
السعر$10 :

بنية الصراع في نص
مذكرات االرقش
لميخائيل نعيمة

مروة محمد القانع
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-2830-9
السعر$6 :

42

سيرة ومذكرات

سيرتي

جميل الحجيالن
978-614-01-2989-4

الشيخ جميل الحجيالن
جهاد السيد نور السيد
شاهد على أحداث عربية عزيز الياسري في ثورة
العراق 1920

عادل الياسري
المقاس× 17 :
عدد الصفحات864 :
ISBN: 978-614-01-2534-6
السعر$30 :
24

اوراق كاتب عادل

صخر عرب
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2621-3
السعر$11 :
21.5

صناع النجاح

ديريك ثومبسون
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات384 :
نشر مشترك مع:
Penguin Press

ISBN: 978-614-01-2388-5

السعر $10 :صافي

شخصيات وتواريخ في
السياسة والفكر واألدب
والفن  -الجزء 1

كريم مروة
المقاس× 17 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-614-01-2307-6
السعر$12.5 :
24

غاندي وقضايا العرب
والمسلمين

عبد النبي الشعلة
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات260 :
ISBN: 978-614-01-2588-9
السعر$13 :
ISBN: 978-614-01-2612-1
غالف فني
السعر$15 :

لمن يهمه االمر  -رحلتي
مع االيام

رحلة الثراء

السفير

صالح بن مهل الردادي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات180 :
ISBN: 978-614-01-2367-0
السعر$13.5 :

شفيق الحوت االنسان،
المكان ،القضية

صوت البركان

محمود طي ابو ضرغم
المقاس27 × 24.5 :
عدد الصفحات146 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-2418-9
السعر$33 :

شخصيات وتواريخ في
السياسة والفكر واألدب
والفن  -الجزء 2

ذكريات
ناصر بن سليمان العمري

كريم مروة
المقاس× 17 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-2308-3
السعر$13 :

اسعد قطان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2553-7
السعر$10 :

زالماي خليل زاد
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات472 :
نشر مشترك مع:
ST.MARTIN’S PRESS
ISBN: 978-614-01-2355-7
السعر $11.5 :صافي

صقر ابو فخر
المقاس× 17.5 :
عدد الصفحات322 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-0272-9
السعر$10 :

24

عن جبال في الغيم

24.5

ماجد بن ناصر العمري
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات344 :

ISBN: 978-614-01-1693-1

السعر:

$19.00

من مكة الى كان  -سينما
عبد الله المحيسن
ابراهيم العريس
المقاس:
عدد الصفحات158 :
ISBN: 978-614-01-2751-7
السعر$14 :
21.5 x 16

سين !..نحو سيرة ذاتية
ناقصة

سعدية مفرح
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-0072-5
السعر$7.00 :

محمد صابر عبيد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-1591-0
السعر$9.00 :

الجاسوس النبيل

مارد األحذية

كاي بيرد
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات392 :
نشر مشترك مع:

فيل نايت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات448 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-1728-0

ISBN: 978-614-01-2073-0

Random House

السعر:

$18.00

Simon & Schuster

السعر:

$22.00

سيرة ومذكرات

السيد الشيخ محمد
المحمد الكسنزان
الحسيني

تيم كوك  -العبقري الذي
اطلق شركة ابل الى القمة

لؤي فتوحي
المقاس:
عدد الصفحات424 :
ISBN: 978-614-01-2761-6
السعر$16.5 :

ليندر كاهني
المقاس:
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك مع:
Penguin - Portfolio
ISBN: 978-614-01-2837-8
السعر$15 :

روسيا ــ بوتين

رجب طيب أردوغان:
قصة زعيم

24 x 17

ليليا شيفتسوفا
المقاس* 17 :
عدد الصفحات528 :
نشر مشترك مع:

24 x 17

ISBN: 9953-29-235-3

حسين بسلي  -عمر اوزباي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات432 :
ISBN: 978-614-01-0327-6
السعر$14.00 :

والجراح تشهد

بين الثنايا

24

Carnegie Endowment

السعر:

$15.00

فايز رشيد
المقاس:
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-1484-5
السعر$9.00 :
21.5 x 14.5

معن السلطان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-1038-0
السعر$8.50 :

اسياد الفكر

من زوايا الذاكرة  -ط2

جولي مراد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات168 :
نشر مشترك مع:
دار المراد
ISBN: 978-614-01-1721-1
السعر$9.50 :

كلوفيس مقصود
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات480 :
ISBN: 978-614-01-1039-7
تجليد عادي
السعر$14.50 :
تجليد فني ط1
ISBN: 978-614-01-1227-8
السعر$18.00 :

أول أمير للرياض محمد
بن سعد بن زيد آل زيد

الملك عبد العزيز آل
سعود في مجلة المنار

عبد الله آل زيد
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات328 :
ISBN: 978-614-01-0229-3
السعر$14.00 :

كليوباترا

ستايسي شيف
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات416 :
نشر مشترك مع:
Little, Brown and Co.

ISBN: 978-614-01-0469-3

السعر:

$15.00
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رياض الصلح والنضال من
أجل االستقالل العربي
باتريك سيل
المقاس* 17 :
عدد الصفحات818 :
24

ISBN: 978-9953-87-774-7

السعر:

$25.00

احمد ابراهيم ابو شوك
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات464 :
ISBN: 978-614-01-1399-2
السعر$20.00 :

متعايش في الرياض

عبدالله صايل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-1479-1
السعر$7.50 :

ضحك ولعب ...ودموع
وحرب

سما حسن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-614-01-1457-9
السعر$13.00 :
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إصدارات أطياف للنشر والتوزيع

القيادة من واقع تجربة

الراهنامج

عبد الله عباس الحجي
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات292 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2967-2
السعر$9 :

امجد الحسن
المقاس18.2 x 12.7 :
عدد الصفحات584 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2790-6
السعر$18 :

بين ثنايا االلم

هزات الشعور

زهراء ماجد
المقاس:
عدد الصفحات112 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2986-3
السعر$5 :
21 x 14

والدة الموت

حسين كاظم الشبيب
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات168 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2992-4
السعر$8.5 :

عالج خشونة الركبة

سعيد الدهان  -محمد رضوان
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2930-6
السعر$6.5 :

التقييم الحقيقي في
تدريس اللغة العربية

محمد عبد الله الناصر
المقاس28 x 21.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2938-2
السعر$30 :

النني فاطمة

غدير القطري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات84 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2804-0
السعر$7 :

فاطمة درويش
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات156 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2805-7
السعر$8.5 :

في المنفى وجدت
عينيك وطن

نافذة االمل

زهراء يوسف
المقاس:
عدد الصفحات621 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2801-9
السعر$24 :
21 x 14

تجربتي القلب المفتوح

عبد العزيز علي الحسن
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2932-0
السعر$5.5 :

مريم آل دهنيم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات258 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2770-8
السعر$9.25 :

نياط

جهاد حسن العيد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2964-1
السعر$6.5 :

لن يدوم سر

هدنة

خاتون الفرج
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات104 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2928-3
السعر$7 :

بين الجحفلين

احمد راشد المسعري
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات536 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2797-5
السعر$18 :

حسن عبد المنعم السعود
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات100 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2941-2
السعر$6.5 :

الحاضن األساسي للقادة

قوة من بعد ضعف

نوال العدواني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2927-6
السعر$10.5 :

علي فؤاد الحواج
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات148 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2774-6
السعر$6.5 :

مكامن السرطان ومخارجه احترف االنجليزية ببساطة اغنام تربية واستثمار
عبد الجبار حسين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات1327 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2973-3
التجليد :فني
السعر$80 :

محمد احمد امباني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2769-2
السعر$4.5 :

حسين رضى وآخرين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات228 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2942-9
السعر$11.5 :

إصدارات أطياف للنشر والتوزيع

تحوالت الصورة

اثير السادة
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2359-5
السعر$9 :
21.5

احالم سمراء

عندما يلتقيان

هدى العوى
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2166-9
السعر$8.50 :

يوميات الرئيس

فاطمة سلمان آل قريش
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات164 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2199-7
السعر$8.50 :

عبد الجليل عبد الله الخليفة
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2662-6
السعر$12 :

ألواح الطين في كهف
نيتشة

تعليم الحجامة والطب
البديل..

رائد أنيس الجشي
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
أطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2095-2
السعر$8.50 :

فوضى مرتبة

زهراء محمد الجارودي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات110 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1497-5
السعر$7.00 :

عبد العزيز علي الحسن
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات404 :
نشر مشترك مع:
أطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1970-3
السعر$17.00 :

انظمة داخلنا

علي الحواج  -منير الزاكي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات168 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1676-4
السعر$9.00 :

مسافة بين

الطوق االسعد
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حورية

علي عبد الله سليس
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات296 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2213-0
السعر$12.50 :

زكية االسعد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات168 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2198-0
السعر$8.50 :

رجاء محمد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات148 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2264-2
السعر$8.00 :

النفط بين اآلمال
واالطماع

رداء المالئكة

خطاب اليدين

عبد الجليل عبد الله الخليفة
المقاس24 * 17 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2460-8

حسن الشيخ
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات164 :
نشر مشترك مع:
أطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2177-5
السعر$7.50 :

ال يتنفسون إال بسلطان

األورام السرطانية

عبد الله النصر
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
وملتقى ابن المقرب األدبي
ISBN: 978-614-01-2131-7
السعر$9.00 :

فسيفساء

عبد العظيم محمد الضامن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات180 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1770-9
السعر$9.00 :

محمد محروس آل محروس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1480-7
السعر$11.00 :

العرافة

ناصر الشيخ احمد الثويمر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات56 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1229-2
السعر$4.00 :

فاطمة الشيخ محمد الناصر
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:
أطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1882-9
السعر$6.50 :

بين صفحات الحياة

حسين محمد آل اسماعيل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1603-0
السعر$8.00 :

التحوالت

محمد الحميدي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1231-5
السعر$7.00 :

إصدارات أطياف للنشر والتوزيع
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معزوفتي

زوجة اخرى

الطيور المهاجرة

يمنى بزرون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات164 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1232-2
السعر$6.50 :

حسن آل حمادة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1248-3
السعر$5.50 :

امل حسن آل ابراهيم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات148 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1293-3
السعر$9.00 :

رائحة المطر

وتبسم الوحي

انت لي الجزء

1

شذا االمالء

حسين الفرج
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات220 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1438-8
السعر$13.00 :

انت لي الجزء

2

اساطير من نار الكالم

سعود عبد الكريم الفرج
المقاس16.5 x 11 :
عدد الصفحات88 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 14-301-1
السعر$3.00 :

الذرات

زهراء الغانم
المقاس:
عدد الصفحات424 :
نشر مشترك مع:
أطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1475-3
السعر$16.50 :

آيات الجمعة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات198 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1602-3
السعر$11.00 :

منى المرشود
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات520 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1249-0
السعر$14.60 :

منى المرشود
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات528 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-2633-6
السعر$14.60 :

مصطفى حسين عبدالله جالل
المقاس18.5 × 23.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1436-4
السعر$20.00 :

من ام ال تحب االرجوحة

جيران اسفل الدرج

تكوين لذاكرة الهوى

بناء وتركيب الجمل في
اللغة اإلنكليزية

تدريس النحو وفق منحى
مسرحة المناهج

21 x 14

شيماء فؤاد محمد
المقاس:
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1440-1
السعر$5.50 :
21.5 x 14.5

مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 14-300-1
السعر$5.00 :

نزهة الهارب ومشيئة
ما حقيقة الخوف
المنتشر في دولنا العربية الغريب
حول انفلونزا الخنازير؟
علي سباع
محمد محروس آل محروس
المقاس21x14 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-603-01-0002-6
السعر$5.50 :

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1516-3
السعر$7.00 :
21x14
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رائد انيس الجشي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1437-1
السعر$7.50 :

لم أغرد بعد

ناجي حرابة
المقاس22 × 12 :
عدد الصفحات152 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1439-5
السعر$12.00 :

يوسف بن أحمد المال
المقاس28 × 21.5 :
عدد الصفحات188 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1498-2
السعر$28.00 :

خارج الزمن

محمد الحميدي
المقاس20x14 :
عدد الصفحات84 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-603-01-2910-2
السعر$6.00 :

محمد عبد الله الناصر
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات174 :
نشر مشترك مع:
اطياف للنشر والتوزيع
ISBN: 978-614-01-1053-3
السعر$7.50 :

من األدب الدنماركي | أعمال جمال جمعة

تينا

هيرمان بانغ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات72 :
ISBN: 978-614-01-1790-7
السعر$5.00 :

العربية السعيدة

ثوركيلد هانسن
ترجمة :جمال جمعة
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات168 :

ISBN: 978-614-01-1473-9

السعر:

$13.00

أنت ،يا أناي ،أنت

كريستينا هسلهولدت
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:

Rosinante-Danish Arts

ISBN: 978-614-01-1849-2

السعر:

$7.00

قصائد مختارة
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السيدة ماريا غروبة

ينس فنك ينسن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات72 :
نشر مشترك مع:

ي .ب .ياكوبسن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-1981-9

ISBN: 978-614-01-0848-6

Danish Arts

السعر:

$5.00

Kunstradet

السعر:

$6.00

جائزة
نوبل لآلداب
1944

صيد في نهر الحياة

سقوط الملك

ميريته بريدس هيله
ترجمة :جمال جمعة
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-0430-3
السعر$5.50 :

يوهانس فيلهلم ينسن
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-865-2
السعر$8.00 :

شرفة في شارع جدمينو

قصائد فيلنيوس

جمال جمعة
المقاس:
عدد الصفحات72 :
ISBN: 978-614-01-2061-5
السعر$8.00 :

جمال جمعة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-1532-3
السعر$7.00 :

الهوامش والتتمات

الفصوص االسكندنافية ــ
أوقات مع ميرو

21.5 x 14.5

جمال جمعة
المقاس:
عدد الصفحات80 :

21.5 × 14.5

ISBN: 978-614-01-0179-1

السعر:

$5.50

جمال جمعة
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات128 :

ISBN: 978-614-01-0085-5

السعر:

$6.00

صحراء في اليدين

مورتن سونجورد
ترجمة :جمال جمعة
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات56 :

نظام األشياء

مورتن سونجورد
ترجمة :جمال جمعة
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات144 :

مختارات من االدب
الدنماركي الشعر  -النثر

ISBN: 978-614-01-0020-6

ISBN: 978-9953-87-993-2

جمال جمعة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-2390-8

اإلشادة بآخر الملوك

اختراق حاجز الصوت

الناسوت

السعر:

$4.00

جمال جمعة
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات96 :

ISBN: 978-9953-87-923-9

السعر:

$6.00

السعر:

$6.00

جمال جمعة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات302 :
ISBN: 978-614-01-0849-3
السعر$9.00 :

شعر جمال جمعة
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات128 :

ISBN: 978-614-01-0140-1

السعر:

$6.00

إصدارات باللغة األجنبية | فكر وفلسفة
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Revolutions in the
Islamic Orient

Civilizational
Sciences

عبد العزيز آل سعد
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات222 :
ISBN: 978-614-01-1540-8
السعر$14.00 :

عبد العزيز آل سعد
المقاس:
عدد الصفحات166 :
ISBN: 978-614-01-1561-3
السعر$9.50 :

LE CLAIR OBSCUR RUE

Femmes Dans Les
Printemps Arabes

-

ABDEL WAHAB
Nelly Jazra

21.5 x 14.5

Nelly Jazra

المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-614-01-2333-5
السعر $5 :صافي

المقاس:
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-1348-0
السعر$5.50 :

جماليات المعتقد
والمنطق البصري

لصوص النار قصة
العبقرية

21.5

21.5 x 14.5

الياس ديب
المقاس:
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-3078-4
السعر$12 :

عبد الرحمن اسامة سفر
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات360 :
ISBN: 978-614-01-3030-2
السعر$13.5 :

ومضات من فكر
محمد بن راشد ال مكتوم

الدولة في اإلسالم

21.5 x 14.5

المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :

ISBN: 978-9948-22-303-2

السعر:

$5.00

ومتطلبات العصر الحديث
خارطة طريق
اإلمام فيصل عبد الرؤوف
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات416 :
ISBN: 978-614-01-1939-0
السعر$19.00 :

Exit

سمير مكاوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات56 :
ISBN: 978-614-01-1202-5
السعر$6.00 :

I am Ciragan

Combats des femmes

Elif Tanriyar

Nelly Jazra

29.5 x 23.5

المقاس:
عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-2956-6
التجليد :فني
السعر$70 :
390

21.5 x 14.5

المقاس:
عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-3019-7
السعر$16 :
224

UPROOTED

مروان دجاني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2046-4
السعر$12.00 :

حركة الوعي

انطوان الدويهي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع :دار المراد
ISBN: 978-614-01-2866-8
السعر$10 :

اطاريح

متعب القرني
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-2636-7
السعر$12 :

 2020وما بعد! اشكاليات
حضارية في عولمة بال
هوية

حاتم عالمي
المقاس21 x 15 :
عدد الصفحات360 :
نشر مشترك معMUBS :
ISBN: 978-614-01-2880-4
السعر$20 :

شؤون وآراء

صالح بكر الطيار
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات248 :
ISBN: 978-614-01-2357-1
السعر$13.5 :

المعرفة بين النعمة...
واللعنة

الياس ديب
المقاس:
عدد الصفحات168 :
نشر مشترك معMUBS :
ISBN: 978-614-01-3230-6
السعر$12 :
24 x 16.5

طبائع االستبداد الجديد

عامر شيخوني  -الرحالة العربي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2868-2
السعر$9 :

فكر وفلسفة

في المستقبل القريب

كيلي وزاك واينرسميث
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك مع:
Random House

ISBN: 978-614-01-2481-3

التأثير السيبراني

ماري ايكن
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات448 :
ISBN: 978-614-01-2387-8
السعر $11 :صافي

السعر $10.5 :صافي

التشريح السياسي للسيطرة عالم من ورق

بياتريس هيبو
المقاس× 17 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك مع:
La Decouverte - CNL
ISBN: 978-614-01-2344-1
السعر $6.75 :صافي

سمير صنبر
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-2663-3
السعر$9 :

حرية المخيلة
قراءة في شعر جمال
جمعة

الفلسفة االنسانوية

24

عبد الكريم كاظم
المقاس:
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-1945-1
السعر$8.00 :
21.5 x 14.5

21.5

الكل يكذب  -البيانات
الضخمة والبيانات
الحديثة

هانس روسلينغ
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:

سيث ستيفنر  -دافيد وتس
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-2661-9
السعر $7.5 :صافي

السعر $7.5 :صافي

سمو الروح

كراهيات منفلتة

روب ريمين
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:

Nederland Foundation

ISBN: 978-614-01-2179-9

السعر:

حسن عجمي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-2581-0
السعر$13 :

االلمام بالحقيقة

Flatiron

ISBN: 978-614-01-2441-7
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شريط اسود

محمد العصيمي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-2464-6
السعر$15 :

د .نادر كاظم
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات272 :

ISBN: 978-614-01-0060-2

السعر:

$7.00

$8.00

المعنالوجيا والمعنافوبيا

حسن عجمي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-1811-9
السعر$16.00 :

الميتاميزياء
فلسفة ما وراء الميزة

حسن عجمي
المقاس:
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-1812-6
السعر$12.00 :
21.5 x 14.5

من وحي الجمال والفن

رياض الجرعي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات344 :
ISBN: 978-614-01-2159-1
السعر$16.00 :

فن الرواية
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الحقيقة والكتابة

بثينة العيسى
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك مع :تكوين
ISBN: 978-614-01-2666-4
السعر$6 :
21.5

بين صوتين

الحيوان الحكاء..كيف
تجعل منا الحكايات بشرا؟

جوناثان غوتشل
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع :تكوين Houghton -
ISBN: 978-614-01-2550-6
السعر$12.50 :

لماذا نكتب؟

حاء

بثينة العيسى
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-1998-7
السعر$7.00 :

الزن في فن الكتابة

بثينة العيسى
المقاس:
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-1341-1
السعر$5.00 :

ميريديث ماران
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
Plume-Penguin
ISBN: 978-614-01-1250-6
السعر$9.00 :

راي برادبيري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:
مشروع تكوين للكتابة
ISBN: 978-614-01-1637-5
السعر$8.00 :

غادة السمان
ومسيرتها الثقافية
واالبداعية

سعاد الصباح
شاعرة بال سواحل

احالم مستغانمي
مرافئ إبداعية في
الثقافة واألدب

16.5 x 12

عبد اللطيف االرناؤوط
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات272 :
ISBN: 978-614-01-0794-6
السعر$10.00 :

جينالوجيا التشكيل

حسن مشهور
المقاس:
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-2034-1
السعر$11.00 :
21.5 x 14.5

عبد اللطيف االرناؤوط
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-0876-9
السعر$8.50 :

االسثيتيكيا

حسن مشهور
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :

ISBN: 978-614-01-1809-6

السعر:

$9.50

عبد اللطيف االرناؤوط
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-0843-1
السعر$6.00 :

العجائبي والسرد العربي

لؤي علي خليل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات372 :
ISBN: 978-614-01-1282-7
السعر$16.00 :

أدوات الكتابة
 49استراتيجية ضرورية
لكل كاتب

روي بيتر كالرك
المقاس:
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك مع :تكوين
ISBN: 978-614-01-2156-0
السعر$12.00 :
21.5 x 14.5

كيف ألحمد بهجت أن
يغير حياتك

التجربة والتكوين ،عشرة
أقالم تؤصل للقراءة

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات408 :
نشر مشترك مع :من أين ابدأ
ISBN: 978-614-01-2465-3
السعر$16 :

 27خرافة شعبية عن
القراءة

عبد المجيد حسين تمراز
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات164 :
ISBN: 978-614-01-1990-1
السعر$9.00 :

ساجد العبدلي  -عبد المجيد
تمراز
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-1723-5
السعر$7.50 :

ليلى العثمان
بال قيود دعوني اتكلم

عائشة ارناؤوط
شاعرة على جناح فراشة

عبد اللطيف االرناؤوط
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-0893-6
السعر$8.00 :

عبد اللطيف االرناؤوط
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-0892-9
السعر$8.50 :

رجال من ورق ونساء
من زجاج

مقدمة في نظرية القراءة
والتلقي

عماد احمد العالم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-1209-4
السعر$10.00 :

محمد صابر عبيد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-1414-2
السعر$7.00 :
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السرد وهاجس التمرد في الحداثة السردية في
روايات ابراهيم نصر الله
روايات فضيلة فارووق

مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :

ISBN: 978-614-01-0476-1

السعر:

$9.00

تبا للرواية

د .مرشد احمد
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات160 :

21.5

ISBN: 978-614-01-0037-4

السعر:

$5.00

تقنيات كتابة الرواية

كان يا ما كان

سلمان زين الدين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات328 :
ISBN: 978-614-01-0785-4
السعر$12.00 :

سلمان زين الدين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-0786-1
السعر$7.00 :

كيف نقرأ االدب

الفتنة واالخر

تمثيالت الذات المروية
على لسان االنا

عن حظوة فنون الرواية
عمرو منير دهب
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2283-3
السعر$9.00 :

السعر:

الكتابة :انقاذ اللغة من
الغرق

مشروعية السرد في بيان
بيدبا

مختارات من االدب
االيطالي الكالسيكي

لؤي حمزة عباس
المقاس:
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-1048-9
السعر$9.00 :

يوسف اسماعيل
المقاس:
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-0784-7
السعر$6.50 :

غسان كنفاني – جذور
العبقرية

قيل وقال ...ومقال

21.5 x 14.5

محمد عبد القادر
المقاس:
عدد الصفحات288 :
ISBN: 978-614-01-1456-2
السعر$15.00 :
24 x 17

عبد المجيد حسين تمراز
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-0630-7
السعر$10 :

بلغني ايها الملك السعيد ليال عشر مع المتنبي

خالد الكركي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2263-5
السعر$8.00 :

نانسي كريس
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-677-1
السعر$11.00 :

21.5 x 14.5
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تيري ايغلتون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع:
yale university

ISBN: 978-614-01-0894-3
$15.00

شرف الدين ماجدولين
منال بنت عبد العزيز العيسى
المقاس21.5 x 14.5 :
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات232 :
عدد الصفحات472 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف  +دار االمان ISBN: 978-614-01-0819-6
السعر$18.00 :
ISBN: 978-614-01-0458-7
السعر$7.00 :

اضف نونا قراءة في نون
أديب كمال الدين

اصوات عربية جديدة
بيتر كالرك
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات244 :
نشر مشترك مع:
الجائزة العالمية للرواية

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-1541-5
السعر$12.00 :

حياة الخياري  -اديب كمال
الدين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-0514-0
السعر$7.00 :

السعر:

قراءات نقدية في الشعر
والرواية

منازع التجريب السردي

النظرية النقدية

نجمة خليل حبيب
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات424 :
ISBN: 978-614-01-2358-8
السعر$18 :

نادية هناوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-1545-3
السعر$8.00 :

2

ISBN: 978-614-01-0450-1
$12.00

محمد صابر عبيد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-1527-9
السعر$10.00 :
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المتضادون

االء الهامل
المقاس:
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-1656-6
السعر$11 :
21.5 x 14.5

عتبات النص في التراث
العربي والخطاب النقدي
المعاصر

يوسف االدريسي
المقاس:
عدد الصفحات134 :
ISBN: 978-614-01-1543-9
السعر$9.00 :
24 x 17

مراجيح الناثر بدر شاكر
السياب

جاسم المطير
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-2820-0
السعر$7 :

سلطة المعنى

صالح بن معيض الغامدي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات184 :
ISBN: 978-614-01-0768-7
السعر$8.00 :

في لغة المصطلح العربي نظرات نقدية في اللغة
العربية المعاصرة الجزء
احمد محمد المعتوق
االول
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات:

184

ISBN: 978-614-01-1536-1

السعر:

$12

الحساسية الجديدة في
األدب السعودي

حمد البليهد
المقاس:
عدد الصفحات164 :
ISBN: 978-614-01-2109-6
السعر$9.00 :
21.5 x 14.5

كنوز النثر في تراث العرب كنوز الشعر في تراث العرب خطيئة حافظ ابراهيم

احمد محمد المعتوق
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-1537-8
السعر$15.00 :

احمد محمد المعتوق
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-1694-8
السعر$15.00 :

المتخيل االستشراقي
األنا واآلخر

ابو القاسم الشابي

محمد صابر عبيد
المقاس:
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-1496-8
السعر$9.00 :
21.5 x 14.5

من يمنع البحر

جولي مراد
المقاس:
عدد الصفحات560 :
نشر مشترك مع :دار المراد
ISBN: 978-614-01-2911-5
السعر$18 :

جولي مراد
المقاس:
عدد الصفحات480 :
نشر مشترك مع :دار المراد
ISBN: 978-614-01-2912-2
السعر$16 :

محمد عبد الله الهويمل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-2897-2
السعر$8.5 :

سيروان ياملكي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2062-4
السعر$8.50 :

الثورة الرومنسية

اللغة العربية المعاصرة
في دول الخليج

اعملو ال داوود شكرا

ما قل ودل في قواعد
اللغة العربية

24 x 17

تيم بالنينغ
المقاس:
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
محمد علي  +وزارة الثقافة
ISBN: 978-614-01-1098-4
السعر$10.00 :
21.5 x 14.5

24 x 17

احمد محمد المعتوق
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-1018-2
السعر$11.00 :

ريحانة الفوزان
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-1733-4
السعر$11.00 :

نظرات نقدية في اللغة
واالدب والشعر الجزء
الثاني

احمد هاشم
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-1595-8
السعر$10.50 :

هادي حسن حمودي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات440 :
ISBN: 978-614-01-0775-5
السعر$13.00 :

اللغة العربية في مراحل
الضعف والتبعية

عبد العلي الودغيري
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات288 :
ISBN: 978-614-01-0770-0
السعر$11.50 :

من قضايا الشعر العربي

احمد محمد المعتوق
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-0782-3
السعر$8.00 :

مقاالت وخواطر ونصوص أدبية

المرجع في علم الحوار

جمال الحسيني ابو فرحة
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-3011-1
السعر$11 :

اختراق نظرية داروين
جيمي متزل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات440 :
نشر مشترك مع:
Sourcebooks

ISBN: 978-614-01-3049-4

كتبت

رؤى عبيد
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات832 :
ISBN: 978-614-01-3079-1
السعر$28 :

السعر $7.5 :صافي

قضبان الربيع

فضحت نفسي

عبد الله اليبرودي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات312 :
ISBN: 978-614-01-3085-2
السعر$15 :

انس بارودي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-3130-9
السعر$6 :

عجائز نيسابور قوة
الضعف وجمالياته

كتب تقرؤنا

محمد عبد الله الهويمل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-614-01-3127-9
السعر$6 :

كالم من ذهب

بالل شعيتو
المقاس:
عدد الصفحات456 :
ISBN: 978-614-01-2955-9
السعر$18 :
24 x 17

محمد عبد العاطي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-3039-5
السعر$9.5 :

قتام

روان سليمان الجميل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات206 :
ISBN: 978-614-01-2913-9
السعر$15 :

احراق الكتب

ريتشارد اوفندن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات360 :
نشر مشترك مع:
Felicity Brian

ISBN: 978-614-01-3197-2

السعر:

كيف تنجو؟
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انتاج الفراغ

عدنان االمين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-3185-9
السعر$15 :

$14

انا من دونك

كلمات تحاول الهرب

جعفر الوردي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-3108-8
السعر$6 :

عائشة خالد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-3118-7
السعر$6 :

ماجد بن سنوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-3208-5
السعر$8.5 :

الحيلة اللغوية

اكتساب اللغة

مرايا

محمد كشاش
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-3028-9
السعر$10 :

موسى االحمري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-3102-6
السعر$8.5 :

سها شعبان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-3226-9
السعر$7 :

 100اقتباس من رحم
الحياة

االمل يختبئ عند نهاية
كل طريق مسدود

وليدة اللحظة

عائشة سالم الشحي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-2874-3
السعر$9 :

علي المستريحي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-2767-8
السعر$7.5 :

هوازن احمد مرزا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات190 :
ISBN: 978-614-01-2826-2
السعر$10 :

مقاالت وخواطر ونصوص أدبية
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ايام الشاطئ

مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :

ISBN: 978-614-01-0471-6

السعر:

$6.00

نقوش

1

خالد بن محمد العمار الدوسري
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك معwaraqoon :
ISBN: 978-99901-85-31-7
السعر$8.00 :

زمرة ابيلية

 60قصيدة

لويس بورخس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :

ISBN: 978-614-01-0253-8

السعر:

$6.00

نقوش

2

خالد بن محمد العمار الدوسري
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات188 :
نشر مشترك معwaraqoon :
ISBN: 978-99901-85-31-5
السعر$8.00 :

آزر

وديان الشهري
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2186-7
السعر$10.00 :

بندر المهتدي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-2349-6
السعر$11.00 :

خفايا الطائر الحر

عقل وقلب

نوف الحميدي
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات122 :
ISBN: 978-614-01-2351-9
السعر$12.00 :
21.5

يزيد بن حمد التويمي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات184 :
ISBN: 978-614-01-2309-0
السعر$11.50 :

شعراء من البقاع الغربي

الغنى

مروان محمد درويش
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات520 :
ISBN: 978-614-01-0669-7
السعر$15.00 :

ماجد بن ناصر العمري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-1144-8
السعر$8.50 :

ما بين االلف والكاف

مش انا

ثورة تامل

احمد محمد صالح طيبة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-2791-3
السعر$14.5 :

قلم في يد امرأة

حال محمد انس الخطيب
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2242-0
السعر$11.50 :

ربيع حالق
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-2262-8
السعر$10.00 :

ايثار المصيبيح
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-2195-9
السعر$10.50 :

الكتابة تقول :ال

حبات من على الطريق

قهوة مسافرة

زياد آل الشيخ
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-2405-9
السعر$9.00 :

عصام سليم
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-2395-3
السعر$9.00 :

فهد بن منصور بن قرملة
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2274-1
السعر$12.00 :

غنيتك شعرا ال يكتب

لمن ال يهمه االمر

كلمات من الذات

نور الخالدي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات62 :
ISBN: 978-614-01-2432-5
السعر$7.50 :

سيما االزعر
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-2438-7
السعر$10.00 :

عبده االسمري
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-2439-4
السعر$7.50 :

مقاالت وخواطر ونصوص أدبية

دستور الشغف

عصام عمرو
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2505-6
السعر$7.50 :
21.5

كالم

عبد العزيز العنزي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-1226-1
السعر$9.50 :

خبايا المطر

خواطر من قاع الدست

فؤاد ابو هدهود
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2531-5
السعر$10.00 :

وجدتها

خالد الراجحي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات184 :
ISBN: 978-614-01-3024-1
السعر$12 :

وهم انثى

مشاري عبد الرحمن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات360 :
ISBN: 978-614-01-1233-9
السعر$14.50 :

هدى الخويري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات100 :
ISBN: 978-614-01-1246-9
السعر$8.50 :

من بيروت...هنا دمشق

ذات تبصر

صحفي يبحث عن
السعادة

عبد الله سعيد القطان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-2528-5
السعر$8.00 :

قاع الفنجان

مي برنجكجي
المقاس:
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-0278-1
السعر$7.00 :
21.5 x 14.5

ساره الجذع
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-614-01-1902-4
السعر$8.00 :

جسر من ضوء

دروب مختلفة

خالد الراجحي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-1518-7
السعر$10.00 :

قلب مفتوح

مزاج انثى

عبده وازن
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

ISBN: 978-9953-87-919-2
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ماجد بن ناصر العمري
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات288 :
ISBN: 978-614-01-1173-8
السعر$12.50 :

خالد الراجحي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 999-b
السعر$8.00 :

السعر:

شذا المويشير
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-2163-8
السعر$10.00 :

خلف النافذة
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لبنى الغالييني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-0791-5
السعر$10.00 :

خالد الراجحي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 999-c
السعر$8.00 :

اعترافات ضلت طريقها

رندا الشيخ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-0735-9
السعر$8.00 :

$6.00

مقتطفات من الورد

ابراهيم ادريس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-0854-7
السعر$12.00 :

عنق الحمام

سالم علي جرمه
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-1082-3
السعر$9.00 :

المقام المحمود

محمود عثمان
المقاس19.5 x 13.5 :
عدد الصفحات56 :
ISBN: 978-614-01-1074-8
السعر$4.50 :

مقاالت وخواطر ونصوص أدبية
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انت تحذف نصف عمرك

تشخيص وعالج االنحدار
الطبيعي

ISBN: 978-614-01-0533-1

ISBN: 978-614-01-1987-1

نادر رنتيسي
المقاس:
عدد الصفحات104 :
نشر مشترك مع :االهلية
21.5 x 14.5

السعر:

$5.00

#مملكة_العصفور
كيف اسهر الطائر عشاقه وأثار
السجال والسلم والحرب؟

زبير االنصاري
المقاس:
عدد الصفحات188 :
ISBN: 978-614-01-1590-3
السعر$13.00 :
21.5 x 14.5

اطياف صور  -ط

3

د .خالد المانع
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
السعر:

$7.60

كونوا بخير

عبد الرحيم اسماعيل الزرعوني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-1635-1
السعر$9.00 :

ابدأ اآلن

نذير الزعبي
المقاس:
عدد الصفحات190 :
ISBN: 978-614-01-1562-0
السعر$8.00 :

احمد الحربي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات304 :
ISBN: 978-614-01-1758-7
السعر$12.00 :

رحلتي مع غاندي

األسطورة

21 x 13

أحمد الشقيري
المقاس:
عدد الصفحات148 :
ISBN: 978-614-01-0150-0
السعر$5.00 :
21.5 × 14.5

عائض القرني
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات850 :
نشر مشترك مع :دار المنهاج
ISBN: 978-9953-541-40-2
السعر $10.00 :صافي

زراعة األحالم

ضمائر

د .خالد المانع
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-2022-8
السعر$12.75 :

دينا صوفي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-2043-3
السعر$12.00 :

مدخل الى الحياة

متاهات

حمد محمد الطرباق
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-1680-1
السعر$7.00 :

وعثاء حرف

روان الجميل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-1699-3
السعر$8.00 :

حكاية فصول

طرفة عبد العزيز
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-1749-5
السعر$7.50 :

السعر:

صفير األجمة

قيس وليلى والذئب

بندر المهتدي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2091-4
السعر$9.00 :

غادة عبد العزيز
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :

ISBN: 978-614-01-0673-4
$7.50

بثينة العيسى
المقاس16.5 × 12 :
عدد الصفحات102 :
ISBN: 978-614-01-1412-8
السعر$4.50 :

هذا الجناح جناحي

سعدية مفرح
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-1529-3
السعر$9.00 :

حتما ستمطر

ريهام سالم المحمادي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-1712-9
السعر$7.50 :

مجاراة المحموم في
هذيانه
نشمي مهنا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :

ISBN: 978-614-01-0544-7

السعر:

$5.50

كذبة حمراء

سلطان العثيم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-1435-7
السعر$6.50 :

مقاالت وخواطر ونصوص أدبية

رجل من ضلعي

رانيا سلوان
المقاس:
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-1925-3
السعر$20.00 :
21.5 x 14.5

أجمل أثر

عمر بن إبراهيم العمري
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-1922-2
السعر$19.00 :

الحذاء المخملي

إحياء الذات
فلسفة جديدة ...حياة
جديدة

سليم نطور
المقاس:
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-1918-5
السعر$13.00 :
21.5 x 14

ما خبا

يا طفلة

مدرارا يبقى
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ما زلت أذكرك في صلواتي

مفرح زريقان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-2149-2
السعر$9.50 :

خولة ناصر المقاطي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-2038-9
السعر$7.50 :

ندى حمزة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2144-7
السعر$13.00 :

لم أك بغيا

خواطر على صهوة جواد

اطياف لقاء

غدير بزيع الحربي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2028-0
السعر$9.00 :

لجين الوعل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-2093-8
السعر$9.00 :

محب الخيل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-2025-9
السعر$14.00 :

محب الخيل
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2689-3
السعر$12 :

وجوه ال ترى الشمس

لثام وعينان سوداوان

فشلي اصدر كتابي

بدون يقرأ

دينا عبد الله بو خمسين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-3163-7
السعر$9 :

عبد الله العرفج
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-3104-0
السعر$5 :

محمد الرياني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-3077-7
السعر$6 :

روان سليمان الجميل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-1335-0
السعر$7.00 :

محمد المصلوخي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-1910-9
السعر$12.00 :

حنين نادر

هالة والحياة

أكتبك ألنصفني

قطارات تصعد نحو
السماء

امسية باردة

نادر رنتيسي
المقاس:
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-2100-3
السعر$9.00 :
21.5 x 14.5

هالة كاظم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-2096-9
السعر$10.00 :

وجدان الدجين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2044-0
السعر$9.00 :

فاتح عبد السالم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2853-8
السعر$7.5 :

فاطمة بنت السراة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات180 :
ISBN: 978-614-01-2954-2
السعر$12 :

قصص قصيرة
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الثوب والحديقة

فاطمة بنت السراة
المقاس:
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-1883-6
السعر$11.50 :
21.5 x 14.5

بالمقلوب

خطوات تمنحني عطرا

محمد الرياني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-2736-4
السعر$6 :

حنين الحب

محمد المستنير
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2943-6
السعر$10 :

أسامه كامل أبو شقرا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2033-4
السعر$9.00 :

نساء على ورق

باوال

سامي الشرابي
المقاس:
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-614-01-2059-4
السعر$8.50 :
21.5 x 14.5

عبد الله الزيود
المقاس18 x 11.2 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-1871-3
السعر$8.50 :

أرز لبنان وقصص سردينيا أصل الغرام نظرة
غراتسيا ديليدا
المقاس:
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-1859-1
السعر$8.00 :
21.5 x 14.5

ياسين رفاعية
المقاس:
عدد الصفحات288 :
ISBN: 978-614-01-1903-1
السعر$14.00 :
21.5 x 14.5

بذور المانغو

غصون اماليد

خواطر جرح

محمد الرياني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات72 :
ISBN: 978-614-01-2857-6
السعر$5.5 :

منال النقبي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2825-5
السعر$8 :

نعمت الحاموش
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2049-5
السعر$9.50 :

سيرة المرأة
جدل ال ينتهي!

طفل التفاح

لكل منا حب

محمد الزهراني
المقاس:
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-1968-0
السعر$9.50 :
21.5 x 14.5

هيفاء بيطار
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-614-01-1851-5
السعر$5.50 :

ثالث ليال في غرفة الترحيل من حكايا الجدة

عال حيدر عنان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-2101-0
السعر$12.00 :

احمد اسماعيل زين
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-2338-0
السعر$5 :

األشجار لم تعد تسمعني شجرة اوراقها بيضاء

يوسف المحيميد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :

ISBN: 978-614-01-0183-8

السعر:

$6.00

مفرح يحيى زريقان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2678-7
السعر$9.00 :

رنيم سعيد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-1994-9
السعر$7.00 :

في بلدة صينية قديمة

عبد العزيز الشعباني
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2712-8
السعر$10 :

لمسة قدر

ميشال مراد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:
دار المراد
ISBN: 978-614-01-2679-4
السعر$10.00 :

قصص قصيرة

واحدان

هدى العطاس
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2652-7
السعر$7.50 :

دهليز البلدة

نمرة حمرا

في ظل فنجان قهوة

مكتبة الموتى

حنان فرحات
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2645-9
السعر$7.00 :

حنان فرحات
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-1181-3
السعر$7.00 :

فادي سعد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2394-6
السعر$10.00 :

مطر ادخلوا الثياب

في زمن الحرب

دم العصافير

بين رصاصتين

محمد سليمان الفكي الشاذلي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-2494-3
السعر$6.00 :

شريفة الشريف
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-2524-7
السعر$8.00 :

سهلة آل سعد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-1347-3
السعر$11.00 :

حينما تذوقت حلمي

جدتي تفقد الحلم

انين األمل

قمعستان

عفاف الخلف
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-0216-3
السعر$8.00 :

الشعلة الباهتة

عبد الله سعيد باقالقل
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-2200-0
السعر$10.50 :

سور المزرعة

عبد الله المقرن
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-2477-6
السعر$8.50 :

لؤي علي خليل
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2191-1
السعر$7.50 :

21.5
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لؤي علي خليل
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-2510-0
السعر$8.50 :

الرجال يقتلهم الحب

نجمة خليل حبيب
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2605-3
السعر$11.00 :

نورة العمري
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-614-01-2196-6
السعر$8.50 :

هذباء علي الغويلي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات150 :
ISBN: 978-614-01-2209-3
السعر$10.00 :

سارة سعد التويمي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-2290-1
السعر$8.00 :

هلوسات اليانا ميلر

واشرقت الشمس من
الغرب

الموت سلعة رخيصة

فزاعة

د .منذر البديري
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-1340-4
السعر$13.00 :

د .منذر البديري
المقاس:
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-0287-3
السعر$9.50 :
21.5 x 14.5

فهد السيابي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2373-1
السعر$7.00 :

كاترين يحيى
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2386-1
السعر$8.00 :
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قصص قصيرة

حكايا الياسمين

ياسمين هاني يوسف
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-3229-0

ذهبت مع الخريف

حكايات منسية من
المدينة

صخر عرب
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-3254-2
21.5
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حكايات منسية من
المدينة

صخر عرب
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2235-2
السعر$11.00 :
21.5

الوجه األبيض

فايز رشيد
المقاس:
عدد الصفحات182 :
ISBN: 978-614-01-0329-0
السعر$7.50 :

نذير الزعبي
المقاس21x13 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-1563-7
السعر$6 :

ريم العصيمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-1451-7
السعر$8.50 :

قاسم شنايدر في بيروت

عندما ضجر التنين

جارة األزد

21.5 x 14.5

اسعد قطان
المقاس:
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-0749-6
السعر$6.00 :
21.5 x 14.5

لخبطة

وليد اسامة خليل
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات392 :
ISBN: 978-614-01-2353-3
السعر$20.00 :

اسعد قطان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-1548-4
السعر$9.00 :

عبق

لجين حمد سالم النشوان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-614-01-2331-1
السعر$9.50 :

النوري خ .الفيصل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-2147-8
السعر$16.00 :

نوارس هائمة

احمد هاشم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-1314-5
السعر$8.00 :
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محمد آل زيد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2243-7
السعر$10.50 :

قلوب تائهة

جنس ،اكاذيب...
والب توب

بول قطان
المقاس:
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-1286-5
السعر$6.50 :
21.5 x 14.5

رسائل لم تصل بعد

فهد بن عفيرا الفالسي
المقاس20x14 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-0689-5
السعر$11.00 :

نوره الدعجاني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-1531-6
السعر$8.00 :

دعوة خاصة من صديقي
سيوران

كاتب مجنون وعاقل يقرأ

جورج كميل شلهوب
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-2161-4
السعر$7.50 :

وليد اسامة خليل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :

ISBN: 978-614-01-0484-6

السعر:

$5.00

شعر

حيث ينبع الكالم

لكي تتملكني

سمفونية الذنوب

الوخز بالكلمات

اديب صعب
المقاس:
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2799-9
السعر$9 :

حنين عبد الرحمن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات72 :
ISBN: 978-614-01-2754-8
السعر$8 :

رلى بو عيسى
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-2877-4
السعر$8 :

تفاحة تخترق جدارا

كلمات للضياع...حبيبة
للمنفى

وانني في الحب ال اتعفف هسيس

21.5 x 14.5

نبيل ابو حمد
المقاس:
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-614-01-2064-8
السعر$8 :
21.5 x 14.5

خريستو المر
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2603-9
السعر$10.50 :

السندباد في سديم االفك مثلما يسجد في الماء
حسن الصلهبي
البجع
المقاس:
عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-2143-0
السعر$7.50 :

حسن الصلهبي
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-614-01-2257-4
السعر$6.00 :

الى موسيقار مجهول

كتاب الحالة

21.5 x 14.5
104

سعود الحمد
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-2404-2
السعر$9.00 :
21.5

21.5

انطوان الدويهي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك مع:
دار المراد
ISBN: 978-614-01-2572-8
السعر$8.00 :

اعتدال ذكر الله
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-1331-2
السعر$11.00 :

علي اسعد جابر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات302 :
ISBN: 978-614-01-2859-0
السعر$12 :

حسن الصلهبي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-2735-7
السعر$7.5 :

المخبوء في خد القناديل خائنة الشبه
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ما الحب إال...

علي أسعد جابر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-1862-1
السعر$13.00 :

ال سواي يليق بك

حسن الصلهبي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-1824-9
السعر$7.00 :

غابة اليدين

حسن الصلهبي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات84 :
ISBN: 978-614-01-2448-6
السعر$7.00 :

حسن الصلهبي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-1738-9
السعر$7.00 :

ليليان يمين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات204 :
ISBN: 978-614-01-2762-3
السعر$11 :

غصون الباكيات

خبأت الحياة وال أعرف
كيف أجدها

وأفصح الصمت

راجح الخوري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-1989-5
السعر$6.00 :

جورج كميل شلهوب
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-1840-9
السعر$6.50 :

جوهرة طه
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-614-01-2035-8
السعر$8.50 :

شعر
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ترجل يا حصان

جارة القمر

حيدر العبد الله
المقاس:
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-1856-0
السعر$7.25 :

سوسن الصالح
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-2071-6
السعر$8.50 :

مقطوعات ألجلك

قيثارة ليل

21.5 x 14.5

علي الزيادي
المقاس:
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2123-2
السعر$9.00 :
21.5 x 14.5

لؤلؤ الحزن

د .فايز رشيد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-2029-7
السعر$9.50 :

فالمنكو

عبد الكريم بعلبكي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-1852-2
السعر$8.00 :

ياسمين حناوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-1638-2
السعر$10.00 :

رائحة الياسمين

ظل للقصيدة صدى
للجسد

ياسمين حناوي
المقاس:
عدد الصفحات92 :
ISBN: 978-614-01-0833-2
السعر$7.00 :
21.5 x 14.5

اياد الحكمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-1127-1
السعر$8.50 :

من وحي النساء

ناهد فران
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-1201-8
السعر$8.50 :

طبال الليل

قاسم جبارة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-1967-3
السعر$12.00 :

على وسادته مس من
القلق

حسن علي النجار
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-2171-3
السعر$7.50 :
21.5

بال عنوان

رندلى منصور
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-0736-6
السعر$7.00 :

قبل الرحيل  -من وحي
النساء

ناهد فران
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-1559-0
السعر$12.50 :

لك وحدك اخلعني

كامل حسن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :

ISBN: 978-614-01-1788-4

السعر:

$7.50

احبيني

سهلة ال سعد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-1546-0
السعر$12.00 :

عزلة بلون البحر

حسام لطيف البطاط
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-1126-4
السعر$5.50 :

رحمة

ناهد فران
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات344 :
ISBN: 978-614-01-2401-1
السعر$15.00 :

إشرب وقتك حتى تثمل

كامل حسن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2128-7
السعر$6.50 :

ال ادري

احمد هاشم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات72 :
ISBN: 978-614-01-1558-3
السعر$6.50 :

صمت الوجدان

وجدان بنت ابراهيم الدجين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-1011-3
السعر$9.00 :

شعر

خواطر ليلية مع مواطنة
درجة أولى

سومر عثمان
المقاس:
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2055-6
السعر$10.50 :
21.5 x 14.5

سوناتات

محمود قحطان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات172 :
ISBN: 978-614-01-0810-3
السعر$7.00 :

حنين بري

غابة أصابع

غيابة حب

آية منصور
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-1086-1
السعر$5.00 :

بشير سالم الصاعدي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
جودي لالعالم والنشر
ISBN: 978-614-01-0753-3
السعر$5.00 :

لواء يازجي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-1308-4
السعر$7.00 :

كانني اثنتان

رحيق الذكريات

صياد الظل

عندما يكون الحزن لطيفا

غيدا اليمن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-0726-7
السعر$6.50 :

هدى غازي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-1810-2
السعر$8.00 :

بإختصار

ألنها تقرأ

نايف الجهني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات56 :
ISBN: 978-614-01-0724-3
السعر$5.00 :

أمل الباز
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات368 :
ISBN: 978-614-01-1932-1
السعر$16.00 :

عثرة سنونو

عقل ال يشيخ ونفس
ال تهدأ

لو كانوا يعلمون

كامل حسن
المقاس:
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-1443-2
السعر$8.50 :

اال الثواني الخالدة

سهام العريشي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2152-2
السعر$7.50 :

خالد بن مطلق
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات184 :
ISBN: 978-614-01-1014-4
السعر$9.00 :

21.5 x 14.5

بسالم من البيت نخرج
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عائشة الريس
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات312 :
ISBN: 978-614-01-2726-5
السعر$15.00 :

توفيق الشحي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-0374-0
السعر$7.50 :

محمد الضبع
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :

ISBN: 978-614-01-0529-4

السعر:

$5.00

الحرف والغراب

اديب كمال الدين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-0760-1
السعر$8.00 :

أروى المهنا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :

ISBN: 978-614-01-1520-0

السعر:

$9.50

أريد ذلك الحب

لؤي عبد الرحمن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-1453-1
السعر$11.50 :

روايات
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افواه مكممة

خرط القتاد

الن الحب ال يفنى ابدا

احمد الطراح
المقاس:
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-3093-7
السعر$9 :

احمد سالم خشان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-3058-6
السعر$14 :

آية رباح
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-3053-1
السعر$7.5 :

تانغو الغرام

صدى الببغاء

افق هادئ

21.5 x 14.5

كورونا..الحب والحرب

جاسم سلمان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات336 :
ISBN: 978-614-01-3156-9
السعر$15 :

ايواء

ما بعد الصدمة

جاسم محمد عبود
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-3192-7
السعر$15 :

افق هادئ

شادية االتاسي
المقاس:
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-3171-2
السعر$10 :

شيخة البرازي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-3165-1
السعر$10 :

عبد الله السعدون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-3164-4
السعر$10 :

عمر الشحي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-3134-7
السعر$6 :

عبد الله السعدون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-3164-4
السعر$10 :

الطوفان الثاني

جنة الموت اللذيذ

جنون االنتقام

اطار البحيرة

العربانة

21.5 x 14.5

فاتح عبد السالم
المقاس:
عدد الصفحات368 :
ISBN: 978-614-01-3103-3
السعر$11 :
21.5 x 14.5

شركاتي

محمد سعود البدر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-3190-3
السعر$13 :

فادي شديد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات400 :
ISBN: 978-614-01-3023-4
السعر$16 :

فراس عوض الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات360 :
ISBN: 978-614-01-3066-1
السعر$15 :

لطيفة الداود
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-3116-3
السعر$11.5 :

ماهر عباس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-3094-4
السعر$10 :

غرامافون

وجد ال ينام

بال مظلة

انت تكفين

مراد عليان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-3042-5
السعر$12 :

معن السلطان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-3092-0
السعر$8 :

ريما البنا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-3044-9
السعر$12 :

صبا يحيى االرياني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-3257-3

روايات

طلقة كارلوس

زيروشينكا

ناصر المعيلي
المقاس:
عدد الصفحات664 :
ISBN: 978-614-01-3152-1
السعر$18 :

ناصر المعيلي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات792 :
ISBN: 978-614-01-2872-9
السعر$32 :

بين ووهان وفنلندا
شمس باردة

لست قديسة

24 x 17

رنا اليسير  -احمد اليسير
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات432 :
ISBN: 978-614-01-3183-5
السعر$17 :

خواطر الندم والغفران

رنا اليسير  -احمد اليسير
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات392 :
ISBN: 978-614-01-2469-1
السعر$14.00 :

من دمشق الى القدس

هيكل وبنداوي
الشتاء قبل الشتاء

هيكل وبنداوي

الذي أذن في مالطا

سحابة أورت

شافي الوسعان
المقاس:
عدد الصفحات336 :
ISBN: 978-614-01-2996-2

التعساء

هنوف الحسينان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-3041-8
السعر$5.5 :

يزن مصلح
المقاس:
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-3043-2
السعر$8 :

21.5 x 14.5

جذور اليام

سامر النجار
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-3131-6
السعر$12.5 :

هنوف الحسينان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2416-5
السعر$8.50 :

يزن مصلح
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2314-4
السعر$10.50 :

21.5 x 14.5

طمأنينة قلب

سارة راشد آل شريم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-3148-4
السعر$10 :

وما زال النرد يدور

ابتسام الحسبان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-3210-8
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بوديكا

احمد غازي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات116 :
ISBN: 978-614-01-2757-9
السعر$8.5 :

مذكرات حرب القيامة

اسامة سيد قاسم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات376 :
ISBN: 978-614-01-2962-7
السعر$15 :

ثورة الذاكرة

ابراهيم وهيب الالمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات64 :

ابراهيم وهيب الالمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات56 :
ISBN: 978-614-01-2758-6
السعر$8.25 :

اية محمد العاسمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-2848-4
السعر$15 :

على قيدك

اسرار فتاة قاعة التشريح

كايروس

سارة الملحم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-614-01-3225-2
السعر$6.5 :

جاسم محمد عبود
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-2833-0
السعر$15 :

جاسم محمد عبود
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات368 :
ISBN: 978-614-01-2983-2
السعر$17 :

روايات
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مرت ،وكانها نبضة

ايمان عبد الرؤوف
المقاس:
عدد الصفحات272 :
ISBN: 978-614-01-2765-4
السعر$14 :
21.5 x 14.5

طريق غير معبد

حصة سليمان المحترش
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات336 :
ISBN: 978-614-01-2807-1
السعر$16 :

الفيصل

وطن بتوقيت التيه

زهرة خدرج
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات344 :
ISBN: 978-614-01-2858-3
السعر$14 :

اقالم الملك

بائع الحكمة

فراعة حقل

جبرايال

حميد العماوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-2892-7
السعر$20 :

حميد العماوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-1458-6
السعر$13.50 :

حميد العماوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-614-01-2141-6
السعر$14.50 :

رقصة واحدة ال تكفي

يحبها الرجال وتكرهها
النساء

سمفونية النور

تاوسرت

خلود احمد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2965-8
السعر$13 :

انثى العابد

العراب

شذا الخطيب
المقاس:
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2997-9
السعر$10.5 :

سلوى مقبل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2890-3
السعر$8 :

حبيبة الخراز
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-2852-1
السعر$16 :

حنان القحطاني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-2974-0
السعر$10 :

رشا الصيدلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2811-8
السعر$9 :

21.5 x 14.5

قدما غول

اغالل من ورد

جميلة محمد العسيري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2771-5
السعر$11 :

النها مختلفة

عبد الرزاق علي المنصور
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2970-2
السعر$8 :

رشا علي الرياشي
المقاس:
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-2784-5
السعر$7 :
21.5 x 14.5

حظ كوكورا

لمى عمر جمجوم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-2832-3
السعر$7 :

سمانثا محيميد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2829-3
السعر$9 :

سمية مؤذنة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-2752-4
السعر$7 :

اوراق الماضي وقضايا
اخرى

الرابع من يونيو

فراس عوض الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-2739-5
السعر$15 :

فيصل كيال
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-2910-8
السعر$8 :

روايات

الشيطان

قصر الدم

السم الكالمي

فراس عوض الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-2934-4
السعر$16 :

فراس عوض الله
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-2487-5
السعر$14.00 :

فراس عوض الله
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2336-6
السعر$8.50 :

 4سيلسيوس او ما شابه

نايا حورية البحر

حافلة حيفا...
البعد الخامس

ابراهيم ادريس
المقاس:
عدد الصفحات184 :
ISBN: 978-614-01-2773-9
السعر$9 :
21.5 x 14.5

ذيل الثعبان

عبد السميع بنصابر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-2838-5
السعر$8 :

سفير الكوارث

ياسر عبد العزيز العرينان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات248 :
ISBN: 978-614-01-2749-4
السعر$12 :

ابراهيم ادريس
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات384 :
ISBN: 978-614-01-2422-6
السعر$18.50 :

رفيقة الصبا

فايكام محمد بشير
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-2809-5
السعر$4 :

سفير الكوارث ج

2

ياسر عبد العزيز العرينان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-3153-8
السعر$12 :

ابراهيم ادريس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات294 :
ISBN: 978-614-01-1660-3
السعر$14.00 :

على رف التقينا

نجالء السديري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2980-1
السعر$8 :

سنابك

يونس الشرقي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات336 :
ISBN: 978-614-01-2926-9
السعر$13.5 :

موت بالجملة (او تكرار
لفعل الموت؟)
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ان تدفن حيا

فهد السيابي
المقاس:
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2839-2
السعر$10 :

الطبعة الثانية
فهد السيابي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-1580-4
السعر$10.50 :

احبتني وردة

بين سمائي وارضك

21.5 x 14.5

منال العتيبي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-2902-3
السعر$9 :

ريجينا

منى القريناوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-2831-6
السعر$10 :

وطن غربتي

نور ابو فخر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-2905-4
السعر$10 :

هبة هوساوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-2812-5
السعر$9 :

بكرا شي نهار

اغباني

ياسمين حناوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-2947-4
السعر$13 :

ياسمين حناوي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-2362-5
السعر$13.00 :

روايات
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النمر

نبيل ابو حمد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2570-4
السعر$8 :

ماذا بعد

60

تغريدة الصوفي

نبيل ابو حمد
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات304 :
ISBN: 978-614-01-2870-5
السعر$12 :

ال بوانت

ضيف الله ال حوفان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2168-3
السعر$8.00 :

محمد جعفر
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2690-9
السعر$8.00 :

شاهد من اشبيلية

قلم احمر

منى التميمي
المقاس:
عدد الصفحات248 :
ISBN: 978-614-01-3098-2
السعر$9.5 :
21.5 x 14.5

القناص

مصطفى حسن
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-2656-5
السعر$16.00 :

منى التميمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-2869-9
السعر$8.5 :

الوصية الغامضة

رقية البادي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-2637-4
السعر$9.00 :

الرحيقيون

نبيل ابو حمد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-1671-9
السعر$7.50 :

زمن آخر

راكمان وعبد الرحمن

كف القدر

نبيل أبو حمد
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات272 :
ISBN: 978-614-01-1076-2
السعر$10.00 :

بلحسن سيد علي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2743-2
السعر$6 :

سعودية وسائق كويتي

بداخلي كاتب

فريد جبور
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-2691-6
السعر$10.50 :

علي بن خالد المطيري
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-614-01-2634-3
السعر$8.00 :

عبد الرحمن احمد الفرهود
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-2702-9
السعر$15.00 :

رسائل صوفية

حارس التوت

تازمان

منى التميمي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-2607-7
السعر$13.50 :

بانتظار المنقذ االعظم

احسان يونس
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-2535-3
السعر$14.00 :

منى التميمي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات272 :
ISBN: 978-614-01-2345-8
السعر$12.50 :

تل محمد

خضير سعيد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات272 :
ISBN: 978-614-01-2644-2
السعر$13.00 :

صالح حمود
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات132 :
ISBN: 978-614-01-2682-4
السعر$9.00 :

جنون للحظات

ليلى الماجد
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات392 :
ISBN: 978-614-01-2643-5
السعر$17.00 :

روايات

حمل مهدد

جلنار  -رشا الديرية
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات294 :
ISBN: 978-614-01-2625-1
السعر$15.00 :

تل

زيف القصاص

حتما ساكون

ارواح متعانقة
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ظالل الشجي

حامد الشريف
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات344 :
ISBN: 978-614-01-2709-8
السعر$15.00 :

حامد الشريف
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات512 :
ISBN: 978-614-01-2431-8
السعر$20.00 :

اسماء سالم الكتبي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات336 :
ISBN: 978-614-01-2609-1
السعر$15.00 :

بتول سعيد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2536-0
السعر$12.00 :

الدرك االسفل من الجنة

القبر رقم 779

نصف روح

صنعو وقوس قزح

آمنة صدقي بو خمسين
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-2614-5
السعر$16.00 :

رسلي المالكي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-2617-6
السعر$11.50 :

منير الحايك
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2618-3
السعر$9.50 :

فكرية شحرة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2760-9
السعر$7.5 :

حاتم األرياني
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2601-5

صاحب االبتسامة ج1

صاحب االبتسامة ج2

صاحب االبتسامة ج3

البوابة رقم 5

لغز الجريمة الغامضة

فكرية شحرة
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2273-4
السعر$9.00 :

فكرية شحرة
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-2622-0
السعر$11.50 :

بقعة ضوء وسط الظلمة

اطردوا هذا الوحش بعيدا دماء وردة الشفق

21.5

عالء المحياوي
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2620-6
السعر$8.50 :
21.5

عالء المحياوي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2599-5
السعر$8.50 :

فكرية شحرة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2946-7
السعر$10 :

عالء المحياوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات272 :
ISBN: 978-614-01-1835-5
السعر$16.00 :

ايمان ماضي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-2606-0
السعر$9.00 :

رائد يونس النبراوي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-2579-7
السعر$8.50 :

تراتيل العودة

انا بعدك

حسن مشهور
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات90 :
ISBN: 978-614-01-2295-6
السعر$7.50 :

اريج منير
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-2397-7
السعر$8.00 :
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روايات

ماليندي حكاية الحلم
االفريقي

محمد طرزي
المقاس:
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-614-01-2824-8
السعر$8 :
21.5 x 14.5

ساحرات بال مكانس

ايمان الخطاف
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات135 :
ISBN: 978-614-01-2414-1
السعر$10.00 :
21.5

وإن منهم لعاشقون

افريقيا اناس ليسوا مثلنا

محمد طرزي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات205 :
ISBN: 978-614-01-2476-9
السعر$11.50 :

محمد طرزي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-1997-0
السعر$10.50 :

قفزة نحو المجهول

فدوى

حاتم البلوي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2468-4
السعر$6.00 :

منفوحة 1404

مجاهد بن ظافر الشهري
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-2700-5
السعر$11.00 :

مجاهد بن ظافر الشهري
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2619-0
السعر$13.50 :

فرج قصة الحب
والعبودية

كوخ العم نجم

محمد علي عبد الله
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-2499-8
السعر$16.50 :

رسالة النور

فاتن عيسى الصراف
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2566-7
السعر$9.50 :

جزرالقرنفل

لبنى

محمد طرزي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-0769-4
السعر$7.00 :

امل الشلوي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-2366-3
السعر$9.00 :

من انا؟ عندما هجموا

الحرملك

شادي حسين
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2473-8
السعر$9.50 :

حسين االمير
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2472-1
السعر$12.50 :

سماح العيسى
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2456-1
السعر$9.00 :

ابدلتني بقلب اخر

ضوء برتقالي

حمار صادق

وائل جالل
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات148 :
ISBN: 978-614-01-2486-8
السعر$12.00 :

نادية االبرو
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2659-6
السعر$10.50 :

كرز حامض

رجل القش

سرى العلوش
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-2557-5
السعر$12.00 :

هيفاء الفاضل
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2548-3
السعر$10.00 :

احمد حسن العطية
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2529-2
السعر$12.50 :

بال جناح

د .لمياء عبد المجيد الكوهجي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2567-4
السعر$11.00 :

روايات

الالئحة
الطويلة لجائزة البوكر
للرواية العربية

الالئحة
الطويلة لجائزة البوكر
للرواية العربية

2020

قطار منتصف الليل إلى
تل أبيب

رشا عدلي
المقاس:
عدد الصفحات416 :
ISBN: 978-614-01-3212-2
21.5 x 14.5

الطرموخ

محمود ابو فروة الرجبي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات308 :
ISBN: 978-614-01-2443-1
السعر$13.00 :

شواهد الزمن

خولة ناصر المقاطي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2979-5
السعر$11 :

رقصة حب

باسل عبد الله
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-614-01-2205-5
السعر$6.50 :

على مشارف الليل

آخر ايام الباشا
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شغف

احببت حورية

رشا عدلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات312 :
ISBN: 978-614-01-3032-6
السعر$12 :

رشا عدلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-2800-2
السعر$10 :

رشا عدلي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات368 :
ISBN: 978-614-01-2268-0
السعر$11.50 :

قطر الندى عبد الله
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2392-2
السعر$8.00 :

على هذه االرض

دموع من هذا الزمن

رحلة لجوء

ساقطة هذا الزمان

ربى عبد الحي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-614-01-2455-4
السعر$14.50 :

فجر عربي

حسن بريغش
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-1639-9
السعر$7.50 :

صالح

خولة ناصر المقاطي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات248 :
ISBN: 978-614-01-2545-2
السعر$14.00 :

يوسف حسن
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات74 :
نشر مشترك مع :حروف
ISBN: 978-614-01-2403-5
السعر$8.00 :

عشوائيات من مذكرات
د .رشا

بياض

د .لمياء عبد المجيد الكوهجي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2124-9
السعر$10.00 :

رغدة ابو بكر كردي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2554-4
السعر$11.00 :

نور انعيم
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-2365-6
السعر$10.50 :

نورة عبد العزيز
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات108 :
ISBN: 978-614-01-1095-3
السعر$9.00 :

درويش صنعاء

خيبة

احمد الصياد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2279-6
السعر$7.00 :

القديس

هيثم بن محمد البرغش آل ريس
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات328 :
ISBN: 978-614-01-2546-9
السعر$16.00 :

ايناس بن مبارك
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2231-4
السعر$9.50 :

الحلم المعلق

خالد عبد الكريم الحمد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات272 :
ISBN: 978-614-01-2285-7
السعر$14.50 :
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االوليمبوس

بهاء الغرايبة
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2212-3
السعر$8.50 :
21.5

روحسد

نسيا منسيا

ثالث ليال سويا

شطر من الروح

صفاء

توفيق الشحي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-2102-7
السعر$13.00 :

حنين سمير الفتياني
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-2210-9
السعر$13.00 :

عبير الرشيد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-2237-6
السعر$10.00 :

فاطمة حسن طاهر
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات392 :
ISBN: 978-614-01-2289-5
السعر$15.00 :

هزائم الشجعان

غدار يا زمن

رحيل ولقاء

تشرين

محمد الطيب
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-2272-7
السعر$8.00 :

بيسان عناب
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات304 :
ISBN: 978-614-01-1096-0
السعر$16.00 :

جويل فضول
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2356-4
السعر$8.50 :

خالد منصور
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-2313-7
السعر$10.00 :

خالد منصور
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات312 :
ISBN: 978-614-01-1872-0
السعر$18.00 :

في حضرة الحياة

حتوف مراوغة

انا احلم بالجنة

غوانتنامو  -قصتي

صور االحالم

دانية السبيتي
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2381-6
السعر$8.00 :

رانيا السعد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-2369-4
السعر$11.00 :

مأساة جميلة

األشوس

21.5

عدنان الشخص
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-1601-6
السعر$15.00 :
21.5

علي عبد الله العلي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-2371-7
السعر$14.00 :

رنا يحيى ادهم
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات480 :
ISBN: 978-614-01-2330-4
السعر$22.00 :

سامي الحاج
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-614-01-2312-0
السعر$9.00 :

سعيد مشروم
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-2286-4
السعر$9.50 :

جنون التصوف

كيف تقول وداعا

اوراق المورينغا

كامل ابو علي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-1210-0
السعر$10.50 :

محاسن مطر شبارو
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات424 :
ISBN: 978-614-01-2232-1
السعر$15.00 :

محمد المستنير
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2315-1
السعر$11.50 :
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جائزة بوكر
2013

ُترجمت إىل

10

جائزة
ليىل العثامن
2010

لغات عاملية

فئران امي حصة ط

16

سعود السنعوسي
المقاس:
عدد الصفحات440 :
نشر مشترك مع:
منشورات ضفاف
ISBN: 978-614-01-1544-6
السعر$15.00 :
21.5 x 14.5

استغفري لذنبك

أريج الطيب
المقاس:
عدد الصفحات129 :
ISBN: 978-614-01-2042-6
السعر$8.50 :
21.5 x 14.5

متاع

ساق البامبو

سعود السنعوسي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات400 :

ISBN: 978-614-01-0523-2

السعر:

$11.00

خيرة

أريج الطيب
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-1434-0
السعر$8.50 :

وفار التنور

سجين المرايا

حمام الدار

ISBN: 978-614-01-0144-9

سعود السنعوسي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك مع:
منشورات ضفاف
ISBN: 978-614-01-2377-9
السعر $5.25 :صافي

آباء غير شرعيين

مهندسو الموت

سعود السنعوسي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات248 :
السعر:

$7.00

محمد باجنيد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2375-5
السعر$9.00 :

رماد

ناقة صالحة

سعود السنعوسي
المقاس19 x 12 :
عدد الصفحات178 :
ISBN: 978-614-01-2900-9
السعر $4 :صافي
ISBN: 978-614-01-2888-0
التجليد :فني
السعر $5 :صافي

مقهى البسطاء

محمد منصور سرحان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2343-4
السعر$8.50 :

مريم الموسوي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-2334-2
السعر$9.50 :

سيد الخسارات

كنت اغني

مريم حسن ال علي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-2311-3
السعر$15.00 :

منال الشريف
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2380-9
السعر$8.50 :

مريم جمال الحارثي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2170-6
السعر$11.00 :

فاطمة العمار
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-2120-1
السعر$13.00 :

نفل محمد العنزي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات72 :
ISBN: 978-614-01-2248-2
السعر$7.00 :

دخيلك يا أمي

دبي صنعاء والعودة

وتالقت ارواحنا في
ميونخ

الذاكرة رحلة في العدم

بال اجنحة

إسراء ُبساطي
المقاس:
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-2122-5
السعر$8.50 :
21.5 x 14.5

عبد الفتاح حيدرة
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-2051-8
السعر$16.00 :

بدور ناصر آل علي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2348-9
السعر$8.50 :

نجالء عواد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2402-8
السعر$9.00 :

هال اسماعيل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-1618-4
السعر$9.50 :
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هي والشيطان

امرأة بال شهوة

قلوب تحترق

عطش النوارس

موتي المؤجل

هذباء علي الغويلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-1626-9
السعر$9.00 :

هذباء علي الغويلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-1263-6
السعر$9.50 :

هذباء علي الغويلي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-2568-1
السعر$12.00 :

صباح مطر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-1613-9
السعر$10.00 :

رجاء رنتيسي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-1690-0
السعر$8.50 :

امرأة بين ناريين

هذيان امرأة عاشقة

تضحية برحم امرأة

السوسنة السوداء

دوزنة

هند مطر
المقاس:
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2899-6
السعر$8 :

هند مطر
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-2249-9
السعر$10.00 :

حياة في قلب الجالد

الرحلة رقم

21.5 x 14.5

وليد عودة
المقاس:
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-3233-7
21.5 x 14.5

الغريب

د .وليد عودة
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات192 :

ISBN: 978-614-01-0023-7

السعر:

$7.00

370

هند مطر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-1704-4
السعر$9.50 :

فاطمة الفردان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-1666-5
السعر$6.00 :

عالء عبد الحميد ناجي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-1650-4
السعر$9.00 :

الصندوق األسود

اين ولدي؟

نصف وجه دامع

وليد عودة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-2842-2
السعر$13 :

وليد عودة
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-614-01-2723-4
السعر$13.00 :

وليد عودة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-1025-0
السعر$10.00 :

شقيقان وعروس أوكرانية
واحدة

كنز القيصر المفقود

حدث في الجامعة األميركية السجن -

د .وليد عودة
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات280 :

21.5

ISBN: 978-614-01-0139-5

السعر:

$11.00

د .وليد عودة
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات400 :
ISBN: 978-614-01-0239-2
السعر$14.00 :

وفاء أحمد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-1488-3
السعر$14.50 :

د .وليد عودة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :

ISBN: 978-614-01-0558-4

السعر:

$8.00

18

محمد بن مانع الشهري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-1707-5
السعر$11.00 :

روايات

جائزة
وزارة الثقافة
لبنان
2015

آخر االراضي

الالئحة
الطويلة لجائزة
بوكر العربية
2015

غريقة بحيرة موريه

انطوان الدويهي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:
دار المراد
ISBN: 978-614-01-2251-2
السعر$9.00 :

انطوان الدويهي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع :دار المراد
ISBN: 978-614-01-1187-5
السعر$10.00 :

رقصة البيدق جغلوال

سر الجبل

فتح الله عمر
المقاس:
عدد الصفحات248 :
ISBN: 978-614-01-1702-0
السعر$12.00 :
21.5 x 14.5

مغازلجي في

JBR

وليد اسامة خليل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-0869-1
السعر$8.00 :

بعد الحلم

شيماء الشريف
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-1097-7
السعر$9.00 :

د .خالد الراجحي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-1761-7
السعر$12.00 :
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الالئحة
الطويلة لجائزة
بوكر العربية
2014

حامل الوردة االرجوانية

انطوان الدويهي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع :دار المراد
ISBN: 978-614-01-0847-9
السعر$9.00 :

ال يحظى الجميع بنهاية
سعيدة

محمد خميس
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع :كتاب
ISBN: 978-614-01-1214-8
السعر$7.00 :

فاتوشيني مطعم بالعشق احببت يهودية

رسائل الحب والحرب
بين القدس ودمشق

راما جمال
المقاس:
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-3146-0
السعر$8.75 :
21.5 x 14.5

االمنية الثالثة

خبز العونية

يونس علي الحمداني
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-2665-7
السعر$15.00 :

اللعنة

محمود محمد الحبال
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات72 :
ISBN: 978-614-01-1170-7
السعر$5.00 :

نازك سابا يارد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-0741-0
السعر$7.50 :

احبها جدا

اضغاث مدينة

وليد اسامة خليل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات272 :
ISBN: 978-614-01-1633-7
السعر$12.00 :

وليد اسامة خليل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-1165-3
السعر$7.00 :

ايمان حمد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-1198-1
السعر$10.00 :

عبد الرضا صالح محمد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-1163-9
السعر$7.00 :

انصاف مجانين

ضربة شمس

نسيم الشمال

االمل والمطر

شيماء الشريف
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-1667-2
السعر$10.00 :

صخر عرب
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2894-1
السعر$10 :

صخر عرب
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-1769-3
السعر$10.00 :

صخر عرب
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات414 :
ISBN: 978-614-01-1190-5
السعر$15.00 :
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عشر ليال وليلى

يورو Euro -

نذير الزعبي
المقاس:
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-1260-5
السعر$10.50 :

نذير الزعبي
المقاس21 x 13 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-1775-4
السعر$10.50 :

مسارات زمكانية

ديجافو

21.5 x 14.5

فراس عنجريني
المقاس:
عدد الصفحات400 :
ISBN: 978-614-01-1204-9
السعر$16.00 :
24 x 17

الميكانيكي

طاهر الزهراني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-1311-4
السعر$8.00 :

طائر الـثبغطر

د .عبدالله بن احمد الفيفي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات332 :
ISBN: 978-614-01-1258-2
السعر$10.00 :

سلمى الجابري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-1203-2
السعر$12.00 :

الطريق

مالك الغرايبه
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-1327-5
السعر$8.50 :

من انا؟

احمد رشيد
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات246 :
ISBN: 978-614-01-1366-4
السعر$13.00 :

مساءات وردية

اختطاف ...ثانياً

حمد الحمد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-1698-6
السعر$14.50 :

حمد الحمد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات304 :
ISBN: 978-614-01-1301-5
السعر$14.50 :

اعترافات األماكن

ابنة الثلج

أحمد هاشم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-1941-3
السعر$8.00 :

أحمد هاشم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-1517-0
السعر$8.00 :

يافا حكاية غياب ومطر

قاب قوسين

نبال قندس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-1339-8
السعر$10.50 :

اوف الين

ندى يحيى الحائك
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات304 :
ISBN: 978-614-01-2265-9
السعر$13.00 :

مرام عبدالرحمن مكاوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات360 :
ISBN: 978-614-01-1262-9
السعر$17.00 :

العزيز

ندى يحيى الحائك
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-1953-6
السعر$7.00 :

هسيس المالئكة

لؤي علي خليل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-1303-9
السعر$9.50 :

ذاكرة التالشي

احمد هاشم
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-2239-0
السعر$10.50 :

عرفت الهوى

لبنى الغالييني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-1349-7
السعر$15.00 :

عناقيد الرذيلة

أحمد ولد الحافظ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-1725-9
السعر$11.50 :

روايات

 6000ميل

الجائزة القاتلة  -ط2

محمد مهيب جبر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات158 :
نشر مشترك مع :شارقة
ISBN: 978-614-01-1133-2
السعر$7.00 :

عصام عبد الله الطويان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات432 :
ISBN: 978-603-01-1852-6
السعر$9.5 :

فلتكوني بخير

زيدان الزقزاق

أروى الوقيان
المقاس:
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-1807-2
السعر$15.00 :
21.5 x 14.5

العرجاء

محمد ذيب الحميداني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات272 :
ISBN: 978-614-01-1515-6
السعر$15.00 :

مالكي

نعمت الحاموش
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2904-7
السعر$8.5 :

حسام الدين صالح
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-0837-0
السعر$8.00 :

غيابت

اغتيال صحافية

فاطمة آل عمرو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-0855-4
السعر$9.50 :

كراكاتو

الخيط األسود

جمال القيسي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات156 :

خيرية بوبطان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-0790-8
السعر$9.00 :

السعر:

شظايا في عيون بغداد

اضغاث احالم

ISBN: 978-614-01-0004-6
$5.00

مهرة بنت احمد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-0871-4
السعر$8.50 :

جاسم المطير
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-0245-3
السعر$9.00 :

رشيد بوغانم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-0841-7
السعر$8.00 :

الجرائم الخفية

أنثى تبحث عن جسد

ذنبي أنها أمي

ابرار بنت نور
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-2341-0
السعر$14.00 :

سارة طارق مدني
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات184 :
ISBN: 978-614-01-1050-2
السعر$9.00 :

الرجل والوحش

مرساة في رمال

نعمت الحاموش
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-1395-4
السعر$10.00 :

عايش ميت
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نعمت الحاموش
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2354-0
السعر$10.00 :

عبد الله سعيد باقالقل
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات192 :

ISBN: 978-9953-87-927-7

السعر:

$9.00

في حضرة العنقاء والخل
الوفي
اسماعيل فهد اسماعيل
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات392 :

ISBN: 978-614-01-0656-7

السعر:

$12.00

عبد الله سعيد باقالقل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-1819-5
السعر$13.00 :

هزمتهم امرأة

حسن صبرا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات318 :
ISBN: 978-614-01-0816-5
السعر$9.00 :

روايات
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بطاقات عمل مؤنثة

تباوا

عفراء النعيمي
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-1486-9
السعر$7.00 :

السعر:

ابنة الشرق

بين الشرفة وشجرة اللوز

21.5

زهراء الغانم
المقاس× 17 :
عدد الصفحات332 :
ISBN: 978-614-01-2608-4
السعر$17.00 :
24

غرابيل

عبدالله النغيثر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-1995-6
السعر$11.50 :

د .نايف الجهني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :

ISBN: 978-614-01-0474-7
$7.00

زهراء الغانم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات272 :

ISBN: 978-614-01-0531-7

السعر:

$10.00

حكومة الظل

د .منذر القباني
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات176 :

21.5

ISBN: 978-9953-87-118-9

السعر:

$7.00

انا هي واالخريات

جنى فواز الحسن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :

ISBN: 978-614-01-0453-2

السعر:

$6.50

كهنة زحل

معتصم صبيح
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-2755-5
السعر$11.5 :

عودة الغائب

د .منذر القباني
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات280 :

21.5

ISBN: 978-9953-87-346-6

السعر:

$9.00

ما بعد ذلك

مجد ح ّماد
المقاس:
عدد الصفحات152 :

21.5 x 14.5

ISBN: 978-614-01-1102-8

السعر:

انا

$6.00

197

معتصم صبيح
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات472 :
ISBN: 978-614-01-1632-0
السعر$15.00 :

التاجر بهراني

ابراهيم الدعجاني
المقاس:
عدد الصفحات48 :

21.5 x 14.5

ISBN: 978-614-01-0563-8

السعر:

$4.00

قطب حنة

معتصم صبيح
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-2076-1
السعر$13.00 :

زوجة واحدة ال تكفي...
زوج واحد كثير!

منذر القباني
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات238 :
ISBN: 978-614-01-2435-6
السعر$10.50 :

جائزة
النادي الثقافـي
العريب
2010

حان أوان الرحيل

جمال محمد ابراهيم
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :

ISBN: 978-614-01-0109-8

السعر:

$5.50

فرسان وكهنة

منذر القباني
المقاس:
عدد الصفحات280 :

21.5 x 14.5

ISBN: 978-614-01-0674-1

السعر:

$9.00

قطز

منذر القباني
المقاس:
عدد الصفحات400 :
ISBN: 978-614-01-1306-0
السعر$13.00 :
21.5 x 14.5

ثالثية فرسان وكهنة

قرين

د .منذر القباني
المقاس:
عدد الصفحات392 :
ISBN: 978-614-01-1961-1 ISBN: 978-614-01-1833-1
السعر$33.00 :
السعر$13.00 :
21.5 x 14.5

منذر القباني
المقاس:
عدد الصفحات1072 :
21.5 x 14.5

روايات

نادي الصنوبر

ربيعة جلطي
المقاس:
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

21.5 x 14.5

جنون الحكمة

خالد المانع
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-2383-0
السعر$14.00 :

مذكرات أستاذ حكيم

د .خالد المانع
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-1986-4
السعر$6.85 :

أخيرا ..انتهيت منك

سعود الحمد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-1499-9
السعر$12.50 :
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الوالدة مرتين

سعود الحمد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات432 :
ISBN: 978-614-01-2160-7
السعر$20.00 :

ISBN: 978-614-01-0553-9

السعر:

$7.50

نضال

حسن بريغش
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-1873-7
السعر$13.00 :

شتات

محمد العميري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-1454-8
السعر$12.00 :

النورس

غسان شبارو
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-2350-2
السعر$5.50 :

أعناق ملتوية

شروق الخالد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات126 :
ISBN: 978-614-01-2158-4
السعر$9.00 :

العطفة

حسين رحيم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :

ISBN: 978-614-01-1801-0

السعر:

$8.50

بيروت 1982

غسان شبارو
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات352 :

ISBN: 978-9953-87-037-3

السعر:

$7.00

كيمياء الخيبة

ما بعد الغيبوبة

إيمان الخطاف
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-2110-2
السعر$12.00 :

صفا ناشر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-2077-8
السعر$12.50 :

حياة بعد الموت

سندس

أرجوك ال تقسى

إيمان حمد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2094-5
السعر$10.00 :

مسيرة التغيير

روال صبيح
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-1982-6
السعر$15.00 :

روال صبيح
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-1984-0
السعر$17.50 :

غسان شبارو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-3193-4
السعر$6.5 :

جمر المستنقع

كوكب الجرذان

2022

غسان شبارو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-1672-6
السعر$6.00 :

غسان شبارو
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-9953-87-829-4
السعر$5.50 :

غسان شبارو
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات224 :

ISBN: 978-9953-87-511-8

السعر:

$6.00
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روايات

العائدة الى حياة سابقة

المتحضر

حوار النعم والال

عمر حسين سراج
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2511-7
السعر$8.50 :

عمر حسين سراج
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-2197-3
السعر$15.00 :

عمر حسين سراج
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات248 :
ISBN: 978-614-01-2261-1
السعر$11.00 :

فندق االربعون نجمة

الهجرة إلى العالم
االفتراضي

زبد البحر

21.5

عمر حسين سراج
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2427-1
السعر$10.00 :
21.5

جزيرة األلوان

عمر حسين س ّراج
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2130-0
السعر$9.50 :

الوعد القديم

اوبنياس

عمر حسين سراج
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات156 :
ISBN: 978-614-01-0383-2
السعر$7.50 :

عمر حسين سراج
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات184 :
ISBN: 978-614-01-2360-1
السعر$8.50 :

ممر الشانزليزيه

الغيرة من رجل ميت

عمر حسين سراج
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات184 :
ISBN: 978-614-01-1907-9
السعر$10.00 :

عمر حسين سراج
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات236 :
ISBN: 978-614-01-1974-1
السعر$11.00 :

عمر حسين سراج
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات188 :
ISBN: 978-614-01-2002-0
السعر$11.50 :

فاقد الهوية

عالم مختلف

ميالجرو

عمر حسين سراج
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-2104-1
السعر$13.50 :

رزان العامر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2072-3
السعر$14.00 :

حنان فرحات
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-1874-4
السعر$10.00 :

ما بعد الشمس

تائهتان في البحر األحمر

ملحمة الهروب إلى الموت باب الغواص

نزار دندش
المقاس:
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-3177-4
21.5 x 14.5

سمير عبد المجيد الزيدي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2162-1
السعر$13.00 :

دعوة الى الزمن الجميل

حسن بريغش
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات312 :
ISBN: 978-614-01-2150-8
السعر$16.00 :

رؤى عبيد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-1929-1
السعر$8.00 :

محمد الشدّي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-0825-7
السعر$11.00 :

ريما بالي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات328 :
ISBN: 978-614-01-1996-3
السعر$18.50 :

األمريكية واألخرى

محمد سليمان الفكي الشاذلي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-2121-8
السعر$13.00 :

روايات
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جائزة دولة
الكويت
التشجيعية

حارس سطح العالم

كل االشياء

بثينة العيسى
المقاس:
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك مع :تكوين
ISBN: 978-614-01-2906-1
السعر$9.5 :

بثينة العيسى
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات336 :
ISBN: 978-614-01-0444-0
السعر $6.00 :صافي

عروس المطر

تحت أقدام األمهات

21.5 x 14.5

بثينة العيسى
المقاس:
عدد الصفحات184 :

21.5 x 14.5

ISBN: 978-614-01-0538-6

السعر:

$6.00

بثينة العيسى
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات280 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

ISBN: 978-9953-87-788-4

السعر:

عائشة تنزل إلى العالم
السفلي

بثينة العيسى
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-0370-2
السعر$8.00 :

توارت بالحجاب

خرائط التيه ط

4

بثينة العيسى
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات408 :
ISBN: 978-614-01-1631-3
السعر$13.00 :

رقصة أم الغيث

عبد الرحمن العكيمي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات160 :

عبد الرحمن العكيمي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-9953-87-881-2 ISBN: 978-614-01-2657-2
السعر$5.00 :
السعر$11.00 :

كبرت ونسيت ان انسى

بثينة العيسى
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-0878-3
السعر$10.00 :

حبتان من القمح

محمود عمر خيتي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات392 :
ISBN: 978-614-01-2107-2
السعر$16.00 :

$7.50

جائزة
مركز الدراسات
والتوثيق واإلعالم حول
املرأة/تونس
2012

حرية وراء القبضان

رندلى منصور
المقاس:
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-1304-6
السعر$9.00 :
21.5 x 14.5

هالة النور

محمد العشري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :

ISBN: 978-614-01-0470-9

السعر:

$5.50

تراتيل آلالمها

رشيدة الشارني
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-0316-0
السعر$6.00 :

زغاريد الموت

عبد الكريم الجويطي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

ISBN: 978-9953-87-818-8

السعر:

قتل ميت

سعدية اساليلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-1793-8
السعر$9.00 :

شرفة دبي

عبد الله صايل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-2153-9
السعر$9.00 :

حرية الحائر

عبد الله صايل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2154-6
السعر$7.50 :

رعشة في الركبتين

شروق الخالد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات126 :
ISBN: 978-614-01-2155-3
السعر$8.00 :

$6.50

األبيون

ليث طاهر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات328 :
ISBN: 978-614-01-0717-5
السعر$12.00 :

حكاية رجل من زيزيا

ليث طاهر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات212 :
ISBN: 978-614-01-2099-0
السعر$14.00 :

إصدارات ابراهيم نصر الله
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ماساة كاتب القصة
القصيرة

عو

ابراهيم نصر الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :

ابراهيم نصر الله
المقاس:
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-3181-1
السعر$9 :

ISBN: 978-614-01-0532-4

شرفة رجل الثلج

شرفة الهاوية

21.5 x 14.5

ابراهيم نصر اللـه
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

21.5

ISBN: 978-9953-87-755-6

السعر:

السعر:

$6.50

حارس المدينة الضائعة

ابراهيم نصر الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-1289-6
السعر$12.00 :

ابراهيم نصر الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات336 :
ISBN: 978-614-01-0675-8
السعر$7.00 :

شرفة الفردوس

ابراهيم نصر الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-1381-7
السعر$7.00 :

الالئحة
الصغرى لجائزة
بوكر العربية

2013

إبراهيم نصر الله
المقاس:
عدد الصفحات560 :
ISBN: 978-614-01-0399-3
السعر$15.00 :

مجرد  2فقط

ابراهيم نصر الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-1174-5
السعر$8.00 :

2008

زمن الخيول البيضاء

ابراهيم نصر الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات512 :
ISBN: 978-614-01-2969-6
التجليد :فني
السعر$17 :

اعراس آمنة

ابراهيم نصر اللـه
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

ISBN: 978-9953-87-625-2

السعر:

$5.00

زمن الخيول البيضاء
ابراهيم نصراللـه
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات512 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

$6.50

براري الحمى

ابراهيم نصر اللـه
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات168 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

ISBN: 978-614-01-0043-5

السعر:

الالئحة
الطويلة لجائزة
بوكر العربية

21.5 × 14.5

ISBN: 978-9953-87-605-4

السعر:

$9.00

قناديل ملك الجليل

شرفة الهذيان

ابراهيم نصر اللـه
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

طيور الحذر

ابراهيم نصر اللـه
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

تحت شمس الضحى

ISBN: 978-9953-87-626-9

السعر:

$6.00

حرب الكلب الثانية

إبراهيم نصر الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات344 :
ISBN: 978-614-01-2026-6
السعر$10.00 :

2009

األمواج البرية

ابراهيم نصر اللـه
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

السعر:

$6.50

جائزة
النادي الثقايف
العريب

ISBN: 978-9953-87-463-0

السعر:

ISBN: 978-9953-87-908-6

$6.00

ISBN: 978-9953-87-522-4

$13.00

شرفة العار

ابراهيم نصر اللـه
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

السعر:

$8.00

إبراهيم نصر الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-1820-1
السعر$5.50 :

زيتون الشوارع

ابراهيم نصر اللـه
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

ISBN: 978-9953-87-624-5

السعر:

$6.5

طفل الممحاة

ابراهيم نصر اللـه
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات280 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

ISBN: 978-9953-87-622-1

السعر:

$8.00

إصدارات ابراهيم نصر الله

ظالل المفاتيح

سيرة عين

ابراهيم نصر الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات168 :

ISBN: 978-614-01-2707-4

السعر:

$6.70

بسم األم واإلبن

ابراهيم نصر الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :

ISBN: 978-614-01-2708-1

السعر:

$6.00

السيرة الطائرة

ابراهيم نصر اللـه
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات128 :
قرص مضغوط1 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

ISBN: 978-614-01-0125-8

السعر:

ابراهيم نصر الله
المقاس:
عدد الصفحات512 :

21.5 x 14.5

ISBN: 978-614-01-2710-4

السعر:

ابراهيم نصر اللـه
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات300 :

21.5

دبابة تحت شجرة عيد
الميالد

$9.00

$15.00

الحب شرير

ابراهيم نصر الله
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-2217-8
السعر$9.00 :

مجموعة ثالثية األجراس

ابراهيم نصر الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات824 :

ISBN: 978-614-01-2728-9

السعر:

$27.70

كتاب الكتابة

ابراهيم نصر الله
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-2426-4
السعر$12.00 :
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ليل المحو

ابراهيم نصر الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات248 :
ISBN: 978-614-01-3249-8

على خيط نور

ابراهيم نصر الله
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات264 :

ISBN: 978-614-01-0591-1

السعر:

$10.00

ISBN: 978-614-01-0044-2

السعر:

$6.00

هزائم المنتصرين ط

2

ابراهيم نصر الله
المقاس:
عدد الصفحات248 :
ISBN: 978-614-01-1600-9
السعر$10.00 :
21.5 x 14.5

أحوال الجنرال

إبراهيم نصر الله
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-0310-8
السعر$9.00 :

عودة الياسمين

إبراهيم نصر الله
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-0311-5
السعر$9.00 :

لو انني كنت مايسترو
ابراهيم نصر اللـه
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات256 :
قرص مضغوط1 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

في روحي حكايات

فاطمة عبد الله بن رافعة
(بنت السراة)
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات304 :
ISBN: 978-614-01-3235-1

بيت جدي

فاطمة بنت السراة
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-2552-0
السعر$15.00 :

فاطمة بنت السراة
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2229-1
السعر$9.00 :
21.5

ISBN: 978-9953-87-606-1

ISBN: 978-9953-87-598-9

السعر:

سبع وعشرون ليلة

بردها لم يات من النافذة

السعر:

صالح النجدي وزهراء
الجنوبية

صور الوجود

ابراهيم نصر اللـه
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

$10.00

فاطمة بنت السراة
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2228-4
السعر$7.00 :

$8.00

فاطمة بنت السراة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-1641-2
السعر$10.50 :

روايات
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أحجاري

علي اليوسفي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-3238-2

فودو

ناهد فران
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات336 :
ISBN: 978-614-01-3100-2
السعر$11 :

وتذكر بعضاً مما تتذكره

د .منذر البديري
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات248 :
ISBN: 978-2-84409-882-5
السعر$8.50 :

زوايا النسيان

ناهد فران
المقاس20 x 14 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-1931-4
السعر$13.00 :

عراقي في باريس

صموئيل شمعون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات304 :

ISBN: 978-614-01-0441-9

السعر:

$8.00

من أنا..
الجزء األول

نوف عبد الله
المقاس:
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-2039-6
السعر$9.00 :
21.5 x 14.5

ثالثة أثواب مختلفة في
دموع حمراء
دموع حمراء
وجدان بنت سلمان عبد العزيز وجدان بنت سلمان عبد العزيز عرض واحد

المقاس× 14.5 :
عدد
ISBN: 978-614-01-2449-3
السعر$14.50 :

المقاس:
عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1948-2
السعر$16.00 :

د .وليد أسامة خليل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2068-6
السعر$10.00 :

ال تتزوج امرأة تقرأ

اسطورة صانع الدمى

حمم باردة

21.5

الصفحات168 :

فهد األحمري
المقاس:
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2733-3
السعر$10.00 :
21.5 x 14.5

21.5 x 14.5
224

خالد السليم
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات132 :
ISBN: 978-614-01-2713-5
السعر$9 :

ليلى الهاشمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
نشر مشترك مع :مبادرة انثيال
ISBN: 978-614-01-2849-1
السعر$9 :

اسطورة الكتابة..
كتاب ينقذ طفال ط

2

مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-1474-6
السعر$10.00 :

غادرتك فال تذبلي

أخبرني س ًّرا

النفل محمد
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات72 :
ISBN: 978-614-01-1846-1
السعر$8.00 :

حكاية أسيل

هشام فريد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات304 :
ISBN: 978-614-01-2047-1
السعر$14.00 :

عائشة سالم الشحي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-2031-0
السعر$12.50 :

حياة من خرم اإلبرة

مبتعث في السودان

ياسين رفاعية
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-1912-3
السعر$8.50 :

كافيه فيروز ط

2

علي شاكر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-614-01-1555-2
السعر$13.00 :

حمزة الهاشمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-614-01-2080-8
السعر$9.50 :

أفول

د .فايز رشيد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-1783-9
السعر$11.00 :

روايات مترجمة

االشرعة القرمزية

فراشة طوكيو

الكسندر غرين
المقاس:
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-3080-7
السعر$7 :

اميكو جين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك معAlloy :
ISBN: 978-614-01-3184-2
السعر$17.5 :

قبل ان تبرد القهوة

قبل ان تبرد القهوة
حكايات من المقهى ج

18.5x11.5

توشيكازو كواغوشي
المقاس:
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك معPicador :
ISBN: 978-614-01-3147-7
السعر$11 :
21.5 x 14.5

االبنة االسبانية

2

توشيكازو كواغوشي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك معPicador :
ISBN: 978-614-01-3195-8
السعر$11 :

اجنبية في سيارة حمراء

قراصنة

2

الغرفة

ايزابيل روي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:
Sodec + Hurtubise
ISBN: 978-614-01-3105-7
السعر$11 :

احدنا هو التالي

اثنان يمكنهما كتمان السر احدنا يكذب

كارين ماكمنوس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات360 :
نشر مشترك معStimola :
ISBN: 978-614-01-3196-5
السعر$15 :

صندوق االدلة االسود

غرفة االحتراق

اجازة في بركة دماء

ISBN: 978-614-01-3162-0

ISBN: 978-614-01-3154-5

ممارسة الثقة

االختان

صنع في الصين

رجل الطبشور

سوزان تشوي
المقاس:
عدد الصفحات384 :
ISBN: 978-614-01-3224-5
21.5 x 14.5

$21

كارين ماكمنوس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك معStimola :
ISBN: 978-614-01-3221-4

ISBN: 978-614-01-3168-2

آسني سييرستاد
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات496 :
نشر مشترك مع:
Farrar - Norla
ISBN: 978-614-01-2845-3
السعر$17.5 :

Simon & Schuster

ISBN: 978-614-01-3136-1

كارين ماكمنوس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك مع:
Delacorte - Random House
ISBN: 978-614-01-2863-7
السعر$15 :

كارينا ساينز بورجو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك معCasanova :
ISBN: 978-614-01-3051-7
السعر $7.5 :صافي

السعر:

جيسيكا نول
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:
السعر:

مارينا هريميتش
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك معNora Druk- :
$9

الفتاة االكثر حظا بين
االحياء

ايما دونهيو
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات392 :
نشر مشترك معHachette :
ISBN: 978-614-01-3173-6
السعر$17 :

مايكل كونللي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات408 :
نشر مشترك معGrand :

Ukranian Book

85

Central Publishing

السعر $9 :صافي

جو ميسين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات400 :
نشر مشترك مع:
شارقة Jiangsu -
ISBN: 978-614-01-2764-7
السعر $6 :صافي

مايكل كونللي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات456 :
نشر مشترك مع:
Little, Brown

السعر $9.5 :صافي

س .تيدور
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:

Penguin Random House

ISBN: 978-614-01-2396-0

السعر $9.50 :صافي

مايكل كونللي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات416 :
نشر مشترك معHachette :
ISBN: 978-614-01-3089-0
السعر$17.5 :

الحفرة

س .تيدور
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات384 :
نشر مشترك مع:
Penguin

ISBN: 978-614-01-2827-9

السعر $8.5 :صافي

روايات مترجمة

86

جاهز ايها الالعب االول
ارنست كالين
المقاس× 17 :
عدد الصفحات424 :
نشر مشترك مع:
24

Random House

ذات يوم كنا حبيبين

هوانغ سوك  -يونغ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:
Munhakdongne

ISBN: 978-614-01-1867-6

ISBN: 978-614-01-2840-8

رياح كامينو

جزيرة كامينو

السعر $10.00 :صافي

جون غريشام
المقاس:
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك معDoubleday :
ISBN: 978-614-01-3180-4
السعر$16 :
24 x 17

الالجئون

السعر:

$9

جون غريشام
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك مع:
Random House

ISBN: 978-614-01-2530-8

االميرة باري

هوانغ سوك  -يونغ
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
شارقة Susijn -
ISBN: 978-614-01-2382-3
السعر $7.50 :صافي

هوانغ سوك  -يونغ
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:
ISBN: 978-614-01-2628-2

السعر $5.00 :صافي

ISBN: 978-614-01-2576-6

سرقة مال النصاب

المحامي الوغد

بحث في االعماق

جون غريشام
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-2549-0
السعر $10.50 :صافي

السعر $10.00 :صافي

موت في عيد الحب

اإلبنة السرية

الطابق االلف

ISBN: 978-614-01-2543-8

ISBN: 978-614-01-2658-9

االصدار صفر

في مصيدة الحب

الزوجة الباريسية

السعر $7.00 :صافي

دايفيد يوون
المقاس:
عدد الصفحات416 :
ISBN: 978-614-01-3239-9
24 x 17

السعر $8.50 :صافي

دايفيد يوون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات358 :
نشر مشترك مع:

Putnam’s Son - Penguin Ra

ISBN: 978-614-01-2822-4

السعر:

$17

رجل النظام البوليسي

الوداع المؤقت

Penguin Random House

ISBN: 978-614-01-0303-0

Harper Collins

السعر:

$20.00

باوال ماكالين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:
Ballantine Books

ISBN: 978-614-01-1164-6

السعر:

$18.00

السعر $13.00 :صافي

ISBN: 978-614-01-2245-1

جون غريشام
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات384 :
نشر مشترك مع:

شيلبي سومايا غاودا
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
ISBN: 978-614-01-1841-6

Grand Central

ابراهام فيرغيز
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات576 :
نشر مشترك معAlfred Knopf :
ISBN: 978-614-01-1029-8
السعر$26.00 :

توم روب سميث
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات488 :
نشر مشترك مع:

فاييت ثانه نغويين
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:
Grove Press

Munhakdonge

السعر $10.00 :صافي

لورين اوليفر
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:
Harper Collins

اشياء مألوفة

باتشينكو

مين جين لي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات512 :
نشر مشترك مع:

Pocket Books UK

السعر:

لوري فرانكيل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات384 :

ISBN: 978-614-01-0461-7

السعر:

$13.00

$20.00

حب ال يقهر

كاثرين ماكغي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات556 :
نشر مشترك مع:

جيسيكا باري
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات364 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-2259-8

ISBN: 978-614-01-2740-1

Rights People

السعر $12.50 :صافي

Harper Collins

السعر $7.25 :صافي

من الثقافة االيسلندية

أبناء الغبار

ارنالدور اندريداسون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات244 :
نشر مشترك مع:
Centre

ISBN: 978-614-01-3237-5

غضب

ليالي ريكيافيك

ارنالدور اندريداسون
المقاس21x14 :
عدد الصفحات360 :
نشر مشترك مع:
Forlagid - Icelandic Cen
ISBN: 978-614-01-3187-3
السعر$14 :

صمت القبر

غيوم داكنة

ارنالدور اندريداسون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
Forlagid - Icelandic Centre
ISBN: 978-614-01-2748-7
السعر $8 :صافي

مخزن األعضاء البشرية

جثة في الفندق

ارنالدور اندريداسون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات360 :
نشر مشترك مع:

ارنالدور اندريداسون
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:

ارنالدور اندريداسون
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-1550-7

ISBN: 978-614-01-0295-8

ISBN: 978-614-01-0025-1

Forlagid Publishing

السعر:

$16.00

قفازات مخملية قذرة
ناتشو كاريتيرو
المقاس× 17 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك مع:

Bookmentasjdour

السعر:

$11.00

التدفق الهادئ لنهر اونا

ISBN: 978-614-01-2697-8

فاروق شهيتش
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك معSpotLight :
ISBN: 978-614-01-2470-7
السعر $6.00 :صافي

عائلة شبه طبيعية

احفر العالمة
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Libros Del

السعر $9.50 :صافي

ماتياس إيدفاردسون
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات472 :
نشر مشترك مع:
Ahlander Agency

ISBN: 978-614-01-2704-3

السعر $11.50 :صافي

مهما يطل الزمن

ارنالدور اندريداسون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك مع:
Penguin - Icelandic Centre
ISBN: 978-614-01-2991-7
السعر$18.5 :

Bookmentasjdour

السعر:

$10.00

زوجة النمر

تيا اوبرهت
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات384 :

ISBN: 978-614-01-0500-3

السعر:

$15.00

ارنالدور اندريداسون
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات360 :
نشر مشترك مع:
Bookmentasjdour

ISBN: 978-614-01-0244-6

السعر:

شاطئ مانهاتن

جنيفر ايغن
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات446 :
ISBN: 978-614-01-2527-8
السعر $11.00 :صافي

Forlagid Publishing

ISBN: 978-614-01-1684-9

السعر $8.00 :صافي

بيت من ورق

مايكل دوبس
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات440 :
ISBN: 978-614-01-2655-8
السعر $12.50 :صافي

انظري الي

نيكوالس سباركس
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات564 :
نشر مشترك مع:

Grand Central Publishing

ISBN: 978-614-01-2293-2

السعر $12.00 :صافي

افتراق االقدار

بائعة الكتب

فيرونيكا روس
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات462 :
نشر مشترك مع:

فيرونيكا روس
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات440 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-2437-0

ISBN: 978-614-01-2716-6

ISBN: 978-614-01-2457-8

السعر $11.00 :صافي

الجولة الحاسمة

ارنالدور اندريداسون
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:

$13.00

سينثيا سوانسن
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك مع:

Harper Collins
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Harper Collins

السعر $11.00 :صافي

Harper Collins

السعر $10.50 :صافي

ارض االخوات

ساال سيموكا
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:
شارقة Kustannusosa +
ISBN: 978-614-01-2459-2
السعر $6.00 :صافي
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من الثقافة الروسية

انطوان

زليخة تفتح عينيها

الضحاك

المراقبة

انطوان بيجوفيتش
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات344 :
ISBN: 978-614-01-2850-7
السعر$12 :

غوزال ياخينا
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات496 :
نشر مشترك مع:
IFLT - Elkost
ISBN: 978-614-01-2796-8
السعر $10 :صافي

فالديمير مدفيديف
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات608 :
نشر مشترك مع:
Goument & Smirnova - Tran
ISBN: 978-614-01-3002-9
السعر$24 :

جويديب روي  -باتاتشاريا
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع:
شارقة Susijn -
ISBN: 978-614-01-2551-3
السعر $8.00 :صافي

ترجمة اشعار الزعيم

الفتاة وااليبود

جداجد الليل

قرطاجنة

يفغيني تشيجوف
المقاس× 17 :
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:
Goument & Smirnova-IFLT
ISBN: 978-614-01-2419-6
السعر $10.00 :صافي

فالنتينا نازاروفا
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات384 :
نشر مشترك مع:
Goument & Smirnova
شارقة
ISBN: 978-614-01-2649-7
السعر $10.00 :صافي

ال شيء حقيقي وكل
شيء ممكن

ماشا ريجينا
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بيتر بوميرانتسيف
المقاس:
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك معPublicAffairs :
ISBN: 978-614-01-1534-7
السعر$16.00 :
21.5 x 14.5

القارئ المخلص

ماكس سييك
المقاس:
عدد الصفحات400 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

Tammi Publishers

ISBN: 978-614-01-3048-7

السعر $10.5 :صافي

فاديم ليفينتال
المقاس24.5 x 17.5 :
عدد الصفحات296 :
نشر مشترك مع:
Goument & Smirnova
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-1609-2
السعر$25.00 :

كيف تمسك بجاسوس
روسي

نافيد جمالي  -اليس هنيكان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
Scribner

ISBN: 978-614-01-1901-7

السعر:

$16.00

ماريا غالينا
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات328 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-2108-9
السعر$20.00 :

لينا إلتانغ
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات576 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

Goument & Smirnova-IFLT
ISBN: 978-614-01-1908-6

السعر:

كتاب الرسائل

ميخائيل شيشكين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات386 :
نشر مشترك مع:
OKNO - Mikhail Prokhorov
ISBN: 978-614-01-0702-1
السعر$26.00 :

$29.00

رقصة الماء

سيرغي كوزنيتسوف
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات586 :
نشر مشترك مع:
Institue for literary

ISBN: 978-614-01-1259-9

السعر:

$30.00

ثالث تفاحات سقطت
من السماء

نارينيه ابغاريان
المقاس× 17 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
Goument & Smirnova-IFLT
ISBN: 978-614-01-2208-6
السعر $7.50 :صافي
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حرية بال حدود

فيكتور ريميزوف
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات330 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

Goument & Smirnova
ISBN: 978-614-01-1837-9

السعر:

$26.00

الرجل الذي عرف كل شي

ايغور ساخنوفسكي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات210 :
نشر مشترك مع:
Transcript-Mikh Prokhorov
ISBN: 978-614-01-1333-6
السعر$22.00 :

أعمال دان براون | دانيال ستيل

األصل

الجحيم

الرمز المفقود

دان براون
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات464 :
ISBN: 978-614-01-2425-7
السعر $11.00 :صافي

دان براون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات424 :
ISBN: 978-614-01-0899-8
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
السعر $9.00 :صافي

ISBN: 978-9953-87-894-2

نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
السعر$15.00 :

مالئكة وشياطين

الحصن الرقمي

إذهب أقم حارساً

دان براون
المقاس:
عدد الصفحات568 :
ISBN: 9953-29-908-0
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
السعر$13.00 :

هدايا ثمينة

24 x 17

دانيال ستيل
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-2571-1
السعر $6.50 :صافي
21.5

التغيير

دانيال ستيل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات432 :

ISBN: 978-9953-87-449-4

السعر:

$15.00

دان براون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات480 :

هاربر لي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات296 :
نشر مشترك مع:

شيفرة دافنتشي

دان براون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات496 :
ISBN: 9953-29-787-8
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
السعر$15.00 :

ال تقتل عصفوراً ساخراً

في متجر السحر

هاربر لي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات448 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-1861-4

السعر:

ISBN: 978-614-01-1784-6

دراما العيون الزرق

من النظرة األولى

سنة حلوة يا جميل

$16.00

Grand Central Publishing

السعر:

$19.00

دانيال ستيل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-614-01-2084-6
السعر$13.00 :

دانيال ستيل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات440 :
ISBN: 978-614-01-2053-2
السعر$20.00 :

دانيال ستيل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات272 :
ISBN: 978-614-01-0777-9
السعر$13.00 :

 44شارع تشارلز

حتى آخر الزمن

الخيانة

دانيال ستيل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات248 :
ISBN: 978-614-01-0840-0
السعر$13.00 :

دانيال ستيل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات288 :
ISBN: 978-614-01-0868-4
السعر$14.00 :

حقيقة الخديعة

دان براون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات424 :
ISBN: 9953-29-907-2
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
السعر$10.00 :

دان براون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات384 :
ISBN: 9953-29-912-9
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
السعر$10.00 :

William Heinemann
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دانيال ستيل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات288 :
ISBN: 978-614-01-0821-9
السعر$13.00 :

جيمس دوتي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات272 :
ISBN: 978-614-01-2134-8
نشر مشترك مع:
Penguin Random House

السعر $9.00 :صافي

فندق الفاندوم

دانيال ستيل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات312 :
ISBN: 978-614-01-0803-5
السعر$13.00 :

أعمال ستيفن كينغ | روايات مترجمة

90

المعهد

ان كان ينزف

ستيفن كينغ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات456 :
نشر مشترك مع:

ستيفن كينغ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات624 :
نشر مشترك معScribner :
ISBN: 978-614-01-3117-0
السعر$23 :

ISBN: 978-614-01-3191-0

طبيب النوم

سفر ام خطر

The Lotts Agency

السعر:

المنطقة الميتة

مسيرتي في التاليف

ستيفن كينغ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات534 :
ISBN: 978-614-01-3013-5
السعر$23 :

ستيفن كينغ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات296 :
نشر مشترك معScribner :
ISBN: 978-614-01-2792-0
السعر $8.5 :صافي

المنطقة الميتة

كوجو

$23

مقبرة الحيوانات

ستيفن كينغ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات552 :
نشر مشترك مع:
The Lotts Agency

ISBN: 978-614-01-2844-6

السعر $13.5 :صافي

المسيرة الطويلة

ستيفن كينغ  -بف فنسنت
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:

ستيفن كينغ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات536 :
نشر مشترك مع:

ستيفن كينغ
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات452 :
نشر مشترك مع:

ستيفن كينغ
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-2968-9

ISBN: 978-614-01-2914-6

ISBN: 978-614-01-3013-5

ISBN: 978-614-01-2500-1

ISBN: 978-614-01-2430-1

الرجل المسلح  -برج
الظالم 1

ظالم دامس ال نجوم

انعتاق

أرض السعادة

بعيد الغروب

ستيفن كينغ
المقاس:
عدد الصفحات612 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

The Lotts Agency

السعر $12 :صافي

ستيفن كينغ
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات288 :
ISBN: 978-614-01-2384-7
السعر $7.50 :صافي
21.5

الغزاة  -حمالت احفاد
جنكيز خان وصراعاتهم

كون ايغلدن
المقاس:
عدد الصفحات464 :
نشر مشترك معA.M. Health :
ISBN: 978-614-01-3034-0
السعر $10 :صافي
24 x 17

The Lotts Agency

السعر $9 :صافي

ستيفن كينغ
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات528 :
نشر مشترك مع:
The Lotts Agency

ISBN: 978-614-01-2616-9

The Lotts Agency

السعر:

$23

ستيفن كينغ
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-2724-1
السعر $4.50 :صافي

The Lotts Agency

السعر $11.00 :صافي

ستيفن كينغ
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات320 :

ISBN: 978-614-01-1271-1

السعر:

$15.00

The Lotts Agency

السعر $10.00 :صافي

ستيفن كينغ
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات480 :
ISBN: 978-614-01-1024-3
السعر$17.00 :

السعر $12.00 :صافي

صقر اسبارطة

كون ايغلدن
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات448 :
نشر مشترك معA.M. Health :
ISBN: 978-614-01-2990-0
السعر$20 :

امبراطورية الفضة

كون ايغلدن
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات408 :
نشر مشترك مع:
Harper Collins

ISBN: 978-614-01-0528-7

السعر:

$17.00

نحن نقف إلى جانب بعضنا

كارين جوي فاولر
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك مع:
Putnam’s Son

ISBN: 978-614-01-1685-6

السعر:

$15.50

لغز جزيرة فاليتي

فيكتور ارنر اينغولفسون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات344 :
نشر مشترك معForlagid :
ISBN: 978-614-01-1171-4
السعر$19.00 :

روايات مترجمة

نور بين محيطين

المستنقع

رواية الوردة

قلب

م .ل .ستدمان
المقاس:
عدد الصفحات408 :
نشر مشترك مع:
Grasshill-Transworld
ISBN: 978-614-01-1243-8
السعر$17.00 :

نك بيزوالتو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
Dunow, Carlson & Lerner
ISBN: 978-614-01-1346-6
السعر$16.00 :

غيوم دولوريس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات268 :
نشر مشترك مع:
محمد علي  +وزارة الثقافة
ISBN: 978-614-01-1166-0
السعر$10.00 :

السعر:

وحده الوقت يكشف
الحقيقة

خطايا االب

من االفضل كتمان السر

كن حذرا عندما تتمنى

21.5 x 14.5

ادموندو دي اميشيس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
ISBN: 978-614-01-1371-8

القلم امضى من السيف

Treves

$16.00

جيفري أرشير
المقاس:
عدد الصفحات448 :
نشر مشترك معPan Books :
ISBN: 978-614-01-2058-7
السعر$22.00 :

جيفري ارشير
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات408 :
نشر مشترك مع:
ISBN: 978-614-01-2271-0

السعر $11.00 :صافي

ISBN: 978-614-01-2474-5

ISBN: 978-614-01-2475-2

عندما تحين الساعة

كان رجال مقداما

تحت شمس توسكانا

غومورا

Pan Books

Pan Books

السعر $11.00 :صافي

قصة جان

باري ر .بيترسن
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك معBehler :
ISBN: 978-614-01-0192-0
السعر$9.00 :

جيفري ارشير
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات440 :
نشر مشترك مع:

24 x 17
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جيفري ارشير
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات440 :
نشر مشترك مع:
Pan Books

جيفري ارشير
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات456 :
ISBN: 978-614-01-3207-8
السعر $9 :صافي

السعر $11.00 :صافي

جائزة
نوبل لآلداب
2012

جيفري ارشير
المقاس:
عدد الصفحات488 :
ISBN: 978-614-01-3219-1
السعر $9 :صافي

جيفري ارشير
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات448 :
ISBN: 978-614-01-3220-7
السعر $9 :صافي

قبل ان اخلد الى النوم

حياة ثانية

24 x 17

غرانسيس مايز
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات360 :
نشر مشترك مع:
Broadway Books

ISBN: 978-614-01-0251-4

السعر:

س .ج .واتسون
المقاس:
عدد الصفحات360 :
نشر مشترك مع:
24 × 17

Conville And Walsh

ISBN: 978-614-01-0372-6

السعر:

$13.00

س .ج .واتسون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات464 :
نشر مشترك مع:

صنع في السويد

Penguin Random House

Salomonsson

ISBN: 978-614-01-1535-4

ISBN: 978-614-01-1593-4

السعر:

$20.00

ISBN: 978-9953-87-633-7

السعر:

$12.00

$12.00

أندرز روسالند  -ستيفان ثامبورغ
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات736 :
نشر مشترك مع:
السعر:

روبيرتو سافيانو
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات408 :
نشر مشترك مع :كلمة

$27.00

موعد مع القدر

ليزا سي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات424 :

ISBN: 978-614-01-0041-1

السعر:

$13.00

التغيير

مو يان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
نشر مشترك مع:
Seagull Books

ISBN: 978-614-01-0708-3

السعر:

$8.00

فتاتان من شنغهاي
ليزا سي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات488 :

ISBN: 978-614-01-0112-8

السعر:

$15.00

روايات مترجمة
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مفتاح كل شيء

دين كونتز
المقاس:
عدد الصفحات288 :
ISBN: 978-614-01-3231-3
السعر$15 :
24 x 17

غرفة الهمس

Inkwell Managment

Inkwell Managment

دين كونتز
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات600 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-3120-0

ISBN: 978-614-01-3119-4

ISBN: 978-614-01-2466-0

ISBN: 978-614-01-2340-3

متاهة أوزيريس

الحب االبدي

عين الحوت

دين كونتز
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات464 :
نشر مشترك مع:
السعر $9 :صافي

موعد مع الجريمة
دين كونتز
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات424 :
نشر مشترك مع:

21.5

Bantam

ISBN: 978-614-01-0069-5

السعر:

الركن الصامت

اشلي بيل

المدينة

دين كونتز
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات440 :
نشر مشترك مع:

الزوج

دين كونتز
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات360 :

ISBN: 978-614-01-0182-1

السعر:

$13.00

دين كونتز
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:
السعر $9 :صافي

بول سوسمان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات640 :

ISBN: 978-614-01-0639-0

السعر:

$27.00

Bantam Books

السعر $11.00 :صافي

جايمي فورد
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك مع:
Random House

ISBN: 978-614-01-1019-9

السعر:

$15.00

Bantam Books

السعر $11.50 :صافي

دوغالس كارلتون ابرامز
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات416 :
ISBN: 978-614-01-0208-8
السعر$16.00 :

$20.00

جائزة
مان بوكر
2009

في البراري

شيريل سترايد
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات408 :
نشر مشترك مع:
Alfred knopf

ISBN: 978-614-01-1911-6

السعر:

الواحة الخفية

بول سوسمان
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات496 :
ISBN: 978-614-01-0390-0
السعر$21.00 :

غضب العاصفة

سيباستيان جونغر
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات360 :

ISBN: 978-614-01-0022-0

السعر:

$12.00

$18.50

حفيدة المهاراني السرية

مها اختر
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات424 :
نشر مشترك معSpotLight :
ISBN: 978-614-01-0214-9
السعر$16.00 :

قصر الذئاب

هيالري مانتيل
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات648 :

ISBN: 978-614-01-0107-4

السعر:

$23.00

جائزة
«مان» لآلداب
يف آسيا
2012

الزوجة المفقودة

غيليان فلين
المقاس* 17 :
عدد الصفحات502 :
نشر مشترك مع:
24

Crown Publishers

ISBN: 978-614-01-1043-4

السعر:

$22.00

بين اليأس واألمل

روينتون ميستري
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات624 :
نشر مشترك معMistry Books :
ISBN: 978-614-01-0274-3
السعر$20.00 :

بائع الكتب في كابول

آسني سييرستاد
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات360 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

ISBN: 978-9953-87-665-8

السعر:

$15.00

مالك غروزني

آسني سييرستاد
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات448 :

ISBN: 978-9953-87-735-8

السعر:

$14.00

أرجوك اعتن بأمي

كيونغ سوك شين
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك معLTI Korea :
ISBN: 978-614-01-0304-7
السعر$8.00 :

روايات مترجمة

عقدة ذنب

كارين جيرهاردسن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك مع:
SpotLight+Fleuve Noir
ISBN: 978-614-01-1665-8
السعر$15.00 :

عاملة المنزل

كاثرين ستوكيت
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات664 :

ISBN: 978-9953-87-986-4

السعر:

$15.00

الولد الخفي

كاميال الكبرغ
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات456 :
نشر مشترك مع:
SpotLight+HarperCollins
ISBN: 978-614-01-1662-7
السعر$23.00 :

ISBN: 978-9953-87-949-9

البريء وعدالة الموت

سباق مع الموت

مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات344 :
نشر مشترك مع:
Touchstone

ISBN: 978-614-01-0510-2

السعر:

االريكة البشرية

الجزيرة المغلقة

دينيس ليهان
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات376 :
السعر:

$12.00

السعر:

ديك وفيليكس فرنسيس
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات408 :
ISBN: 978-614-01-0132-6
السعر$13.00 :

القطار األخير من
هيروشيما

ادوغاوا رانبو
المقاس:
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:
وزارة الثقافة والفنون والتراث  -قطر
ISBN: 978-614-01-1077-9
السعر$17.00 :

تشارلز بلغرينو
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات448 :
نشر مشترك معHenry Holt :
ISBN: 978-614-01-0185-2
السعر$16.00 :

زوجة مسافر عبر الزمن

النهاية؟ 2012

ذات يوم

اودري نيفينيغر
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات608 :

21.5

ISBN: 978-614-01-0016-9

السعر:

$15.00

وليام غالدستون
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك مع:
Vanguard Press

ISBN: 978-614-01-0099-2

السعر:

$12.00

ديفيد نيكوالس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات440 :
نشر مشترك مع:
Hodder & Stoughton

ISBN: 978-614-01-0592-8

السعر:

$23.00

$15.00

دماء في الميدان

ديك وفيليكس فرانسيس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات414 :
نشر مشترك مع:
Dick Francis

ISBN: 978-614-01-0400-6

السعر:

وليم غولدنغ
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات250 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-556-9
السعر$10.50 :

24 × 17

Brown Book Group

Penguin Books

سام كريستر
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات448 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-0315-3

$17.00

السقوط الحر

لغز ضحايا ستونهنج

الزوجة الصامتة

اس ا هاريسون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع:
ISBN: 978-614-01-1579-8

السعر:

$18.00

المنعطف

ريتشارد باك
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات144 :

ISBN: 978-614-01-0186-9

السعر:

$9.00

$15.00

تأمالت

بول هاردينغ
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
Bellevue Literary

ISBN: 978-614-01-0319-1

السعر:
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نصيبي

برينوش صنيعي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات462 :

ISBN: 978-614-01-0306-1

السعر:

$15.00

$9.00

البريء المفترض

سكوت تورو
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات496 :
ISBN: 978-614-01-0381-8
السعر$17.00 :

البريء

سكوت تورو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات456 :

ISBN: 978-614-01-0454-9

السعر:

$15.00

روايات مترجمة
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من هي صاحبة االسم
السري

الكسندرا اندروز
المقاس:
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

Little, Brown

تائهون في استراليا
بروك دايفز
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:
Penguin Group

ISBN: 978-614-01-1564-4

ISBN: 978-614-01-3158-3

السعر:

من عايدة الى كزافيه

كل االماكن المشرقة

السعر:

$15.00

$12.00

جينيفر نيفين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات384 :
نشر مشترك مع:

رحلة القلوب في عرض البحر البحث عن أودري

ثريا الين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات408 :
نشر مشترك مع:

صوفي كينسيال
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-1914-7

ISBN: 978-614-01-1860-7

Lake Union

السعر:

$20.00

رجل يدعى أوڤ

Random House

السعر:

$17.00

وداعا بابل

ISBN: 978-614-01-0190-6

ISBN: 978-614-01-1731-0

فريدريك باكمان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك معSceptre :
ISBN: 978-614-01-1803-4
السعر$17.50 :

ISBN: 978-614-01-0718-2

حميد وزهرة

مؤامرة بروكسل

النسر يهبط

ال تزال اليس

جون برغر
المقاس:
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:

21.5 × 14.5

John Berger

السعر:

$9.00

Alfref knopf

السعر:

$21.00

مايكل ايرارد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات375 :
نشر مشترك مع:
Free Press

السعر:

المتعاطف

فاييت ثانه نغويين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات440 :
ISBN: 978-614-01-2221-5
السعر $11.00 :صافي

حقيقة جريمة الحديقة
االن برادلي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات392 :

ISBN: 978-9953-87-965-9

السعر:

$13.00

$22.00

سوليتير

روبرت سهران
المقاس:
عدد الصفحات272 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-1757-0
السعر$20.00 :

ايلكا ريميس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات416 :
نشر مشترك مع:

ايلكا ريميس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات400 :
نشر مشترك مع:

ليزا جينوفا
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات280 :
نشر مشترك مع:

أليس أوسمان
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-1605-4

ISBN: 978-614-01-1679-5

ISBN: 978-614-01-1608-5

ISBN: 978-614-01-1459-3

سجين المريخ

اقلبي الصفحة

24 x 17

آندي ويير
المقاس* 17 :
عدد الصفحات456 :
24

ISBN: 978-614-01-1795-2

السعر:

$22.00

I Remes

السعر:

$20.00

اودور جونسدوتير
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
+Forlagid-Midstodشارقة
ISBN: 978-614-01-2332-8
السعر $6.50 :صافي

I Remes

السعر:

$17.50

النور الذي فقدناه

جيل سانتوبولو
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك مع:
Putnam’s Son - Penguin
ISBN: 978-614-01-2410-3
السعر $8.50 :صافي

Gallery Books

السعر:

$16.00

اماكن مظلمة

جيليان فلين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات424 :
نشر مشترك مع:
Random House

ISBN: 978-614-01-2057-0

السعر $11.00 :صافي

Harper Collins

السعر:

$17.00

أمل أقوى من البحر

ميليسا فليمينغ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات288 :
ISBN: 978-614-01-2164-5
السعر$13.00 :

روايات مترجمة | يصدر قريباً

حارسة الكهرمان

فريدا اليتفوت
المقاس:
عدد الصفحات416 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

Lake Union, Seattle

ISBN: 978-614-01-2027-3

السعر:

$17.50
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معجم الموسيقى الغربية معجم مصطلحات
الكمبيوتر ط3
محمد حنانا

المقاس* 17 :
عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1079-3
السعر$17.00 :
24

448

اوليغ عوكي
المقاس:
عدد الصفحات472 :
ISBN: 978-614-01-1688-7
السعر$25.00 :
21.5 x 14.5

موسوعة التكنولوجيا
المتقدمة
إنكليزي ،فرنسي ،عربي
عبد الحسن الحسيني
المقاس30 * 22.5 :
عدد الصفحات755 :

ISBN: 978-9953-87-877-5

السعر:

$45.00

معجم الهادي في
المعجم القانوني واالداري معجم الهادي في
للعقار ــ عربي انكليزي المترادفات والمتجانسات األضداد

د .العربي لوكارفي
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات256 :
التجليد :فني
ISBN: 9953-29-183-7
السعر$10.00 :

جولي مراد
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع :دار المراد
ISBN: 978-9953-87-779-2
السعر$7.50 :

معجم التصريف المرئي
للفعل العربي

معجم الجيب في التصريف معجم التمريض
إنكليزي  -عربي
المرئي للفعل العربي

ISBN: 978-9953-87-043-4

ISBN: 978-9953-87-226-1

نحو نظام عالمي من
القرآن الكريم

بشر وال تنفر

ابو فارس الدحداح
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات832 :
التجليد :فني
السعر:

$25.00

محمد صديق الزين علي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
نشر مشترك مع:
الهيئة االقتصادية الوطنية
ISBN: 978-614-01-1008-3
السعر$6.00 :

21.5

ابو فارس الدحداح
المقاس19 * 14 :
عدد الصفحات312 :
التجليد :فني
السعر:

$8.00

دانية نعماني
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات248 :
ISBN: 978-614-01-2339-7
السعر$12.00 :

جولي مراد
المقاس:
عدد الصفحات392 :
نشر مشترك مع :دار المراد
ISBN: 978-614-01-1933-8
السعر$16.00 :
21.5 x 14.5

الطبعة الخامسة
مركز التعريب والبرمجة
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-0290-3
السعر$6.50 :

عودة ادريسي

ندين بنت مصطفى السليمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-1196-7
السعر$6.00 :

اإلعراب المرئي للقرآن
الكريم (المجلد األول)

اإلعراب المرئي للقرآن
الكريم (المجلد الثاني)

أبو فارس الدحداح
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات304 :
التجليد :فني
ISBN: 9953-29-251-5
السعر$15.00 :

السعر$15.00 :

اإلعراب المرئي للقرآن
الكريم (المجلد الثالث)

اإلعراب المرئي للقرآن
الكريم (المجلد الرابع)

أبو فارس الدحداح
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات320 :
التجليد :فني

ISBN: 978-9953-29-253-3
السعر$15.00 :

اإلعراب المرئي للقرآن

الكريم (المجلد الخامس)
أبو فارس الدحداح
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات213 :
التجليد :فني
ISBN: 978-9953-29-255-7
السعر$15.00 :

المصمم االعظم

حسن بن احمد اللواتي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-1169-1
السعر$12.00 :

أبو فارس الدحداح
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات296 :
التجليد :فني

ISBN: 978-9953-29-252-6

أبو فارس الدحداح
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات320 :
التجليد :فني

ISBN: 978-9953-29-254-0
السعر$15.00 :

اإلعراب المرئي للقرآن

الكريم (المجلد السادس)
أبو فارس الدحداح
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات380 :
التجليد :فني
ISBN: 978-9953-29-256-4
السعر$15.00 :

مناقشة علمية لصاحب
كتاب الكواشف الجلية

عبد العزيز بن احمد الحميدي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-1420-3
السعر$8.00 :

اإلسالم

ال تشقى فتسعد

آية تبعث األمل

وفاء ابراهيم السليم
المقاس24 x 16.5 :
عدد الصفحات58 :
ISBN: 978-614-01-3179-8
السعر$12 :

وفاء ابراهيم السليم
المقاس23 x 16.5 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-3014-2
السعر$10.50 :

غيث على عرفة
مذكرات مشاعر الحج

انزال التنزيل االيالء
والطالق نموذجا

مزنة بنت مبارك الراشدية
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-3214-6

كارما النية

نايف الجهني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-2998-6
السعر$6.5 :

وفاق بعد شقاق

حوار بين ابنة مسلمة وامها المسيحية
باتريسيا و االنه رابيون
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
W. Publishing Group
ISBN: 978-614-01-2294-9
السعر $7.00 :صافي

نحو اعادة بناء الدراسات
االسالمية

رضوان السيد وآخرون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات392 :
نشر مشترك مع:
AUB - Sheikh Zayed
ISBN: 978-614-01-2907-8
السعر$13 :

سمية حامد البار
المقاس:
عدد الصفحات336 :
ISBN: 978-614-01-2891-0
السعر$16 :

مكارم االخالق ومحاسن
االدب

 40اربعون

ياسر حسون
المقاس:
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-2972-6
السعر$10 :

بالل ارفلي  -رمزي بعلبكي
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات302 :
نشر مشترك مع:
الشيخ زايد AUB -
ISBN: 978-614-01-3020-3
السعر$16.5 :

تفعيل قوى الدعاء

وجود الله بين العلم
والمنهج العلمي

24 x 17

ملهم زهير الحراكي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-2504-9
السعر$13.5 :

الدولة في االسالم

االمام فيصل عبد الرؤوف
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات416 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-2182-9
السعر$21.50 :

المنهج النبوي في
المواساة

علي ديالن
المقاس× 17 :
عدد الصفحات504 :
ISBN: 978-614-01-2458-5
السعر$25 :
24

تحليل الخطاب الصوفي

امنة بلعلى
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
منشورات االختالف

ISBN: 978-9953-87-944-4

السعر:

$12.50

23 x 16

احمد الشقيري
المقاس26.5 × 19.5 :
عدد الصفحات272 :
ISBN: 978-614-01-2651-0
السعر$16 :

نور بين السطور
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خواطر ايمانية

عبد اإلله ميقاتي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-3097-5
السعر$12 :

اللجوء في التراث
االسالمي ومنظومة
القانون الدولي والعربي

عرفات ماضي شكري
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
مركز الجزيرة للدراسات
ISBN: 978-614-01-2471-4
السعر$12 :

الجهاد في القران

ندى السمان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-614-01-1959-8
السعر$9.00 :

اسامة كامل ابو شقرا
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-2501-8
السعر$10.5 :

الكارما في االسالم

دعوة الى االسالم

د .نايف الجهني
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات184 :

ISBN: 978-9953-87-647-4

السعر:

$6.00

محمد فاضل الجمالي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات440 :
نشر مشترك مع:
Valentino Colombo

ISBN: 978-614-01-0678-9

السعر:

$18.00
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لو كنت مكانه

األخالق مفتاح المحبة

عمر العمري
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-2729-6
السعر$8.00 :

عبد الله عباس الحجي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-3236-8

على نهج محمد (ص)

يوسف عليه الصالة
والسالم القصة الكاملة

21.5

كارل ايرنست
المقاس* 17 :
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع:
24

Univ.North Carolina Press

ISBN: 978-9953-87-156-1

السعر:

$12.00

وذكر

ياسر خلف الدغماني
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-2269-7
السعر$6.00 :

الحوار اإلسالمي
المسيحي في لبنان
رؤية الموحدين الدروز

سامي أبي المنى
المقاس:
عدد الصفحات592 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-2106-5
السعر$27.00 :
24 x 17

عبد العزيز القباني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-603-01-2231-8
السعر$4.80 :

مكة المكرمة والمدينة
المنورة في الكتاب
المقدس

أ .د .ليلى بنت صالح زعزوع -
عصام مدير
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-9953-87-390-9
السعر$7.00 :

الحكم والجيش في
القرآن الكريم

محمد صديق الزين علي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-1009-0
السعر$6.60 :

فاخلع نعليك

ندين مصطفى السليمي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-1858-4
السعر$11.00 :

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
دار اليقظة

24 x 17
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ISBN: 978-614-01-0524-9

السعر:

$6.00

ايسر التفاسير لالنجيل

ISBN: 978-614-01-0583-6

ISBN: 978-614-01-0448-8

السعر:

$8.00

احمد الطيب احمد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-1022-9
السعر$9.50 :

عامر الشريف
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-1465-4
السعر$12.00 :

كتاب عقد الجواهر في
سالسل االكابر

االسالم ارويه البنائي

عبد العزيز آل سعد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات86 :
ISBN: 978-614-01-2436-3
السعر$6.5 :

الطريق الى الجنة أو النار المظاهر الثقافية عند
محمد صديق الزين علي
الموحدين الدروز

ما وراء الوعي

عامر احمد الشريف
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات216 :

السنة النبوية قضايا
ومرافعات

د .نايف الجهني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
السعر:

$6.00

تحاليل إسالمية بأسلوب
حديث

طبعة ثانية
سامي أبي المنى
القياس24 * 17 :
عدد الصفحات318 :
ISBN: 978-614-01-1089-2
السعر$12.50 :

نبيل قدورة
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-1610-8
السعر$17 :

حقوق الرسول على
اهل الكتاب في التوراة
واالنجيل

د .ليلى صالح زعزوع-عصام
مدير
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-614-01-1028-1
السعر$6.00 :

ُخ ُل ُقه العظيم مع االطفال تكوين شخصية طفلك منذ
والدته وحتى سن الخامسة
فاطمة الكتاني
21.5

المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-2253-6
السعر$11.00 :
232

ماجي جونز
المقاس* 22 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
28

Conran Octopus

ISBN: 2-84409-668-9

السعر:

$8.00
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الفلسفة تدخل المدارس

ماثيو ليبمان
المقاس:
عدد الصفحات328 :
ISBN: 978-614-01-3135-4
السعر$17 :
24 x 17

قواعد الجنون االربعون

مهند سنبل
المقاس:
عدد الصفحات196 :
ISBN: 978-614-01-2747-0
السعر$12 :
21.5 x 14.5

الموت مجرد حلم

مقدمة في تعليم ذوي
صعوبات التعلم

هشام عميرة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات68 :
ISBN: 978-614-01-3021-0
السعر$5 :

Grand Central Publishing

ISBN: 978-614-01-2909-2

السعر $8 :صافي

Penguin Random House

السعر $8 :صافي

محيي الدين الصبان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات288 :
ISBN: 978-614-01-2201-7
السعر$16.00 :

اكتساب الصحة والقوة
النفسية

وصادقت نفسي

عقل غير هادئ

لنربح التعلم كي ال
نخسر التعليم

21.5

محمد السوالي
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك مع:
دار األمان
ISBN: 978-614-01-0218-7
السعر$9.00 :
21.5

فاطمة الكتاني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-2993-1
السعر$10 :

شيارا بيرودي
المقاس27.5 x 21.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-3248-1

ISBN: 978-614-01-2931-3

وسيلة الحلبي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-9948-10-070-6
السعر$6.50 :

السياسات التربوية
والتغيير االجتماعي

عبد الرحمن منصور
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات72 :
ISBN: 978-614-01-2190-4
السعر$7.00 :

المقاس:
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

دبليو توماس بويس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات344 :
نشر مشترك مع:

االبناء واالنماط الشخصية االطفال واسئلتهم الحرجة التربية اليابانية

نجوان الربيعي
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-3015-9
السعر$5.00 :

21.5

التربية في الحقبة الرقمية كيف للطفل المضطرب مونتيسوري مختبر في
ميندي ماكنايت
ان يضاهي الطفل المثابر المنزل

أ.د .زكريا محمد هيبة
د .صالح صالح معمار
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2040-2
السعر$12.00 :

كريستوفر كيير  -كارين
ماردوروسيان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-614-01-2982-5
السعر$14.50 :

99

كاي ردفيلد جاميسون
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات240 :

ISBN: 978-9953-87-260-5

السعر:

$6.00

العالج بالفن كمدخل
للصحة النفسية

مها البريكان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2939-9
السعر$10 :

كيف نتغلب على
اضطرابات الوسواس
بالعالج النفسي

غسان يعقوب
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2650-3
السعر$7.5 :

مسيرة التعلم عند العرب تعليم االطفال المتوحدين مستقبل التعليم العالي
عبد اإلله ميقاتي
جد بايكر
في لبنان
المقاس:
عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-0707-6
السعر$7.50 :
24 x 17

232

28 x 21.5

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:

200

Future Horizons

ISBN: 978-614-01-0743-4

السعر:

$26.00

حاتم عالمي
المقاس× 16.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك معMUBS :
ISBN: 888-2
السعر$16.50 :
24.2
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المركزية التعليم في
البحرين

منى عباس فاضل
المقاس:
عدد الصفحات520 :
ISBN: 978-614-01-1855-3
السعر$25.00 :
24 x 17

مدخل الى التفكير الناقد
الطبعة الثانية
اليك فيشر
المقاس:
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

Cambridge University

مع المعلم

عزام بن محمد الدخيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-1839-3
السعر$8.00 :

لنعلو بهم

روان سليمان الجميل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2041-9
السعر$9.50 :

ISBN: 978-614-01-3091-3

السعر:

$15

انت على وشك ارتكاب
خطأ فادح

عادات بسيطة

بي جي فوغ
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات424 :
نشر مشترك مع:

اوليفييه سيبوني
المقاس:
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك معBrockman :
ISBN: 978-614-01-3055-5
السعر $8 :صافي

السعر $8.5 :صافي

نساء يبحرن شماال

علم النفس والتعليم

24 x 17

ماري بيفير
المقاس:
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك معBloomsbury :
ISBN: 978-614-01-3008-1
السعر$16.5 :
24 x 17

Houghton Miffin Harcourt

ISBN: 978-614-01-3064-7

د .بن مكفارلند
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات312 :

ISBN: 2-84409-854-2

السعر:

$7.50

تعلومهم

تفعيل الرغبة في التع ّلم

د .عزام بن محمد الدخيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات400 :
ISBN: 978-614-01-1175-2
السعر$11.00 :

بوب سولو
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معASCD :
ISBN: 978-9953-87-285-8
السعر$8.00 :

اطلق العمالق من داخل
طفلك

التعليم والعلوم في
مواجهة تحديات التنمية
وأسواق والعمل

فاطمة الكتاني
المقاس:
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع :دار االمان
ISBN: 978-614-01-0830-1
السعر$7.00 :

عبد الحسن الحسيني
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات496 :
ISBN: 978-614-01-2226-0
السعر$20.00 :

كيف تربي مبدعا؟

االوشحة الخمسة

21.5 x 14.5

خلود الخليفة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات184 :
ISBN: 978-614-01-3151-4
السعر$10.5 :

رنا الدجاني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-614-01-3029-6
السعر$9.5 :

الساحرة يجب ان تموت
شلدن كاشدان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك مع:
Basic Books

ISBN: 978-614-01-1592-7

السعر:

$14.00

كيف ننشئ جي ًال يقرأ

دانيال ويلينغهام
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-614-01-1991-8
السعر$14.00 :

كيف نتغير

روس الينهورن
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات400 :
نشر مشترك مع:
Rostan Agency

ISBN: 978-614-01-3202-3

السعر $8.75 :صافي

جامعة 2030

محمد عبد الله الخازم
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2526-1
السعر$13.5 :

الخيال يغير كل شي

اندريا كاسبرزاك
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع:
Seal - Hachette
ISBN: 978-614-01-2867-5
السعر$12 :

سحر الشخصية مواجهة
اصعب التحديات بجسارة

ايمي كادي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك معLittle, Brown :
ISBN: 978-614-01-2878-1
السعر $8 :صافي

تطوير الشخصية

تقنيات الدفاع عن النفس صحوة الروح رحلتي الى
السالم الداخلي
ضد التنمر
دافيد شعنين
المقاس:
عدد الصفحات72 :
ISBN: 978-614-01-2873-6
السعر$4 :

صبا يحيى عبد الرحمن االرياني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات204 :
ISBN: 978-614-01-2821-7
السعر$11 :

اطلس السعادة

رياضيات الحياة والموت

24 x 17

هيلين راسل
المقاس:
عدد الصفحات278 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

Two Roads

كيت يايتس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات342 :
نشر مشترك مع:
Quercus Editions

ISBN: 978-614-01-2875-0

ISBN: 978-614-01-2977-1

كيف تبني وجدان طفلك

نهاية اإلجهاد النفسي

السعر $8 :صافي

السعر:

$17

كل شيء ممكن

ماري فورليو
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات296 :
نشر مشترك مع:
Penguin - Portfolio
ISBN: 978-614-01-2933-7
السعر $8.5 :صافي

كتاب االيكيغاي الصغير:
االسلوب الياباني المثالي
لمعرفة هدفك في الحياة

كين موغي
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:

21.5

Quercus Editions

ISBN: 978-614-01-2495-0

التحدث الى الغرباء

مالكوم غالدويل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات384 :
نشر مشترك مع:
Little, Brown

ISBN: 978-614-01-2945-0
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حاول مرة اخرى

محمد بن عايض اللميع
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-2981-8
السعر$14.5 :

السعر $8.5 :صافي

كتاب السعادة

امست سوود
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
Mayo Clinic

ISBN: 978-614-01-2515-5

السعر $8 :صافي

ما بين هذا وذاك عن
الحب والزواج

عبد اللطيف الحمادة  -اروى
السيد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات72 :
ISBN: 978-614-01-2843-9
السعر$9 :

السعر $5 :صافي

صالح معمار  -زكريا هيبة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-2715-9
السعر$8.50 :

دون جوزيف جيووي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات304 :
ISBN: 978-614-01-1441-8
السعر$15.00 :

جرعة حب

سيرة غير ذاتية

تارا فيلدز
المقاس:
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

Harper Collins

ISBN: 978-614-01-1857-7

السعر:

$15.00

بدر بن حمود البدر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-1863-8
السعر$13.00 :

مهارات التواصل واساليب  10,000ساعة
االقناع
مها منير فتحة
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-1773-0
السعر$16.00 :

العزيمة

عبد الرحيم اسماعيل الزرعوني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-1636-8
السعر$11.00 :

التنبيه

انجيال داكوورث
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات384 :
نشر مشترك معAngella :

رتشارد ه .ثالر ،كاس ر .سنشتاين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات344 :
نشر مشترك معYale - :

ISBN: 978-614-01-1988-8

ISBN: 978-614-01-2065-5

Duckworth

السعر:

$20.00

Caravan Books

السعر:

$22.00

االنسان نفس وجسد

شوقي ابو عكر
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2183-6
السعر$10.00 :

عمر ال ينتهي

بالل العك
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-9948-09-724-2
السعر$10.00 :
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العمل يدا بيد

باربرا انيس-جون غراي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات344 :
نشر مشترك مع:
Palgrave Macmillan

ISBN: 978-614-01-1240-7

السعر:

$14.00

اقوى من قوة االرادة

الكسندر لويد
المقاس:
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

Random House

ISBN: 978-614-01-1727-3

السعر:

نزهة حرف

عويد السبيعي-عهود الشريدة-
سلمى وليد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات112 :
نشر مشترك مع:
مجموعة مداد  -نادي كتابي
ISBN: 978-614-01-0734-2
السعر$7.00 :

االنسان والحياة

محمد صديق الزين علي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-0864-6
السعر$7.50 :

المعرفة والمهارة والرغبة

عبد الحسن الحسيني
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-1132-5
السعر$6.50 :

العقل زينة

سائد دزدار
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2169-0
السعر$12.00 :

فيتامين ال (ال) مستحيل

نوف الراجحي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2521-6
السعر$11.5 :

صاحب السعادة

سلطان العثيم
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات248 :
ISBN: 978-614-01-2180-5
السعر$11.50 :

خالصة الدليل التشخيصي
أنور الحمادي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات496 :
ISBN: 978-614-01-1310-7
السعر$17 :

انا

هدى الخويري
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-2165-2
السعر$9.50 :

$16.00

حياة دون قلق

ريوهو اوكاوا
المقاس:
عدد الصفحات152 :
نشر مشترك معIRH Press :
ISBN: 978-614-01-3075-3
السعر$9 :
21.5 x 14.5

كيف نحصل على السعادة جوهر العمل
ريوهو اوكاوا
ونبتعد عن الكآبة

ريوهو اوكاوا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معIRH Press :
ISBN: 978-614-01-2794-4
السعر$10 :

التفكير الطموح
21.5

المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:
IRH Press

ISBN: 978-614-01-2278-9

السعر:

$9.00

سلسلة ريوهو اوكاوا

ريوهو اوكاوا
المقاس:
عدد الصفحات1016 :
نشر مشترك معIRH Press :
ISBN: 978-614-01-2935-1
السعر$52 :
21.5 x 14.5

قوانين النجاح المستدام

ريوهو اوكاوا
المقاس:
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

IRH Press

ISBN: 978-614-01-1734-1

السعر:

$9.00

التفكير الذي ال يقهر

ريوهو اوكاوا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
IRH Press

ISBN: 978-614-01-0654-3

السعر:

$8.00

انا بخير

’

I M Fine

ريوهو اوكاوا
المقاس21.5x14 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
IRH Press

ISBN: 978-614-01-1027-4

السعر:

$8.00

ريوهو أوكاوا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك مع:
IRH Press

ISBN: 978-614-01-2045-7

السعر:

$8.00
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الطب النفسي التطبيقي
(=االجرائي)

باربرا فاديم-ستيفن سمرنج
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات270 :
ISBN: 978-614-01-0680-2
السعر$11.50 :

هلوسات

اوليفر ساكس
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات424 :
ISBN: 978-614-01-3259-7

القادرون

عمر بن ابراهيم بن سليمان
العمري
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2244-4
السعر$18.00 :

 13.8الحقيقة العلمية
الكبرى
جون غريبين
المقاس:
عدد الصفحات280 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

Icon Books Ltd

ISBN: 978-614-01-1719-8

السعر:

$16.50

المفتاح الكوني

تشارلز هانل
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات220 :

ISBN: 978-614-01-0385-6

السعر:

$10.00

ليلى شحرور
المقاس* 17 :
عدد الصفحات240 :
24

ISBN: 978-614-01-0235-4

السعر:

الرجل الذي حسب
زوجته قبعة

اوليفر ساكس
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-674-0
السعر$9.00 :
21.5

دماغ األم

كاثرين اليسون
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات336 :

ISBN: 978-9953-87-914-7

السعر:

التواصل الفعال عبر  NLPلغة الجسد
الن بيز
ولغة الجسد

$10.00

قصة الوراثة

عامر شيخوني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-1772-3
السعر$13.50 :

اوليفر ساكس
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:
PICADOR

ISBN: 978-9953-87-748-8

السعر:

المقاس× 17 :
عدد الصفحات:
ISBN: 2-84409-867-3
السعر $3.50 :صافي

نزعة الى الموسيقى

عقل دائم الشباب

24

208

اوليفر ساكس
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات432 :

ISBN: 978-614-01-0066-4

السعر:

$16.00

الوجه اآلخر للعلم

هارولد ايرشل
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-940-6
السعر$13.00 :

د .رشيد الحاج صالح
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-614-01-1281-0
السعر$13.00 :

قصة تكنولوجيا الهندسة
الوراثية

أساطير األولين

مارك ي .هيرينغ
المقاس:
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك مع:
مركز البابطين للترجمة
ISBN: 978-614-01-0258-3
السعر$14.00 :
24 × 17

ويليام تيبت
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:

Rowman & Littlefield

ISBN: 978-614-01-1178-3

السعر:

$9.00

معالجة دماغ المدمن

الربيع الممكن في
التغيير والعقل والسعادة

ياسر دحي وبسام دحي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-614-01-2204-8
السعر$9.50 :

$12.00

أريد ساقاً اقف عليها
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دليل قصير لحياة طويلة
ديفيد اغوس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:
Simon & Shuster

ISBN: 978-614-01-1208-7

السعر:

توفيق الشحي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-614-01-1886-7
السعر$10.00 :

$11.00

$9.00

كشف الكذب

ديفيد كريغ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:
Big Sky Publishing

ISBN: 978-614-01-0593-5

السعر:

$7.50
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الكلمات وتاثيرها على
العقل

اندرو نيوبيرغ  -مارك روبرت
والدمان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك معHudson :

قراءة الناس

محيي الدين الصبان
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات402 :

ISBN: 978-614-01-0116-6

السعر:

$15.00

السعر:

$11.00

مبادئ عملية التطوير
العقاري
سامي تيسير سلمان
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات144 :
التجليد :فني

21.5

ISBN: 978-614-01-2103-4

السعر:

$15.50

ما هي الحياة?

الملعقة المختفية

سام كين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات408 :
نشر مشترك معLittle, Brown :
ISBN: 978-614-01-1099-1
السعر$22.00 :

اعادة التكوين

بول نيرس
المقاس:
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-3110-1
السعر$8.5 :

جورج غريغ -ادوار ريجرز
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات392 :
نشر مشترك معBrockman :
ISBN: 978-614-01-3194-1
السعر$15 :

التفكير اللماح في طرفة عين

نقطة التحول

21.5 x 14.5

مالكولم غالدويل
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:

مالكولم غالدويل
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع:

.Little Brown & CO

ISBN: 9953-29-484-4

السعر:

21.5

.Little Brown & CO

السعر$8.00 :

نورمان دويدج
المقاس* 17 :
عدد الصفحات360 :
نشر مشترك مع:
مركز البابطين للترجمة
24

ISBN: 978-9953-87-718-1

ISBN: 978-614-01-0475-4

السعر:

الدماغ كيف يطور بنيته
وأداءه

ISBN: 978-9953-29-435-6
$8.00

تطوير الذات وبناء
المستقبل
عبد الحسن الحسيني
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات344 :

ISBN: 978-614-01-0005-3

السعر:

$13.00

البطالة

منيرة اليامي
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات64 :

ISBN: 978-614-01-2722-7

السعر:

$7.00

$12.00

استيقظ لترى النور الذي
بداخلك

فاطمة الكتاني
المقاس:
عدد الصفحات272 :
ISBN: 978-614-01-1433-3
السعر$11.00 :
21.5 x 14.5

ما بعد التفوق

الهروب من الحرية

فاطمة الكتاني
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2711-1
السعر$8 :

غاييا فينس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات400 :
نشر مشترك مع:
Allen-Penguin
ISBN: 978-614-01-2862-0
السعر$14.5 :

العادات الشرائية سلوك
يتجاهله خبراء التسويق
بنسبة  95بالمئة

تم ّيز

نيل مارتن
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-593-4
السعر$10.00 :

فاطمة الكتاني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-3217-7

كيف تبقى متوقد الذهن؟ شرخ في التكوين
سانجاي جوبتا
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-3262-4

21.5

السموم النفسية

ليلى شحرور
عدد الصفحات264 :
المقاس21.5 * 14.5 :

ISBN: 978-614-01-0607-9

السعر:

$10.00

جنفر داودنا
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات84 :
ISBN: 978-614-01-3264-1

أفكار وجدت لتبقى

شيب هيث و دان هيث
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-451-7
السعر$10.50 :

إدارة

هذا هو التسويق

سيث جودين
المقاس:
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع:
Penguin - Portfolio
ISBN: 978-614-01-2923-8
السعر $7.5 :صافي
24 x 17

التخطيط االستراتيجي
ورؤية التغيير المعاصر

وليد بن إبراهيم الذبياني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-614-01-3189-7
السعر$13 :

قبائل  -نحتاج منك ان
تكون قائد لنا

سيث جودين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
Penguin - Portfolio
ISBN: 978-614-01-3213-9
السعر $4 :صافي

االقتصاد الهامشي

غسان وغنوى الشلوق
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-614-01-3026-5
السعر$10 :

البقرة االرجوانية

سيث جودين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
Penguin - Portfolio
ISBN: 978-614-01-3198-9
السعر$10 :

عشرة دروس لعالم ما
بعد الوباء

القيادة الموزعة وعالقتها
بصنع القرار للقادة
االكاديميين

زكريا محمد هيبة  -خليل
الحربي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-3035-7
السعر$11 :

شميدت  -روزنبرغ  -ايغيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات212 :
نشر مشترك مع:
Harper Collins/Business
ISBN: 978-614-01-2889-7
السعر$12 :

فجوة القيادة

اعادة اختراع المنظمات

لولي داسكال
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:
شفق Portfolio -
ISBN: 978-614-01-2433-2
السعر$15 :
21.5

فريدريك اللو
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات584 :
نشر مشترك مع:
Nelson Parker

ISBN: 978-614-01-2399-1

السعر $10.5 :صافي

سيث جودين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:
Penguin - Portfolio
ISBN: 978-614-01-3223-8
السعر$12 :

التحكم البيروقراطي

ISBN: 978-614-01-3182-8

بياتريس هيبو
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:
La Decouverte - CNL
ISBN: 978-614-01-2753-1
السعر $5.25 :صافي

عالم ادارة االعمال

القادة الجدد

فريد زكريا
المقاس:
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

Norton & Company

السعر:

بيل كامبل مدرب نخبة
قادة «سيليكون فالي»
الى النجاح

مشاركة الخبرة المهنية
تصنع اإلبداع

$14

يوسف جليدان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات504 :
ISBN: 978-614-01-2937-5
السعر$24 :

ثامر عدنان شاكر
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات220 :
ISBN: 978-614-01-2480-6
السعر$9 :
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كولن براير زبيل كار
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك مع:
ST.MARTIN'S PRESS
ISBN: 978-614-01-3211-5
السعر $8 :صافي

قواعد في القيادة
والتخطيط االستراتيجي
وادارة وقياس االداء

د .علي بن عبده االلمعي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-614-01-2768-5
السعر$6.5 :

الدليل األساسي للمديرين
مجموعة من المؤلفين
المقاس24.7 × 17 :
عدد الصفحات458 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

Penguin Random House

ISBN: 978-614-01-2376-2

السعر $16 :صافي

القائد االداري

جابر شعيب االسماعيل
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-614-01-2525-4
السعر$10.5 :

الطريق الى التميز
االداري

محمود شعبان
المقاس20 × 12 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2577-3
السعر$8.5 :

تنوع الثقافة التنظيمية
عند اختيار وتعيين
الموارد البشرية

عائشة فؤاد أبو الشنب
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-614-01-2125-6
السعر$11.00 :

إدارة | جغرافيا | تسالي | لغات
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االسئلة في عالم االدارة
واالعمال

عادل البلوشي
المقاس:
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-3031-9
السعر$11 :
21.5 x 14.5

دوافع الشراء

مارتن ليندستروم
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات240 :

ISBN: 978-9953-87-793-8

السعر:

$11.00

التخطيط االستراتيجي
لشركات العائالت

د .سامي تيسير سلمان
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات184 :

ISBN: 978-614-01-0147-0

السعر:

$7.00

بسط :كيف تنجح أفضل
األعمال التجارية في
العالم؟

ريتشارد كوتش و غريغ لوكوود
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-614-01-2139-3
السعر $8.50 :صافي

مهارات القيادة االدارية
واخالقيات االعمال

ناصر زيدان
المقاس:
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-1235-3
السعر$10.00 :
21.5 x 14.5

كنز المعرفة

جولي مراد
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات608 :
نشر مشترك مع:
دار المراد

ISBN: 978-9953-87-780-8

السعر:

$14.00

أطلس العالم

أطلس الناشئة

المقاس* 22 :
عدد الصفحات112 :
التجليد :فني
مرفق معه قرص مدمج
نشر مشترك مع:

Kingfisher

Kingfisher

28

Kingfisher

ISBN: 9953-29-699-5

السعر:

$11.00

كتاب التلوين المعزز
لليقظة
إيما فارارونز
المقاس:
عدد الصفحات104 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

Boxtree

ISBN: 978-614-01-1533-0
السعر$3.50 :

قيادة التغيير

صالح معمار  -زكريا هيبة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-2714-2
السعر$16.00 :

نوادر المشاهير

جولي مراد
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:
دار المراد
ISBN: 978-614-01-1759-4
السعر$13.00 :

األطلس المصور

المقاس* 22 :
عدد الصفحات76 :
التجليد :فني
هدية :خريطة العالم
نشر مشترك مع:

المقاس* 22 :
عدد الصفحات48 :
التجليد :فني
هدية :خريطة العالم
نشر مشترك مع:

ISBN: 9953-29-441-0

ISBN: 9953-29-442-9

28

السعر:

$10.00

28

Kingfisher

السعر:

$7.50

شيغيو شينغو كايزن وفن الحكومة الذكية
عباس بدران
التفكير االبداعي
مجموعة من المؤلفين
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات238 :
نشر مشترك مع:
V-Veer
ISBN: 978-614-01-1015-1
السعر$30.00 :

اللمسات االحترافية في
عرض ومناقشة الرسائل
العلمية

معتز جميل سوبجاكي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-2600-8
السعر$7 :

روائع العالم العربي

ميشال مراد
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات416 :
نشر مشترك مع:
دار المراد

ISBN: 978-614-01-2363-2

السعر:

$20.00

تدريس اللغة وتعزيز
المواطنة

موريين هنبري  -النغ
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-614-01-3132-3

المقاس:
عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1188-2
السعر$6.00 :
21.5 x 14.5
128

كيف تكتشف فرصاً
تجارية جديدة

جون انغلش  -بابيت موات
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:
مدينة الملك عبد العزيز

ISBN: 978-614-01-0543-0

السعر:

$13.00

علمني كيف

ديريك فاغرستروم
لورين سميث
المقاس22.2 x 22.2 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
Harper Collins

ISBN: 978-614-01-1958-1

السعر:

$23.00

الشركات العائلية

د .سامي تيسير سلمان
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات586 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-2225-3
السعر$30.00 :

لغات
المقاس:
عدد الصفحات:
قرص مضغوط1 :
نشر مشترك مع:
المستقبل الرقمي
التجليد فني
السعر$12.00 :

آالف الكلمات والعبارات الضرورية
لإلستخدام خالل سفرك إلى الخارج

22 x 15
226

ISBN: 978-614-408-679-7

•تك ّلم مع أبناء البلد لحظة وصولك.
•افهم كل ما تراه وتسمعه يف الحياة اليومية.
•ألفظ الكلامت بطريقة صحيحة باستخدام الدليل املرفق
•تذ َّوق أطباق البلد املميزة عرب قامئة الطعام الخاصة.
يضم دليل الجيب هذا معلومات وافية عن السفر
واللغة إضافة إىل قاموس يوفر حرية املحادثة والتحرك خالل السفر.
متوفر باللغات الفرنسية واألملانية واإليطالية واألسبانية والرتكية والعربية.
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المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
المستقبل الرقمي
التجليد عادي
السعر$7.00 :

20 x 14
224

ISBN: 978-614-01-1215-5

ISBN: 978-614-408-680-3

ISBN: 978-614-408-676-6

ISBN: 978-614-408-677-3

ISBN: 978-614-01-1218-6

ISBN: 978-614-01-1216-2

ISBN: 978-614-01-1219-3

ISBN: 978-614-408-675-9

ISBN: 978-614-408-678-0

ISBN: 978-614-408-674-2

ISBN: 978-614-01-1221-6

ISBN: 978-614-01-1217-9

ISBN: 978-614-01-1220-9

األبراج

بام كاروثير
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات448 :
نشر مشترك مع:

Arcturus Publishing Limited

ISBN: 978-614-01-0896-7

السعر:

$15.00

تعلم اإلنكليزية ــ
الفرنسية ــ األلمانية

رانيا يعقوب
المقاس* 12 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 2-84409-242-X
السعر$2.00 :
16.5

تعلم التركية ــ اإليطالية
ــ اإلسبانية

مي النبهان
المقاس* 12 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 2-84409-243-8
السعر$2.00 :
16.5

تعلم االنكليزية
بالمفردات والرسوم
جولي مراد
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات278 :
نشر مشترك مع:
دار المراد

21.5

ISBN: 978-9953-87-781-5

السعر:

تعلم الفرنسية بالمفردات معجم االمثال المقارنة
 Dictionnaire desوالرسوم

جولي مراد
المقاس:
عدد الصفحات278 :
نشر مشترك مع :دار المراد
ISBN: 978-614-01-1021-2
السعر$11.00 :
21.5 x 14.5

proverbes compares

جولي مراد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
دار المراد
ISBN: 978-614-01-1375-6
السعر$13.00 :

دليل المحادثة البرتغالية

علي حسين سيد اسماعيل القفاص
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات280 :
قرص مضغوط1 :
ISBN: 978-614-01-0758-8
السعر$8.00 :

$6.50

صحة عامة | وقاية
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االسالم والهوميوباثية

العمر المديد

انور امير
المقاس:
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-3149-1
السعر$15 :

ديفيد سنكلير
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات480 :
نشر مشترك مع:
Atria-Simon & Schuster
ISBN: 978-614-01-3027-2
السعر$20 :

عالج االلتهابات

قصة المناعة

21.5 x 14.5

ويليام ميغز
المقاس:
عدد الصفحات296 :
نشر مشترك مع:
24 * 17

McGraw Hill

ISBN: 9953-29-375-9

السعر:

ديبورا ماكنزي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك معHachette :
ISBN: 978-614-01-3099-9
السعر$15 :

نعمة األوكسجين

د .عامر شيخوني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-1920-8
السعر$14.00 :

باتريك مكياون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات408 :
نشر مشترك معPiatkus :
ISBN: 978-614-01-2050-1
السعر$21.00 :

التقديم في علم التقويم

مغالطة الكوليسترول
الكبرى

$7.00

روي تايلور
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك معShort :
ISBN: 978-614-01-3107-1
السعر$17 :

الحمل في القرن الواحد
والعشرين
اراثي براسادا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك مع:
Oneworld Pub

ISBN: 978-614-01-0796-0

السعر:

معجم التمريض
الطبعة الخامسة

مركز التعريب والبرمجة
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات216 :

ISBN: 978-614-01-0290-3

السعر:

كوفيد 19-الوباء الذي ما
كان يجب ان يظهر

حياة بال داء السكري

$6.50

تعايش مع السكري
واستمتع بالصحة

ميسون صيداوي خوري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-614-01-2879-8
السعر$7 :

مراد كوراني
المقاس24.5 × 17.5 :
عدد الصفحات186 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-2181-2
السعر$22.00 :

كيف غير السكر العالم؟

مارك ارونسون  -مارينا بودوس
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
شفق Clarion Books -
ISBN: 978-614-01-2502-5
السعر$15 :

خالد عبد اللطيف تركي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-614-01-0815-8
السعر$13.5 :

الطب الحقيقي

ايدن صالح
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات568 :
ISBN: 978-614-01-1796-9
السعر$26 :

$18.00

قصة الطب من بيت
الحكمة الى البيت
االبيض

عبد الله بن علي الشنبري
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-9953-87-721-1
السعر$15.5 :

العيش المضاد للسرطان

لورنزو كوين  -اليسون جيفريز
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات496 :
نشر مشترك مع:
Viking - Penguin Randome
ISBN: 978-614-01-2544-5
السعر $11 :صافي

تجديد الشباب

د .هيرومي شينيا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
Millichap Books

ISBN: 978-614-01-0888-2

السعر:

$8.00

الف باء امراض الثدي ط
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د .ناجي الصغير
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات298 :
تجليد :فني
ISBN: 978-614-01-0895-0
السعر$12.00 :
تجليد :عادي
ISBN: 9953-29-381-3

السعر:

$10.00

احياها

احمد المساعد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات288 :
ISBN: 978-614-01-2834-7
السعر$14 :

صحة عامة | وقاية

الغذاء المتجانس

محمد عزالدين عالمة
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات312 :
ISBN: 978-614-01-2453-0
السعر$16 :

الذاكرة درة تاج الصحة

جوليا شو
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:

Penguin Random House

ISBN: 978-614-01-2703-6

قصة الوراثة

عامر شيخوني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-614-01-1772-3
السعر$13.50 :

السعر $6.5 :صافي

عن الجلدية والتجميل

د .عمار الهذلول
المقاس:
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-614-01-1993-2
السعر$10.00 :
21.5 x 14.5

تعليم االطفال المتوحدين دليل التعليم المبكر لألطفال

جد بايكر
المقاس28 x 21.5 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
Future Horizons

ISBN: 978-614-01-0743-4

السعر:

الحياة وشيفرتها اإللهية
غازوا موراكامي
المقاس:
عدد الصفحات160 :

21.5 * 14.5

ISBN: 978-9953-87-320-6

السعر:

$6.00

$26.00

شياتسو االطفال

كارين كالبانتنير  -فيرينك
تينا هاس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
Singing Dragon

دوروثي اينون
المقاس28 * 22 :
عدد الصفحات336 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

Marshall Publishing

السعر:

عطرك إحساسك
فلسفة عطر

محمود شحيبر
المقاس:
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:
مكة للعطور
ISBN: 978-614-01-1947-5
السعر$10.50 :
21.5 x 14.5

باتريك هولفورد
المقاس:
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك معPiatkus :
ISBN: 978-9953-87-062-5
السعر$12.50 :

إنطالقة رائعة ألطفالكم

التأديب من دون صراخ
أو صفع

24 × 17

مارغريت ساسي
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات160 :

ISBN: 978-9953-87-900-0

السعر:

$7.00

محيي الدين الصبان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات448 :
ISBN: 978-614-01-0814-1
السعر$15.50 :

21.5 x 14.5

د .جيري وايكوف وباربارة يونل
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:
Meadowbrook Press

ISBN: 2-84409-641-7

$10.00

كيف تحقق زواج ناجحا

قصة القلب كيف كشفه
رجاله

عامر شيخوني
المقاس:
عدد الصفحات328 :
ISBN: 978-614-01-1431-9
السعر$16.50 :

ISBN: 2-84409-634-4

ISBN: 978-614-01-0721-2

السعر:

 10أسرار  100%صحة
وعافية
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السعر:

$7.00

لعبة الحياة الزوجية

فاطمة الكتاني
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات248 :
نشر مشترك مع :دار األمان
ISBN: 978-614-01-0301-6
السعر$7.50 :

$12.00

المرجع الشامل في صحة
وسالمة الغذاء

عبد الرحمن عبيد مصيقر
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات886 :
نشر مشترك مع:
المركز العربي للتغذية
ISBN: 978-614-01-0328-3
السعر$18.00 :

الريجيم الطبي الف ّعال

د .آرثر أغاتسون
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع:
Rodale

ISBN: 9953-29-357-0

السعر:

$11.00

حمية آبس خطة اللياقة
البدنية الدائمة
دايفيد زينزينكو
المقاس* 17 :
عدد الصفحات260 :
نشر مشترك مع:
24

Rodale

ISBN: 978-9953-87-095-3

السعر:

$10.00

الغسطرنوم

سمير ومروان طحان
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات800 :

ISBN: 978-614-01-0129-6

السعر:

$25.00

جمال | حمية | عناية شخصية
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ال للتجاعيد

نيكوالس بيريكون
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات164 :
نشر مشترك مع:
Rodale

ISBN: 9953-29-320-1

السعر:

أسرار جمال البشرة

الين مارمور-جينا واي
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات352 :

ISBN: 978-9953-87-799-0

السعر:

$16.00

جوليت كاندو
المقاس:
عدد الصفحات152 :
نشر مشترك مع:
28 * 22

THORSONS

$6.00

ادوارد غروب
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات240 :

21.5

كال اوري
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات376 :

21.5

ISBN: 978-9953-87-783-9

ISBN: 978-9953-87-951-2

تخلصي من األوزان
الزائدة

الحل في العصائر

$8.00

السعر:

$13.00

األغذية المضادة لمرض
السرطان

السبيل إلى ينبوع
الشباب

$6.00

د .ريشار باليفو ودوني جينغرا
المقاس23 * 21.5 :
عدد الصفحات196 :
التجليد :فني
نشر مشترك معTrecarre :
السعر:

Prevention Health Books

ISBN: 9953-29-329-5

ISBN: 978-614-01-1804-1

إعداد محرري

28 * 22

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك معRodale :
140

السعر:

$10.00

اللياقة البدنية للجميع
28 * 21

المقاس:
عدد الصفحات:
التجليد :فني

356

ISBN: 9953-29-406-2

السعر:

$22.00

Weldon Owen

السعر:

د .إبراهيم فريد الدر
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات184 :

ISBN: 9953-29-241-8

السعر:

$4.00

اماني سعد ياسين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات284 :

ISBN: 978-614-01-0481-5
$9.00

21 * 14

المقاس:
عدد الصفحات56 :

ISBN: 2-84409-297-7
$1.75

دليلك إلى مكمالت
الفيتامين والمعادن
21 * 14

المقاس:
عدد الصفحات48 :

ISBN: 2-84409-296-9

السعر:

$1.75

أم رشيقة

عائلة معافاة
مايكل سينا
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
Rodale

ISBN: 9953-29-263-9

السعر:

$17.00

قوة الشفاء في الخضار

السعر:

$10.00

قوة الشفاء في الفاكهة

د .أماني سعد ياسين
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-614-01-1678-8
السعر$10.00 :

$19.00

الشيخوخة السعيدة
السعر:

ISBN: 2-84409-645-X

ISBN: 2-84409-647-6

ISBN: 9953-29-810-6

ارين كيون-برايانا ستوكتون
المقاس28 x 22 :
عدد الصفحات106 :
التجليد :غالف فني
نشر مشترك مع:

دوريس بوسر
المقاس:
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك معCRISP :
28 * 22

السعر:

السعر:

التنظيف الكامل للقولون الشوكوالته

السعر:

دليل المحافظة على
جمال وصحة وجهك

دليل المحافظة على
األناقة التامة

كتاب العالجات المنزلية

مايو كلينك
المقاس21.5 × 27.5 :
عدد الصفحات202 :
نشر مشترك معMayo Clinic :
ISBN: 978-614-01-0234-7
السعر$15.00 :

$11.00

معجم التمريض
الطبعة الخامسة

مركز التعريب والبرمجة
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات216 :

ISBN: 9953-29-323-6

السعر:

$6.50

عناية شخصية | رياضة

إصنع صحتك واستثمر
حياتك

جوهرة طه
المقاس* 17 :
عدد الصفحات168 :
24

ISBN: 978-614-01-0081-7

السعر:

$6.00

سحر الترتيب

ماري كوندو
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-614-01-1762-4
نشر مشترك مع:
21.5

Vermilion

السعر:

$12.00

أسرار الشياتسو

كاثي مييوس
المقاس:
عدد الصفحات126 :
نشر مشترك مع:

21.5 * 14.5

الدليل إلى سرطانات
النساء
28 * 21

المقاس:
عدد الصفحات:
التجليد :فني

616

ISBN: 9953-29-382-1
$33.00

$20.00

السعر:

انشروا الفرح

ماري كوندو
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:

Sunmark Publishing

ISBN: 978-614-01-2582-7
السعر$13.5 :

أسرار اليوغا

جيني بيتلستون
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:

Dorling Kindersley Limited
ISBN: 9953-29-259-0

ISBN: 9953-29-257-4

السعر:

استعد شبابك

د .اريك د .بريفرمان
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع:
McGraw Hill

ISBN: 978-9953-87-261-2

السعر:

$10.50

د .دونالد هنسراد
المقاس27*20 :
عدد الصفحات312 :
التجليد :فني

ISBN: 9953-29-269-8

Dorling Kindersley Limited

$9.00

الوزن الصحي للجميع

السعر:

$9.00

الحجاب
ل ّفات عصرية خطوة..
خطوة

إعداد :مريم خلف
المقاس21 * 20 :
عدد الصفحات48 :

ISBN: 978-9953-87-621-4

السعر:

جاكلين يونغ
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات128 :

ISBN: 2-84409-626-3
$3.00

$6.00

دليلك إلى مكمالت
األعشاب
21 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:

جيني هاردنغ
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:

48

ISBN: 2-84409-298-5

السعر:

$1.75

عمر مديد وصحة مثل
الحديد
ا .ج .جاكوبس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع:
Simon & Schuster

ISBN: 978-614-01-0535-5

السعر:

أسرار التداوي باألعشاب
العطرية

$14.00

أسرار تقنية ألكسندر
أسرار بيالتس لجسم
متناسق ــ مستقيم ومرن للياقة الجسدية
كاثي مييوس وسالي سيرل
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:

روبرت ماكدونالد وكارو نيس
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:

Dorling Kindersley Limited

Dorling Kindersley Limited

Dorling Kindersley Limited

ISBN: 9953-29-262-0

ISBN: 9953-29-261-2

ISBN: 9953-29-264-7

السعر:

التدليك الذاتي

السعر:

السعر:

111

$9.00

تعلم كيف تقي عنقك
من األلم

أحمد بن حسين العبد الوهاب
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 9953-87-016-0

السعر:

$2.50

السعر:

$9.00

كيف يعمل جسمك

د .سوزان أنجل
المقاس28 * 22 :
عدد الصفحات158 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

ZIFF-DAVIS PRESS
ISBN: 2-84409-005-2

السعر:

$18.00

السعر:

$9.00
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الرشاقة مع سالي
سالي الدهان عريم
المقاس22 × 24 :
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع:
دار الحكمة ــ لندن

ISBN: 978-614-01-0033-6

السعر:

$15.00

عالج االمراض الشائعة
من القدم

جي كينغشان  -لي جيه
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:

ايان كينغ
المقاس:
عدد الصفحات128 :
28 × 21.5

تشن زهاو غوانغ
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:

Foreign Languages China

Foreign Languages China

Foreign Languages China

ISBN: 978-614-01-0618-5

ISBN: 978-614-01-0619-2

$11.00

العضالت التمارين
والتدريبات

ايان كينغ
المقاس:
عدد الصفحات128 :
28 × 21.5

السعر:

$6.00

العضالت برامج التدريب
والتغذية

ايان كينغ
المقاس:
عدد الصفحات128 :
28 × 21.5

ISBN: 978-614-01-0074-9

ISBN: 978-614-01-0145-6

ISBN: 978-614-01-0146-3

سلسلة كيف تصنعين
الوسائد

سلسلة كيف تصنعين
الستائر

سلسلة كيف تصنعين
فن التضريب للمبتدئين

السعر:

$9.50

21*15

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:

128

وانغ شنغ  -وانغ ويدونغ
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-0626-0

السعر:

العضالت وظيفتها
والمحافظة عليها

الرعاية الصحية في البيت :عالج األمراض الشائعة
بواسطة اليدين
كتيب التدليك العائلي

السعر:

$9.50

21*15

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:

128

السعر:

$9.50

21*15

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:

128

السعر:

احمد حسن احمد
المقاس:
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-614-01-1091-5
السعر$8.50 :
21.5 x 14.5

سلسلة كيف تصنعين
خياطة المالبس
21*15

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:

128

Creative Publishing

Creative Publishing

Creative Publishing

Creative Publishing

ISBN: 2-84409-715-4

ISBN: 2-84409-716-2

ISBN: 2-84409-717-0

ISBN: 2-84409-718-9

السعر:

$6.75

الدليل الذهبي للعناية
باألنسجة

سناء الغمغام
المقاس:
عدد الصفحات256 :
التجليد :فني
27*21

ISBN: 9953-29-541-7

السعر:

$27.00

السعر:

$6.75

رسوم صغيرة للغرزة المتصالبة

قلوب وطيور وأزهار

سوزان بايتس
المقاس:
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:

24 x 16.7

Tuva Publishing

ISBN: 978-614-01-1813-3

السعر:

$5.00

السعر:

$6.75

رسوم للغرزة المتصالبة

ُمستلهمة من الفن العثماني

ماريا دياز
المقاس:
عدد الصفحات112 :
نشر مشترك مع:
24 x 16.7

Tuva Publishing

ISBN: 978-614-01-1814-0

السعر:

$7.00

$6.75

فن الخط المط َّرز

مجموعة مؤلفين
المقاس20.5 x 22 :
عدد الصفحات112 :
نشر مشترك مع:
Tuva Publishing

ISBN: 978-614-01-1815-7

السعر:

محمد محمود المندالوي
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-9953-87-348-0
السعر$5.00 :

$8.00

دراسة حول ظاهرة كرة
القدم

السعر:

تعلم فن الدفاع عن
النفس في  7ايام

$9.00

لماذا كرة القدم؟

ايمن جادة
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات608 :
ISBN: 978-614-01-2222-2
السعر $11.00 :صافي

أشغال اإلبرة والصنارة:
الدليل المرجعي
27.5*21.5

المقاس:
عدد الصفحات:
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

192

Carrol & Brown Publishers
ISBN: 978-9953-29-268-7

السعر:

$20.00

األطباق الشهية

السلطات الشهية

الباستا والبيتزا الشهية

لينه شبارو ــ جورجينا سبتي طويل
المقاس21 * 20 :
عدد الصفحات278 :
التجليد :فني
ISBN: 978-9953-87-850-8
السعر$15.00 :

الطبخ العربي الصحي

إشراف وإعداد:
لينه شبارو  -النا نبيل فايد
المقاس28 * 22 :
عدد الصفحات370 :
التجليد :فني
ISBN: 2-84409-344-2
السعر$25.00 :

لينه شبارو ــ جورجينا سبتي طويل
المقاس21 * 20 :
عدد الصفحات214 :
التجليد :فني
ISBN: 978-9953-87-549-1

السعر:

مارلين مطر
طبعة جديدة من ّقحة
المقاس30*23 :
عدد الصفحات440 :
التجليد :فني

ISBN: 9953-29-946-3

السعر $12.00 :صافي

28 * 21

المقاس:
عدد الصفحات:
التجليد :فني

296

ISBN: 9953-29-407-0

السعر:

$23.00

ISBN: 9953-29-947-1

$14.00

لينه شبارو
المقاس28 × 21.5 :
عدد الصفحات224 :
التجليد :فني

ISBN: 978-614-01-0124-1
$23.00

السعر:

لينة شبارو بيضون وندى
الطبخ العربي خطوة خطوة مصباح حلواني
إشراف وإعداد:
المقاس 22 -*22 :عدد
لينة شبارو وندى مصباح حلواني الصفحات224 :
باالشتراك مع :غوديز
التجليد :فني ــ مرفق معه:
المقاس28 * 22 :
قرص مضغوط
عدد الصفحات300 :
ISBN: 2-84409-455-4
التجليد :فني
السعر$20.00 :
مرفق معه :قرص مضغوط

$12.00

أطباق من العالم بمذاق الحلويات العربية
ونكهة عربية خطوة خطوة والغربية خطوة خطوة
لينه شبارو وندى مصباح
حلواني ــ باالشتراك مع غوديز
المقاس28 * 22 :
عدد الصفحات280 :
التجليد :فني
ISBN: 2-84409-418-X

السعر:

الطبخ العربي باللغة
اإلنجليزية

كتاب الطبخ الصحي

لينه شبارو وجورجينا سبتي طويل
المقاس30 * 22.5 :
عدد الصفحات140 :
التجليد :فني

ISBN: 978-9953-87-217-9

المطبخ الحلبي

السعر:

الطبخ السريع ــ مأكوالت
شهية وسهلة التحضير

لينه شبارو ــ جورجينا سبتي طويل
المقاس21 * 20 :
عدد الصفحات216 :
التجليد :فني
السعر:

$15.00

مائدة مارلين

السندويشات الشهية

ISBN: 2-84409-458-9

السعر:

$20.00

الطبخ العربي باللغة
الفرنسية

لينة شبارو وندى مصباح
حلواني
المقاس 22 -*22 :عدد
الصفحات224 :
مرفق معه :قرص مضغوط
ISBN: 2-84409-456-2

السعر:

لينة شبارو
المقاس28 * 22 :
عدد الصفحات280 :
التجليد :فني
مرفق معه :قرص مضغوط

الطبخ العربي باللغة
اإلسبانية
لينة شبارو وندى مصباح
حلواني
المقاس 22*22 :ــ عدد
الصفحات224 :
التجليد :فني

ISBN: 2-84409-457-0

السعر:

$16.00

$20.00

$20.00

ISBN: 2-84409-454-6

السعر:

$20.00

البيتزا

لينه شبارو
المقاس دائري بقطر 26 :سم
عدد الصفحات128 :
التجليد :فني
نشر مشترك معMcRae Books :
ISBN: 978-614-01-0308-5
السعر$22.00 :
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التارت والفطائر

لينه شبارو
المقاس دائري بقطر 26 :سم
عدد الصفحات128 :
التجليد :فني
نشر مشترك معMcRae Books :
ISBN: 978-614-01-0346-7

السعر:

$22.00
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الكبة والسلطات

الحلويات

األطباق الرئيسية

المعجنات والمقبالت

أطباق الريجيم الطبيعي

لينه شبارو  -جورجينا سبتي طويل
المقاس21 *16 :
عدد الصفحات48 :

لينه شبارو  -جورجينا سبتي طويل
المقاس21 *16 :
عدد الصفحات48 :

لينه شبارو  -جورجينا سبتي طويل
المقاس21 *16 :
عدد الصفحات48 :

لينه شبارو  -جورجينا سبتي طويل
المقاس21 *16 :
عدد الصفحات48 :

انجليكا اليز
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات64 :

السعر $1.00 :صافي

السعر $1.00 :صافي

السعر $1.00 :صافي

السعر $1.00 :صافي

السعر:

ISBN: 978-614-01-0426-6

ISBN: 978-614-01-0427-3

ISBN: 978-614-01-0428-0

ISBN: 978-614-01-0425-9

ISBN: 2-84409-441-4
$4.25

سلسلة األطباق
السهلة التحضير
نشر مشترك مع:

GRAFE und UNZER

المقاس* 14.8 :
عدد الصفحات:
السعر$2.30 :

16.8
34

تزيين األطباق

ISBN: 2-84409-363-9

البايغلز

ISBN: 2-84409-352-3

الفطائر

ISBN: 2-84409-366-3

البسكويت المنزلي

ISBN: 2-84409-388-4

نشر مشترك مع:

Quatro Publishing

عدد الصفحات:
السعر:

8

$3.50

كتيبات صغيرة ممغنطة على أشكال الخضار واللحوم واألطباق يمكن لصقها على الثالجة كنوع من الزينة ،باإلضافة إلى احتوائها على
الوصفات السهلة والتعليمات التي يمكن اتباعها لتحضير المأكوالت أو الحلوى.

قصة غوغل

ديفيد أ .فايس
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات336 :

ISBN: 978-9953-87-428-9

السعر:

$12.00

تسونامي التقنيات الج ّوالة العالم مفتوح

مايكل سايلور
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك مع:
Vanguard Press

ISBN: 978-614-01-0643-7

السعر:

$15.00

كيرتيس ج .بونك
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات568 :
نشر مشترك مع:
مركز البابطين للترجمة
ISBN: 978-614-01-0213-2
السعر$20.00 :

تصوير الفيديو بكاميرات
التصوير الفوتوغرافي دي
اس ال ار

ريتشارد هارينغتون
المقاس25 x 19 :
عدد الصفحات270 :
نشر مشترك معPeachpit Press :
ISBN: 978-614-01-1374-9
السعر$30.00 :

اسرار التصوير الرقمي ( )2أسرار التصوير الرقمي ( )3اسرار التصوير الرقمي ()4

الطبعة الثانية
سكوت كيلبي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات228 :
نشر مشترك مع:
Peachpit Press

ISBN: 978-614-01-1130-1

السعر:

$15.00

سكوت كيلبي
المقاس* 17 :
عدد الصفحات230 :
نشر مشترك مع:

سكوت كيلبي
المقاس:
عدد الصفحات212 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-9953-87-889-8

ISBN: 978-614-01-0501-0

24

Peachpit Press

السعر:

$15.00

24 x 17

Peachpit Press

السعر:

$16.00
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جائزة
النادي الثقافـي
العريب

سلسلة المهارات
العلمية مع

2007

المهندس زكي
بإعتماد ويندوز  8وأوفيس 2010
وفق منهاج الشهادة ICDL
المتوافق مع المنهاج التعليمي السعودي
إعداد :بسام الحاج علي وهادية األمين
رسوم :بالل بصل
إخراج :سامح خلف

استعمال الكمبيوتر
واالنترنت  - Win8مستوى

1

مجموعة من المؤلفين
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك معchicvision :
ISBN: 978-614-01-1064-9
السعر $3.50 :صافي

استعمال الكمبيوتر
واالنترنت  - Win8مستوى

3

مجموعة من المؤلفين
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات84 :
نشر مشترك معchicvision :
ISBN: 978-614-01-1066-3
السعر $3.50 :صافي

استعمال الكمبيوتر
واالنترنت  - Win8مستوى

مركز التعريب والبرمجة
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات68 :
قرص مضغوط1 :
نشر مشتركChicvision Paris :
ISBN: 9953-29-101-2

السعر:

2

مجموعة من المؤلفين
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات76 :
نشر مشترك معchicvision :
ISBN: 978-614-01-1065-6
السعر $3.50 :صافي

استعمال الكمبيوتر
واالنترنت  - Win8مستوى

استعمال الكمبيوتر
واإلنترنت ــ 1

4

مجموعة من المؤلفين
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات94 :
نشر مشترك معchicvision :
ISBN: 978-614-01-1067-0
السعر $3.50 :صافي

$5.00

استعمال الكمبيوتر
واإلنترنت ــ 4

مركز التعريب والبرمجة
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات66 :
نشر مشتركChicvision Paris :
ISBN: 9953-29-826-2

السعر:

$5.00

التدريب الشامل لألطفال
لشهادة eKids 1
الخطوات األولى مع
الكمبيوتر
ويندوز  - 8أوفيس 2013
غوولتيديس ،غوولتيدو،
اندروفيك
عدد الصفحات:

394

المقاس* 21 :
قرص مضغوط1 :
نشر مشترك مع:
دار كليداريثموس
30

ISBN: 978-614-01-0729-8

السعر:

استعمال الكمبيوتر
واالنترنت  - Win8مستوى

5

مجموعة من المؤلفين
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات84 :
نشر مشترك معchicvision :
ISBN: 978-614-01-1068-7
السعر $3.50 :صافي

استعمال الكمبيوتر
واالنترنت  - Win8مستوى

6

مجموعة من المؤلفين
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات67 :
نشر مشترك معchicvision :
ISBN: 978-614-01-1069-4
السعر $3.50 :صافي

$15.00

استعمال الكمبيوتر
واإلنترنت ــ 2

مركز التعريب والبرمجة
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات72 :
قرص مضغوط1 :
نشر مشتركChicvision Paris :
ISBN: 9953-29-108-X

السعر:

$5.00

استعمال الكمبيوتر
واإلنترنت ــ 5

مركز التعريب والبرمجة
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات72 :
نشر مشتركChicvision Paris :
ISBN: 9953-87-015-2

السعر:

$5.00

استعمال الكمبيوتر
واإلنترنت ــ 3

مركز التعريب والبرمجة
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات72 :
قرص مضغوط1 :
نشر مشتركChicvision Paris :
ISBN: 9953-29-119-5

السعر:

$5.00

استعمال الكمبيوتر
واإلنترنت ــ 6

مركز التعريب والبرمجة
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشتركChicvision Paris :
ISBN: 978-614-01-0715-1

السعر:

$5.00

التدريب الشامل لألطفال التدريب الشامل لألطفال
لشهادة eKids 3
لشهادة eKids 2
استعراض الويب
األرقام والعمليات
ويندوز  - 8أوفيس 2013
الحسابية
ويندوز  - 8أوفيس  2013غوولتيديس ،غوولتيدو،
غوولتيديس ،غوولتيدو،
اندروفيك
عدد الصفحات310 :
اندروفيك
المقاس30 * 21 :
عدد الصفحات298 :
قرص مضغوط1 :
المقاس30 * 21 :
قرص مضغوط1 :
نشر مشترك مع:
نشر مشترك مع:
دار كليداريثموس
ISBN: 978-614-01-0733-5
دار كليداريثموس
ISBN: 978-614-01-0731-1

السعر:

$10.00

السعر:

$15.00
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التسوق عبر اإلنترنت
لبنى السلطان
المقاس:
عدد الصفحات292 :
16 * 22

ISBN: 978-614-01-0723-6

السعر:

اسرار التصوير الرقمي ( )5ضمن اإلطار رحلة الرؤية
سكوت كيلبي
الفوتوغرافية

المقاس:
عدد الصفحات212 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

Peachpit Press

$25.00

ISBN: 978-614-01-0180-7

السعر:

التصوير الفوتوغرافي الطبيعي
لالوالد حديثي الوالدة
روبن لونغ
المقاس* 22 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
21

Peachpit Press

ISBN: 978-614-01-1026-7

السعر:

$17.00

فوتوشوب للتصميم واإلعالن
 99تمرين مصور
خطوة خطوة
ناديا سعيد الجارودي
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات256 :
قرص مضغوط1 :

ISBN: 978-9953-87-229-2

السعر:

$16.00

التذكر الكامل

غوردن بيل-جيم غيمل
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-918-5
السعر$11.00 :

$16.00

ديفيد دوشيمين
المقاس20 × 24 :
عدد الصفحات246 :
نشر مشترك معNew Riders :
ISBN: 978-614-01-0233-0
السعر$24.00 :

تقنيات التنقيح االحترافي تقنيات نشر الصور
لصور االشخاص للمصورين الفوتوغرافية على الوب
باستخدام فوتوشوب
رافاييل كونسبسيون
سكوت كيلبي
المقاس26.5x21.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك معNew Riders :
ISBN: 978-614-01-0494-5

السعر:

المقاس:
عدد الصفحات214 :
25x20

ISBN: 978-614-01-0468-6

السعر:

$25.00

$30.00

األم المص ّورة ..مامارازي
Mamarazzi

ستايسي راسموث
المقاس20 × 24 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:

Wiley Publishing, Inc.

برادفورد شميت -براندون تومسن
المقاس23x22 :
عدد الصفحات290 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-1472-2

المقاس* 17 :
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
مركز البابطين للترجمة
ISBN: 978-9953-87-932-1
السعر$13.50 :

هندسة ال اقليدية

كوكب غوغل

Peachpit Press

السعر:

$25.00

عبد الوهاب سراج
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات434 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-1010-6
السعر$20.00 :

24

راندال شتروس ــ فري بريس
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك مع:
مركز البابطين للترجمة
ISBN: 978-614-01-0102-9
السعر$13.00 :

سكوت كيلبي
المقاس27x21 :
عدد الصفحات234 :
نشر مشترك مع:
New Riders

ISBN: 978-614-01-0403-7

ISBN: 978-614-01-0386-3

السعر:

النانوتكنولوجي

اصنع أفالم هوليوود
الخاصة بك

السعر:

$24.00

د .صفات سالمة
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-675-7
السعر$10.00 :

غوبرو  -الدليل االحترافي نشوء األكاديمية العالمية الطب الرقمي
إلى صناعة األفالم
كارولين فاغنر
208

اضاءة تصوير تنقيح

داريل ام وست ــ ادوارد
االن ميلر
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات296 :
نشر مشترك مع:
مركز البابطين للترجمة
ISBN: 978-9953-87-796-9
السعر$14.00 :

$29.00

إد غاسكل
المقاس:
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك معILEX :
25.5*23.3

ISBN: 978-9953-29-074-4

السعر:

$19.00

فوتوشوب :تنقيح
وإصالح الصور

كاترين ايسمان
المقاس:
عدد الصفحات252 :
نشر مشترك مع:

27.5*19.5

Pearson

ISBN: 9953-29-004-0

السعر:

$20.00

قصة تكنولوجيا الروبوتات قصة تكنولوجيا القذائف
والصواريخ
ليزا نوكس
المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
مركز البابطين للترجمة
24 x 17

296

ISBN: 978-614-01-0261-3

السعر:

$12.00

أ .بوودوين فان ريبر
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:
مركز البابطين للترجمة

ISBN: 978-614-01-0262-0

السعر:

$11.00
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ساحكم عليك من مكتبتك شكل االفكار

جرانت سنايدر
المقاس:
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:

جرانت سنايدر
المقاس:
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-9948-34-532-9

ISBN: 978-9948-36-558-7

سر الرجل الغامض

المع

24 x 16.5

Abrams Comics

السعر:

$12

كيفن بروكس
المقاس:
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
 + Macmillanشارقة
ISBN: 978-9948-13-540-1
السعر$14.00 :
21.5 x 14.5

القانوني

اوقاي ترياقي اوغلو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
ثقافة TEDA +

ISBN: 978-614-01-0637-6

السعر:

$16.00

باب االسرار

احمد اوميت
المقاس:
عدد الصفحات448 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Teda
ISBN: 978-9948-446-31-6
السعر$20.00 :
24 x 17

24 x 17

Abrams Comics

السعر:

$12

جثة عارية

جليل اوقار
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك معTEDA :
ISBN: 978-9948-35-680-6
السعر$13.5 :

سليمان

الجثة

جليل اوقار
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
Teda + Kalem
ISBN: 978-9948-34-903-7
السعر$10 :

جليل اوقار
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات464 :
نشر مشترك معTEDA :
ISBN: 978-9948-10-155-0
السعر $11.00 :صافي

اغتيال السلطان

السلطان سليم خان االول

رودي دويل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:
الشارقة
ISBN: 978-9948-13-694-1
السعر$9.00 :

اوقاي ترياقي اوغلو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات334 :
نشر مشترك مع:
ثقافة timas + Spotlight +
ISBN: 978-614-01-1123-3
السعر$15.00 :

السعر:

التاريخ السري
لالمبراطورية العثمانية

السلطان عبد الحميد
والرقص مع الذئاب
الجزء 1

السلطان عبد الحميد
والرقص مع الذئاب
الجزء 2

مصطفى ارمغان
المقاس:
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع :ثقافة
Spotlight+Teda+Timas
ISBN: 978-614-01-1122-6
السعر$14.00 :

السعر:

مذكرات قاتل

الحريم رحلة حب

24 x 17

احمد اوميت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات528 :
نشر مشترك مع:
Teda

ISBN: 978-9948-22-848-6

السعر:

$25.00

مصطفى ارمغان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك معTEDA :

ISBN: 978-614-01-0467-9
$10.00

اسلي سانكار
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
ثقافة TEDA +

ISBN: 978-614-01-0534-8

السعر:

$9.00

اسطنبول ال تطلقي علي
النار!

احمد اوميت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات600 :
نشر مشترك مع:
Teda

ISBN: 978-9948-446-62-0
$26.00

مصطفى ارمغان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
ثقافة Spotlight + TEDA +
ISBN: 978-9948-446-32-3
السعر$15.00 :

وسط حدائق الخزامى

غول ايربولو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:
ثقافة TEDA +

ISBN: 978-614-01-0601-7

السعر:

$16.00

اوقاي ترياقي اوغلو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع:
ثقافة  +شارقة TEDA +
ISBN: 978-614-01-0757-1
السعر$15.00 :

سلطان بيزنطة

سلجوق التون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع :شارقة Teda +
ISBN: 978-9948-22-464-8
السعر$16.00 :

بيطري الصحراء

اليكس تنسون  -ديفيد هارديكر
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:
Allen & Unwin - 1001
ISBN: 978-9948-23-383-1
السعر$14.00 :
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االستير فوذرجيل  -كيث سكولي
المقاس21.5 x 28 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
Transworld - Netflix
ISBN: 978-614-01-3074-6
السعر $12.5 :صافي

شواطئ غريبة

الصحة تاج علينا العناية بها السيد هان
Scientific American

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
 - Springerشارقة
ISBN: 978-9948-34-601-2
السعر$11 :
24 x 17

256

عملية نابليون

هوانغ سوك  -يونغ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
نشر مشترك معLTI Korea :
ISBN: 978-9948-25-824-7
السعر$10 :

لغز البحيرة المتناقصة

قشعريرة

السعر:

$18

صقيع الموت

ISBN: 978-9948-22-017-6

ISBN: 978-9948-22-019-0

لقلق نوراني

شجرة الكينا

الثورة والهجرة والهوية

المشي في حقل األلغام

حضارة لوكاس

ISBN: 978-9948-25-998-5

ISBN: 978-9948-446-54-5

ارنالدور اندريداسون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات400 :
نشر مشترك مع:
السعر:

نورة عبد الله الطنيجي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات368 :
ISBN: 978-9948-34-786-6
السعر$14 :

محمد بشاري
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات280 :

ارنالدور اندريداسون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات400 :
نشر مشترك مع:

ارنالدور اندريداسون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك مع:
Forlagid - Icelandic Cen
ISBN: 978-9948-34-265-6
السعر $9 :صافي

اكرم الديك
المقاس:
عدد الصفحات196 :
ISBN: 978-9948-25-723-3
السعر$10 :

سؤال التسامح

ارنالدور اندريداسون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك مع:

ارنالدور اندريداسون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك مع:
Forlagid - Icelandic Cen
ISBN: 978-9948-25-792-9
السعر$20 :

21.5 x 14.5

نجم المساء

هوانغ سوك  -يونغ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك معLTI Korea :
ISBN: 978-9948-25-916-9
السعر$12 :
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Bookmentasjdour
$15.00

Bookmentasjdour

السعر:

$15.00

Forlagid

السعر:

$13.00

حب وحرب

سمير عبد الرحمن هائل
الشميري
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-9948-34-264-9
السعر$17.5 :

صالح الدين اقرقر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات344 :
ISBN: 978-9948-34-505-3
السعر$13 :

محمد الطماوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات102 :
ISBN: 978-9948-34-554-1
السعر$4.5 :

نرمين بيزمان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات504 :
نشر مشترك مع:
Teda + Kalem
ISBN: 978-9948-34-525-1
السعر$15 :

الصياد يظهر فجأة

دعني اقص نفسي عليك

اخر امراض الكوكب

اشارة ال تلفت االنتباه

يوليا ياكوفليفا
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات408 :

نادية السيد
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-9948-09-795-2
السعر$8.00 :

حميد يونس
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع:
 1001عنوان
ISBN: 978-9948-24-504-9
السعر$6.00 :

سلطان العميمي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-9948-24-105-8
السعر$7.00 :
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الدم االزرق

محمد الطماوي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
 1001عنوان
ISBN: 978-9948-24-473-8
السعر$5.50 :

يوري بويدا
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:
IFLT - Elkost - 1001
ISBN: 978-9948-24-624-4
السعر $8.00 :صافي

نشوء النخبة االوروبية
1400-1920

لم تقل وداعا

وليد نويهض
المقاس× 17 :
عدد الصفحات288 :
ISBN: 978-9948-39-565-2
السعر$11.00 :
24

القمر االزرق

عائشة النقبي
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
 - 1001كتاب
ISBN: 978-9948-24-708-1
السعر$10.00 :
21.5

ذيل الثعبان

عبد السميع بنصابر
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-614-01-2838-5
السعر$8.00 :

احالم مريم طير

مهاني علوي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك مع:
شارقة Interlink -
ISBN: 978-9948-39-460-0
السعر $8.50 :صافي

سجية غسق

قراصنة المعلوماتية...
والقلوب

ايزابيل روي
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك مع:
شارقة Hurtubise +
ISBN: 978-9948-39-204-0
السعر $5.50 :صافي
21.5

قامات فكرية وابداعات
سامقة

سمير عبد الرحمن هائل
الشميري
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات216 :
ISBN: 978-9948-39-690-1
السعر$13.50 :

اعصار في الهالل الخصيب الكوكب الزمردي

فاطمة علي مبارك الكواري
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات232 :
ISBN: 978-9948-39-563-8
السعر$13.50 :

نورة عبد الله الطنيجي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات336 :
ISBN: 978-9948-39-564-5
السعر$18.00 :

عارف حجاوي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات312 :
ISBN: 978-9948-24-104-1
السعر$10.00 :

للسكوت صوت

حليب وعسل

 50فكرة يجب ان تعرفها التنوير واالصالح
االجتماعي
عن الطب

شوق السويدي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات168 :
ISBN: 978-9948-39-691-8
السعر$9.00 :

روبي كاور
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:
McMell - 1001
ISBN: 978-9948-24-719-7
السعر $4.50 :صافي

مبادئ تقييم البيئة
االستراتيجية للدولة

اصول التحليل السياسي

فوزي حسن الزبيدي
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-9948-00-028-0
السعر$8.50 :
21.5

فوزي حسن الزبيدي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-9948-00-109-6
السعر$9.50 :

عائشة النقبي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
 - 1001كتاب
ISBN: 978-9948-24-712-8
السعر$10.00 :

عمر الحمادي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات304 :
ISBN: 978-9948-39-566-9
السعر$17.00 :

نبيل الحيدري
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-9948-39-689-5
السعر$15.00 :

عدن الحرية الثقافية
والتقهقر المدني

بزوغ الفجر

سمير عبد الرحمن الشميري
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-9948-39-270-5
السعر$18.00 :

فيكتور ارنر اينغولفسون
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:
شارقةForlagid-Midstod+
ISBN: 978-9948-23-712-9
السعر $6.50 :صافي
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الفجوة في عالم النسوة

شريفة الصبغ
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات256 :
ISBN: 978-9948-23-384-8
السعر$15.00 :
21.5

امتداح الفاشنيستا

حسين البار
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-9948-00-036-5
السعر$9 :
21.5

اكتشف حياتك

هذلول حسين الهذلول
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات432 :
ISBN: 978-9948-23-594-1
السعر$17.00 :

السيدة خديجة
بحر عطاء وصحراء صبر

سبيل أر أصالن
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
Teda+Timas
ISBN: 978-9948-02-509-2
السعر$17.00 :

فرسان الساللم الحلزونية نور زين

اينار مارغودموندسون
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:
Forgalid - Mitsod
ISBN: 978-9948-23-581-1
السعر $6.00 :صافي

منال الشريفي
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات368 :
ISBN: 978-9948-10-156-7
السعر$22 :

سلسلة تاريخ بني عثمان
ساللة أرطغرول

سلسلة تاريخ بني عثمان
سلطنة بنفوذ عالمي

21.5

د .أحمد شيمشيرغيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع:

سحر بنت عبد اللطيف كردي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-9948-23-769-3
السعر$11 :

اليس انتوم
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات184 :
نشر مشترك معCNL :
ISBN: 978-9948-23-902-4
السعر $4.5 :صافي

صلصال ازرق

عقرون

د .أحمد شيمشيرغيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات384 :
نشر مشترك مع:

Spotlight+TEDA+Timas

TEDA+Timas

ISBN: 978-9948-427-66-7

السعر$20.00 :
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جد نصفك الثاني

صفية جزائري
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-9948-23-638-2
السعر$10.00 :

ايام تشاوشيسكو االخيرة

موضي الميمان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-9948-23-382-4
السعر$12.50 :

عمار باطويل
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-9948-23-299-5
السعر$10.00 :

باتريك ماك غينيس
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات448 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Wales Litera
ISBN: 978-9948-23-885-0
السعر $11 :صافي

إسطنبول إسطنبول

مقبرة الجالدين

الفتح 1453

برهان سنيمذ
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات296 :
نشر مشترك مع:
TEDA+Kalem

ISBN: 978-9948-427-72-8
السعر$13.50 :

ISBN: 978-9948-427-67-4

السعر$20.00 :

فن ادارة سلوك االبناء

الصحافة الرقمية
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اسلي بيركير
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Teda
ISBN: 978-9948-446-33-0
السعر$11.50 :

سلسلة تاريخ بني عثمان سلسلة تاريخ بني عثمان
سلطان في خدمة الحرمين القانوني سلطان العالم
د .أحمد شيمشيرغيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك مع:

د .أحمد شيمشيرغيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات472 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-9948-427-68-1

ISBN: 978-9948-427-69-8

TEDA+Timas

السعر:

$20.00

TEDA+Timas

السعر:

$20.00

فريدون م .إمجن
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات416 :
نشر مشترك مع:
TEDA+Timas

ISBN: 978-9948-13-911-9
السعر$20.00 :

سلطان حكم العالم -
القانوني

طلحة أوغورلو إل
المقاس:
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-9948-446-52-1
السعر$18.00 :
24 x 17
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ران

آية عالم
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات312 :
ISBN: 978-9948-37-779-5
السعر$12 :

اندثار

باتاسانا

احمد اوميت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات448 :
نشر مشترك معTeda :
ISBN: 978-9948-22-020-6
السعر$20.00 :

أرجوحة حديدية

وداعاً يا وطني الجميل
أحمد أوميت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات560 :
نشر مشترك مع:
TEDA

ISBN: 978-9948-23-479-1

طعام ...معاناة ...حب
أسلي بيركير
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات312 :

ISBN: 978-9948-446-29-3

السعر:

$15.00

السعر $13.50 :صافي

الحبل الس ّري

جئتك غيمة

عبلة جابر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-9948-13-910-2
السعر$11.00 :

د .عائشة عبد الله العليلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-9948-02-514-6
السعر$7.00 :

محمد الطيب
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات384 :
ISBN: 978-9948-02-420-0
السعر$15.00 :

يخبئ في جيبه قصيدة

أطياف األحبة

قصة حب إله

القمر األخير

منجية إبراهيم
المقاس:
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-9948-02-704-1
السعر$12.00 :
21.5 x 14.5

الطائرات بدون طيار
والقتل المستهدف

مارجوري كون
المقاس:
عدد الصفحات392 :
نشر مشترك مع:
الشارقة Olive Branch +
ISBN: 978-9948-13-490-9
السعر$21.00 :
24 x 17

مختار خواجة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :

ISBN: 978-9948-09-793-8

السعر:

$6.50

غربان انيقة

سلطان العميمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات94 :
ISBN: 978-9948-18-866-7
السعر$5.00 :

ص .ب: .

1003

سلطان العميمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-9948-446-48-4
السعر$9.00 :

انسي ارال
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:
Teda

ISBN: 978-9948-446-61-3

السعر:

أمل عبد الله القضيبي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-9948-09-712-9
السعر$10.00 :

هيا الحامد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-9948-438-90-8
السعر$16.00 :

اصفر بلون الزعفران

عبد الباسط زخنيني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-9948-09-693-1
السعر$7.00 :

$16.00

جذور عارية

م .حسنة سيف السالمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-9948-427-73-5
السعر$9.50 :

إنه هو

آن الصافي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-9948-09-585-9
السعر$10.00 :

ثالثهم كذبهم الجزء األول فتى البروكلي المذهل
اميرة صليبيخ
المقاس22 x 12 :
عدد الصفحات183 :
ISBN: 978-9948-446-40-8
السعر$9.50 :

فرانك كورتيل بويس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك مع:
شارقة
ISBN: 978-9948-446-58-3
السعر$18.00 :
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ليونيد سيموت حتماً
ديمتري ليبيسكيروف
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات416 :
نشر مشترك مع:

Goument & Smirnova
ISBN: 978-9948-36-958-7

االحجار التسعة

سوسن يوسف
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-9948-36-236-4
السعر$7.5 :

النحلة والغول

غسان شبارو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-9948-36-165-7
السعر$6 :

لمبعوثون

غيد ال غرب
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات392 :
ISBN: 978-9948-24-729-6
السعر$15 :
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عندما يثقب الوعي

مالك ابراهيم العجيلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
ISBN: 978-9948-37-515-9
السعر$8 :

السعر $10 :صافي

عبيل

ويبقى شيء في القلب

نذير الزعبي
المقاس21 x 13 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-9948-37-083-3
السعر$11 :

فاطمة الكواري
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات264 :
ISBN: 978-9948-35-531-1
السعر$14.00 :

جيم المحظوظ

السراب

احفاد اورشنابي

المنطقة الخضراء

شاكر نوري
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات208 :

يستحيل التصدي للظالم

هيثم بهنام بردى
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-9948-446-59-0
السعر$8.50 :

السعر:

المنفى المزدوج

مليء بالرمل مليء بالمرايا كان الفراء ارجوانيا

ISBN: 978-9948-446-05-7
$6.00

دلفين دو فيغان
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
Jean Claude Latte

ISBN: 978-9948-446-56-9

السعر:

كنغزلي ايمس
المقاس* 14.5 :
نشر مشترك مع :كلمة
عدد الصفحات368 :

21.5

ابراهيم غرايبة
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات384 :

ISBN: 978-9948-446-00-2

ISBN: 978-9948-03-900-6

السعر:

جسر الذكريات

مطبخ الحب

السعر:

$15.00

أنا انكوست
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معSpotLight :
21.5

ISBN: 978-9948-446-21-7

السعر:

$8.00

$10.00

ISBN: 978-9948-03-957-0

السعر:

عبد العزيز الراشدي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع :دار االمان

ISBN: 978-9948-446-26-2

السعر:

غاريث غريفيث
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع :كلمة

$8.00

$9.00

بيار بوروميه
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:

Centre National Du Livre

ISBN: 978-9948-446-60-6

السعر:

عندما تطمح المرأة

سلطان الزعابي
المقاس24 * 16.5 :
عدد الصفحات344 :

ISBN: 978-9948-03-867-2

السعر:

ياسر سعيد دحي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-9948-446-46-0
السعر$6.50 :

$12.00

سرمدة

فادي عزام
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات224 :

ISBN: 978-9948-446-23-1

السعر:

$7.00

$13.00

$12.00

وحي انثى

مسلم بن عبد الرحمن التميمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-9948-446-57-6
السعر$6.00 :
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مذكرات كلب عراقي

عبد الهادي سعدون
المقاس:
عدد الصفحات176 :

21.5 x 14.5

ISBN: 978-9948-446-28-6

السعر:

$7.00

صناعة القادة

مهدي سعيد حيدر العزاوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-9948-22-463-1
السعر$7.00 :

أريده اآلن

دونا بي ــ غيتس
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع :كلمة

نثر وشعر من حضرموت

روبرت سارجنت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-9948-446-47-7
السعر$12.00 :

كتاب االنتباه

فصول في سايكولوجية اإلنتباه
اإلنساني النفسي  -العصبي الحديث

جمال خليل صبح
المقاس:
عدد الصفحات360 :
ISBN: 978-9948-446-42-2
السعر$14 :
24 x 17

نحل العسل المعجزة

يورغن تاوتز
المقاس24 * 16.5 :
عدد الصفحات288 :

ISBN: 978-9948-03-870-2

ISBN: 978-9948-03-938-9

السعر:

مبادئ االحصاء الوصفي

رسالة سياسية  -فلسفية

السعر:

$10.00

$22.00

على عتبة حلم

هندسة التفاوض

روال البلبيسي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات184 :
ISBN: 978-9948-446-44-6
السعر$8.00 :

مهدي سعيد حيدر العزاوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات140 :
ISBN: 978-9948-22-462-4
السعر$10.00 :

علم الفراسة

فن التركيز

روز روزتري
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-03-901-3

السعر:

$13.00

رعب القنبلة

جوزيف سيرينسيوني
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-03-958-7

السعر:

$9.00

هارييت غريفي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات272 :

ISBN: 978-9948-446-14-9

السعر:

$11.00

مفاتيح المعرفة في
االستثمار الصناعي

مهدي سعيد حيدر العزاوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-9948-446-51-4
السعر$8.00 :

إقرأ اآلخرين بصورة
أعمق
روز روزتري
المقاس* 17 :
عدد الصفحات336 :
24

ISBN: 978-9948-446-12-5

السعر:

سرد الذاكرة :سرد الوعي

من سلطة التاريخ إلى فضاء المتخيل

محمد صابر عبيد
المقاس:
عدد الصفحات432 :
ISBN: 978-9948-446-53-8
السعر$20.00 :
24 x 17

$11.00

مالذ

رجاء عبد الهادي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-9948-38-363-5
السعر$15.00 :

جائزة
اإلمارات
للرواية

هدوقة حسيبة
المقاس:
عدد الصفحات152 :
ISBN: 978-9948-37-304-9
السعر$7.5 :
21.5 x 14.5

جوليان كوراب  -كاربوفيتش
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:

سحر النوم

مايكل اكتون سميث
المقاس21 x 14 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:

Poland Translation Program

Penguin Random House

ISBN: 978-9948-36-465-8

ISBN: 978-9948-35-144-3

السعر:

$7

السعر:

$20

تجميع األسد

وارد بدر السالم
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-9948-446-34-7
السعر$12.00 :

كونار

هند سيف البار
المقاس19 x 11.5 :
عدد الصفحات238 :
ISBN: 978-9948-446-38-5
السعر$8.00 :
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جائزة
اإلمارات
للرواية

استغفرتك ذنبا وتبت
منك

شوق السويدي
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-9948-10-069-0
السعر$12.00 :
21.5

خرجنا من ضلع جبل

لولوة احمد المنصوري
المقاس19 x 11.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-9948-446-39-2
السعر$5.50 :

كما تشاء

امير ذوابة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-9948-446-41-5
السعر$6.00 :

طريق مولى مطر

عمار باطويل
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات116 :
ISBN: 978-9948-38-710-7
السعر$11.50 :

أين كانوا يكتبون؟

بيوت الكتاب واألدباء
فرانسيسكا بريمولي ــ دروليرز
المقاس31.5 * 25.5 :
التجليد :فني
عدد الصفحات210 :
نشر مشترك مع :هيئة
أبو ظبي للثقافة والتراث
ISBN: 978-9948-03-869-6

السعر:

$30.00

سلسلة
التلوين

لراحة نفسية
وفكرية

معالم وناس

إياليدا بيرق
المقاس:
عدد الصفحات84 :
توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون +

إياليدا بيرق
المقاس24 x 22 :
عدد الصفحات84 :
توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون +

إياليدا بيرق
المقاس24 x 22 :
عدد الصفحات84 :
توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون +

ISBN: 978-614-01-1889-8

ISBN: 978-614-01-1890-4

ISBN: 978-614-01-1891-1

تصاميم عثمانية وسلجوقية

سحر الشرق األقصى

تصاميم صينية

24 x 22

AlfaKitap

السعر:

نقوش ورسوم

زخارف وأزهار

عالم الحيوان

$7.50

AlfaKitap

السعر:

$7.50

AlfaKitap

السعر:

$7.50

إياليدا بيرق
المقاس:
عدد الصفحات84 :
توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون +

إياليدا بيرق
المقاس24 x 22 :
عدد الصفحات48 :
توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون +

إياليدا بيرق
المقاس24 x 22 :
عدد الصفحات48 :
توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون +

إياليدا بيرق
المقاس24 x 22 :
عدد الصفحات48 :
توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون +

ISBN: 978-614-01-1892-8

ISBN: 978-614-01-1893-5

ISBN: 978-614-01-1895-9

ISBN: 978-614-01-1894-2

24 x 22

AlfaKitap

السعر:

$7.50

AlfaKitap

السعر:

$5.00

AlfaKitap

السعر:

$5.00

AlfaKitap

السعر:

$5.00

مكتبة الناشئة
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جائزة
الشيخ زايد للكتاب
فرع أدب الطفل

2012

ستصدر

بالفرنسية

بيتر بان بالمعطف
القرمزي

جيرالدين مكوريان
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات280 :
نشر مشترك مع:

21.5

Oxford

ISBN: 978-9953-87-270-4

السعر:

آثار الصندل

اشا ميرو  -انا سولير بونت
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك معSpotLight :
ISBN: 978-614-01-0100-5
السعر$9.00 :

الفتى الذي أبصر لون
الهواء

عبده وازن
المقاس:
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-0341-2
السعر$5.00 :
21.5 × 14.5

العربيزي والجدة وردة

منى الشرافي ت ّيم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
قرص مضغوط1 :

ISBN: 978-614-01-0569-0

السعر:

$15.00

رحلة الفتى النجدي
يوسف المحيميد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :

ISBN: 978-614-01-0694-9

السعر:

$5.00

$8.00

طفل اسمه نكرة

الولد التائه

حكاية رجل اسمه دايف

عزيزي غابرييل

دايف بيلزر
المقاس:
عدد الصفحات134 :
نشر مشترك مع:
Health Communications, Inc
ISBN: 9953-29-513-1
السعر$4.00 :

دايف بيلزر
المقاس19.5*13.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:
Health Communication, Inc
ISBN: 9953-29-512-3
السعر$4.00 :

دايف بيلزر
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-514-9
السعر$11.00 :

السعر:

ضفدع مقاطعة كالفراس

ثالث قصص

رواد يولد من جديد

طريق الزهور البرية

19.5*13.5

مارك توين
المقاس:
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
الدوحة ــ مركز البحوث
ISBN: 978-614-01-0117-3
السعر$9.00 :
24 × 17

تأمل في نعم الله

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
 + Timasالشارقة
ISBN: 978-614-01-2306-9
السعر $7.50 :صافي

نجالء حمادة
المقاس28x21.5 :
عدد الصفحات32 :
ISBN: 978-614-01-0884-4
السعر$6.00 :

حكايات سدرة

منال العتيبي  -أمل الشلوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-2092-1
السعر$6.50 :

جمانة حداد
المقاس20 × 20.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-0335-1
السعر$6.00 :

وسمة القدر

بي .سي .وكريستين كاست
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات360 :
نشر مشترك مع:
St. Martin’s Griffin
ISBN: 978-614-01-1387-9
السعر$16.50 :

هالفدان و .فريهو
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:
NORAL

ISBN: 978-9953-87-898-0

المليونير المتشرد

فيكاس سواراب
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات374 :

ISBN: 978-614-01-0014-5

السعر:

$15.00

$10.00

بسمة الخطيب
المقاس20.5 × 22.5 :
عدد الصفحات34 :
ISBN: 978-614-01-0342-9
السعر$7.50 :

غزة تاريخ من النضال

جو ساكو
المقاس27 × 19.5 :
عدد الصفحات386 :
ISBN: 978-614-01-0197-5
السعر$20.00 :

ياسمين واألرنب
شيرين يافي
المقاس20*20 :
عدد الصفحات24 :
التجليد :فني

ISBN: 9953-29-689-8

السعر:

كتابي

$4.50

غسان شبارو
المقاس22.5 × 24.5 :
عدد الصفحات32 :
ISBN: 978-614-01-0322-1
السعر$10.00 :
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شيفرة دافينشي للناشئة
دان براون
المقاس× 17 :
عدد الصفحات392 :
نشر مشترك مع:

الثنائي المرعب

شجرة الطيور

مصطفى روحي شيرين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:
شارقة Yayinlari + 1001 +
ISBN: 978-9948-24-505-6
السعر $2.50 :صافي

ISBN: 978-614-01-2219-2

جوري جون  -ماك بارنيت
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معAmulet :
ISBN: 978-614-01-1189-9
السعر $4.75 :صافي

زاكينغ  -حياتي السحرية

زاكينغ  -الخلطة السحرية حكايات اناضولية

24

Delacorte Press

السعر $9.00 :صافي

زاك كينغ
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات196 :
نشر مشترك مع:

21.5

Harper Collins

ISBN: 978-614-01-2631-2

السعر $5.00 :صافي

زاك كينغ
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات180 :
نشر مشترك مع:
Harper Collins

ISBN: 978-614-01-2632-9

السعر $5.00 :صافي

احمد ايف
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:
شارقة Nar Yayinlari -
ISBN: 978-9948-24-103-4
السعر $5.00 :صافي

حمراء كالدم
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بيضاء كالثلج

ساال سيموكا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات280 :
نشر مشترك مع:

ساال سيموكا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-1305-3

ISBN: 978-614-01-1315-2

سوداء كاالبنوس

ثالثية بياض الثلج

Tammi Publishers

السعر:

$11.00

Tammi Publishers

السعر:

$11.00

ساال سيموكا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:

ساال سيموكا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات688 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-1316-9

ISBN: 978-614-01-1962-8

Tammi Publishers

السعر:

$11.00

Tammi Publishers

السعر:

$30.00

سلسلة

الشاب شارلوك هولمز..
اندرو لين
المقاس:
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

Macmillan Children Books

حروب القطط
نار وجليد

السعر:

$12.00

إيرين هانتر
المقاس:
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك معHarper Collins :
ISBN: 978-614-01-1954-3
السعر$14.00 :
21.5 x 14.5

حروب القطط
في البراري

إيرين هانتر
المقاس:
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك معHarper Collins :
ISBN: 978-614-01-1937-6
السعر$14.00 :
21.5 x 14.5

لدغة االفعى

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1400-5

برودة القبر

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1526-2
280

نيران التمرد

280

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1447-0
336

حد السكين

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1322-0

الثلج األسود

320

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1483-8
288

عاصفة اللهب

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1525-5
288

سحابة الموت

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1524-8
288
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ثــالثــيــة مــبـــاريــــات الــــجــــــوع
سوزان كولنز
المقاس:
عدد الصفحات1256 :
نشر مشترك معScholastic press :
ISBN: 978-614-01-1256-8
السعر$36.00 :
21.5 x 14.5

الجانب السلبي للعقاقير
 -االدوية المباحة

روزا ووترز
المقاس:
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1572-9
السعر$8.00 :
28x21.5

مباريات الجوع

سوزان كولنز
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات424 :

21.5

ISBN: 978-9953-87-893-5

السعر:

$12.00

ألسنة اللهب

سوزان كولنز
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات416 :
ISBN: 978-614-01-0211-8
السعر$12.00 :

سوزان كولنز
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات416 :
ISBN: 978-9953-87-985-7
السعر$15.00 :

الجانب السلبي للعقاقير
 مسكنات متاحةبواسطة وصفة طبية

فيرونيكا روس
المقاس:
عدد الصفحات1078 :
نشر مشترك معHarper Collins :
ISBN: 978-614-01-1627-6
السعر$42.00 :
24 x 17

فيرونيكا روس
المقاس:
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-1212-4
السعر$15.00 :
24 x 17

جاكوب غراي
المقاس:
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

الوف ّية ألليجنت

فيرونيكا روث
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات374 :
ISBN: 978-614-01-1523-1
السعر$15.00 :

الجانب السلبي للعقاقير
 مثبطات ومهدئاتخطرة

روزا ووترز
المقاس28x21.5 :
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1575-0
السعر$8.00 :

سيليسيا سكوت
المقاس28x21.5 :
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1576-7
السعر$8.00 :

الجانب السلبي للعقاقير
 -استخدام المنشطات

الجانب السلبي للعقاقير
 -الكافيين

سيليسيا سكوت
المقاس28x21.5 :
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1571-2
السعر$8.00 :

سيليسيا سكوت
المقاس28x21.5 :
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1573-6
السعر$8.00 :

سلسلة

الجامحة دايفرجنت

فيرونيكا روث
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-1424-1
السعر$15.00 :

روزا ووترز
المقاس:
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1574-3
السعر$8.00 :
28x21.5

الطائر المقلد

ثــالثــيــة الجامحة

المتمردة إنسورجنت

الجانب السلبي للعقاقير
 -الكحول والتبغ

Harper Collins

السعر:

$11.50
T H E C R O W TA L K E R

G R E Y

J A C O B

الجانب السلبي للعقاقير
 -مواد قوية

سيليسيا سكوت
المقاس:
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1578-1
السعر$8.00 :
28x21.5

رفيق الغربان
عدد الصفحات:

272

ISBN: 978-614-01-1354-1

انقضاض سرب الذباب

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1695-5
280

انتقام األرملة البيضاء

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-2118-8
264

الجانب السلبي للعقاقير
 -مخدرات جديدة

سيليسيا سكوت
المقاس:
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1577-4
السعر$8.00 :
28x21.5

سلسلة السالمة أو ًال | سلسلة على خطى رواد التكنولوجيا

سلسلة السالمة اوال -
التنمر

كيم اتينكوف
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1357-2
السعر$8.00 :
27.5 x 21.5

سلسلة السالمة اوال
 المالحة في الشبكةالعنكبوتية

كيم اتينكوف
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1361-9
السعر$8.00 :
27.5 x 21.5

سلسلة السالمة اوال -
السالمة على الطرقات

كريستي مارلوي
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1362-6
السعر$8.00 :
27.5 x 21.5

سلسلة السالمة اوال -
مخاطر الغرباء

كريستي مارلوي
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1359-6
السعر$8.00 :
27.5 x 21.5

سلسلة السالمة اوال -
الممنوعات المخدرة
والمسكرة

كيم اتينكوف
المقاس27.5 x 21.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1363-3
السعر$8.00 :

سلسلة السالمة اوال -
ضغط الرفاق
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على خطى رواد التكنولوجيا على خطى رواد
التكنولوجيا  -انستغرام
 ديزني بيكساراوريليا جاكسون
المقاس:
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1324-4
السعر$8.50 :
26.5 x 19.5

روزا ووترز
المقاس:
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1297-1
السعر$8.50 :
26.5 x 19.5

على خطى رواد
على خطى رواد
التكنولوجيا  -الفيس بوك التكنولوجيا  -تويتر

كريستي مارلوي
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1358-9
السعر$8.00 :

سيليسيا سكوت
المقاس:
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1295-7
السعر$8.50 :

سيليسيا سكوت
المقاس:
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1284-1
السعر$8.50 :

سلسلة السالمة اوال -
حماية الجسم

على خطى رواد
التكنولوجيا  -غوغل

على خطى رواد
التكنولوجيا  -يوتيوب

27.5 x 21.5

كريستي مارلوي
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1360-2
السعر$8.00 :
27.5 x 21.5

26.5 x 19.5

26.5 x 19.5

اوريليا جاكسون
المقاس:
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1321-3
السعر$8.50 :

سيليسيا سكوت
المقاس:
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1326-8
السعر$8.50 :

على خطى رواد
التكنولوجيا  -امازون

بيرتي حان وقت النوم

26.5 x 19.5

اوريليا جاكسون
المقاس:
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1345-9
السعر$8.50 :
26.5 x 19.5

26.5 x 19.5

ماركوس فيستر
المقاس22 × 26.5 :
عدد الصفحات28 :
نشر مشترك معSpotLight :
ISBN: 978-614-01-0165-4
السعر$6.00 :

سلسلة مذكرات طالب
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مذكرات طالب
الحرب الباردة

مذكرات طالب
رحلة االحالم

مذكرات طالب
بقلمك انت

مذكرات طالب
الخطة الفاشلة

مذكرات طالب
ايام زمان

جيف كيني
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
Wimpy - Amulet
ISBN: 978-614-01-2647-3
السعر$9.50 :

جيف كيني
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
Wimpy - Amulet
ISBN: 978-614-01-2610-7
السعر$9.50 :

جيف كيني
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
Wimpy - Amulet
ISBN: 978-614-01-2498-1
السعر$9.50 :

جيف كيني
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
Wimpy - Amulet
ISBN: 978-614-01-2496-7
السعر$9.50 :

جيف كيني
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
Wimpy - Amulet
ISBN: 978-614-01-2497-4
السعر$9.50 :

مذكرات طالب

مذكرات طالب
قوانين االخ االكبر

مذكرات طالب
الحقيقة المرة

مذكرات طالب
القشة االخيرة

مذكرات طالب
ايام الكالب

21.5

جيف كيني
المقاس:
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:

21.5 × 14.5

Wimpy - Amulet

ISBN: 978-614-01-0163-0

السعر:

$9.50

مذكرات طالب
جنون المنزل

جيف كيني
المقاس:
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
Wimpy - Amulet
ISBN: 978-614-01-1756-3
السعر$9.50 :
21.5 x 14.5

مذكرات طالب  -في القاع

جيف كيني
المقاس:
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
Wimpy - Amulet
ISBN: 978-614-01-3150-7
السعر$9.5 :
21.5 x 14.5

21.5

21.5

جيف كيني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:

جيف كيني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-0516-4

ISBN: 978-614-01-0508-9

مذكرات طالب
العجلة الثالثة

مذكرات طالب
الرحلة الشاقة

Wimpy - Amulet

السعر:

$9.50

جيف كيني
المقاس:
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

Wimpy - Amulet

ISBN: 978-614-01-1868-3

السعر:

$9.50

Wimpy - Amulet

السعر:

$9.50

جيف كيني
المقاس:
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

Wimpy - Amulet

21.5

جيف كيني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
Wimpy - Amulet
ISBN: 978-614-01-1277-3
السعر$9.50 :

جيف كيني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
Wimpy - Amulet
ISBN: 978-614-01-1296-4
السعر$9.50 :

مذكرات طالب
الحظ العاثر

مذكرات طالب كرة
الدمار

جيف كيني
المقاس:
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

Wimpy - Amulet

ISBN: 978-614-01-2292-5

ISBN: 978-614-01-2275-8

مذكرات طالب رائع حقا

مغامرة طالب رائع حقا

السعر:

$9.50

جيف كيني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معWimpy :
ISBN: 978-614-01-2750-0
السعر$9.5 :

21.5

السعر:

$9.50

جيف كيني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معWimpy :
ISBN: 978-614-01-3052-4
السعر$9.5 :

جيف كيني
المقاس:
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
Wimpy - Amulet
ISBN: 978-614-01-2976-4
السعر$9.5 :
21.5 x 14.5

طالب رائع حقا
قصص مرعبة

جيف كيني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معWimpy :

هوايات | مكتبة اللغات

اساسيات الرسم باستعمال الرسم باأللوان المائية
للمبتدئين 2
االلوان المائية 1
De Agostini

المقاس* 22 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
28

De Agostini

المقاس* 22 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
28
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الرسم بااللوان المائية
المهارات الفنية 3

الرسم بااللوان المائية
تقنيات متقدمة 4

المقاس* 22 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:

المقاس* 22 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:

De Agostini

28

De Agostini

28

Deagostini UK Limited

Deagostini UK Limited

Deagostini UK Limited

Deagostini UK Limited

ISBN: 978-9953-87-053-3

ISBN: 978-9953-87-121-9

ISBN: 978-9953-87-122-6

ISBN: 978-9953-87-123-3

السعر:

$7.50

السعر:

$7.50

السعر:

$7.50

السعر:

$7.50

سلسلة الرسم باألرقام

سلسلة الرسم باألرقام

سلسلة الرسم باألرقام

سلسلة الرسم باألرقام

سلسلة الرسم باألرقام

ISBN: 978-9953-87-210-0

ISBN: 978-9953-87-209-4

ISBN: 978-9953-87-207-0

ISBN: 978-9953-87-208-7

ISBN: 978-9953-87-206-3

Firster

Firster

Firster

Firster

الرسم باألرقام 80
نشر مشترك مع:

Firster

السعر $2.00 :صافي

الرسم باألرقام 55
نشر مشترك مع:

السعر $2.00 :صافي

الرسم باألرقام 62
نشر مشترك مع:

السعر $2.00 :صافي

الرسم باألرقام 65
نشر مشترك مع:

السعر $2.00 :صافي

الرسم باألرقام 98
نشر مشترك مع:

السعر $2.00 :صافي

ّ
ّ
سلسلة أروع القصص من أحاديث النبي صلى اللـه عليه وسلم
(باللغتين العربية والفرنسية)
تأليف :شادي فقيه  -المقاس - 24 * 17 :نشر مشترك مع :المكتب اإلسالمي
السعر$2.50 :

أصحاب السفينة

صوت في سحابة

الرجل المحسن

ثالثة في الغار

ISBN: 9953-29-649-9

ISBN: 9953-29-650-2

ISBN: 9953-29-651-0

ISBN: 9953-29-652-9

األقرع واألبرص واألعمى

المتصدق

كفى باللـه شهيداً

الحب في اللـه

ISBN: 9953-29-654-5

ISBN: 9953-29-655-3

ISBN: 9953-29-656-1

ISBN: 9953-29-657-X

عدد الصفحات:

عدد الصفحات:

28

28

عدد الصفحات:

عدد الصفحات:

28

28

عدد الصفحات:

عدد الصفحات:

28

28

عدد الصفحات:

عدد الصفحات:

28

28

الغالم المؤمن
عدد الصفحات:

28

ISBN: 9953-29-653-7

جرة الذهب

عدد الصفحات:

28

ISBN: 9953-29-658-8
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مكتبة األطفال | سلسلة األخالق الحميدة

سلسلة
األخالق
الحميدة
كنز البسملة

نوردان دامال
المقاس:
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:
 + Timasتيدا
ISBN: 978-614-01-3242-9
21.5 x 14

رمضان في بيتنا

نوردان دامال
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:
 + Timasالشارقة
ISBN: 978-9948-37-993-5
السعر$14 :

رمضان واالطفال

اسراء كوركماز
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
 + Timasالشارقة
ISBN: 978-9948-37-812-9
السعر $3.25 :صافي

تأليف :نوراي توركي ألماز ،رقية
كراكوز ،نكلة سيدام ،سعدات
أوزن ،فهيد أولوزوي
مقاس الكتاب30*21 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:

انا شخص عادل

ISBN: 978-614-01-1057-1

TIMAS Publishing

السعر:

$6.50

انا اعمل واجباتي

ISBN: 978-614-01-1085-4

انا ال اخاف

ISBN: 978-614-01-1058-8

 365يوما مع صحابة نبينا الحبيب  365يوما مع خاتم االنبياء يوميات فرح في العمرة

خديجة غول اوغلو
نوردان دامال
طه كيلينك
المقاس:
المقاس28x20 :
المقاس28x20 :
عدد الصفحات120 :
عدد الصفحات394 :
عدد الصفحات442 :
نشر مشترك مع + Timas :الشارقة نشر مشترك مع + Timas :الشارقة نشر مشترك مع:
 + Timas ISBN: 978-614-01-2211-6الشارقة
التجليد :فني
 ISBN: 978-614-01-1084-7السعر $12.5 :صافي
ISBN: 978-9948-37-811-2
التجليد :فني
السعر$10 :
السعر $15.00 :صافي
ISBN: 978-614-01-1184-4
السعر $15.00 :صافي
21.5 x 14.5

انا اقدر االحترام

ISBN: 978-614-01-1046-5

 365يوما مع كتابي العزيز
القرآن الكريم

نوردان دامال
المقاس:
عدد الصفحات480 :
نشر مشترك معTimas :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-3000-5
السعر $15 :صافي
27.5x19.5

كايو وجيلبير

انا ال اكذب

ISBN: 978-614-01-1060-1

سيمفونية البراري

دان براون
المقاس27x30 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك معDan Brown :
التجليد :فني  -كتاب تفاعلي
ISBN: 978-614-01-3084-5
السعر$14 :

جوسلين سانشاغرين
المقاس22 × 22.5 :
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك مع - Chouette :شارقة
ISBN: 978-614-01-2372-4
السعر $2.50 :صافي

كايو حان وقت استعمال المقعدة
جوسلين سانشاغرين
المقاس16 × 21 :
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك مع - Chouette :شارقة
ISBN: 978-614-01-2374-8
السعر $2.50 :صافي

انا اعرف عن الحب

القيم انا اساعد

ISBN: 978-614-01-1059-5

ISBN: 978-614-01-1080-9

Kasaia Decouvre

كتاب بحجم الواقع

Nelly Jazra
المقاس:
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-2119-5
السعر$5.50 :
21.5 x 14

جورج دونييغر
المقاس26 × 21 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معSpotLight :
ISBN: 978-614-01-0164-7
السعر$8.00 :

سلسلة لنتعرف إلى المواد األولية | سلسلة إنقاذ كوكب األرض | سلسلة العلوم التطبيقية
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المفضل
سلسلة كتابي
ّ
الكتاب المتقدم
نشر مشترك مع:
مقاس الكتاب28*22 :
عدد الصفحات96 :
التجليد :فني
السعر$10.00 :

KingFisher

الفضاء الخارجي

غوامض الليل

ISBN: 2-84409-550-X

ISBN: 9953-29-511-5

كوكب األرض

ISBN: 2-84409-551-8

سلسلة لنتعرف إلى المواد األولية

البالستيك

الزجاج

باالشتراك مع

Chrysalis Children’s Books
27*22

المقاس:
عدد الصفحات:
التجليد :فني

32

باالشتراك مع

الصلصال

باالشتراك مع

المعادن

باالشتراك مع

الخشب

باالشتراك مع

Chrysalis Children’s Books

Chrysalis Children’s Books

Chrysalis Children’s Books

Chrysalis Children’s Books

المقاس:
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني

المقاس:
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني

المقاس:
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني

المقاس:
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني

27*22

27*22

27*22

27*22

ISBN:9953-29-282-5

ISBN:9953-29-284-1

ISBN:9953-29-288-4

ISBN:9953-29-283-3

ISBN:9953-29-285-X

$6.00

$6.00

$6.00

$6.00

$6.00

السعر:

السعر:

السعر:

السعر:

السعر:

سلسلة إنقاذ كوكب األرض
بالتعاون مع
إعداد :فابريزيو فابري
المقاس27.5*21.5 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك معJaca Book :
السعر$6.00 :

الغابات الجريحة

ISBN: 9953-87-000-4

الغالف الجوي

ISBN: 9953-87-001-2

المحيطات في خطر

ISBN: 9953-87-002-0

الحياة في دائرة الخطر

ISBN: 9953-87-003-9

سلسلة العلوم التطبيقية

تناسب هذه السلسلة المرحلة الثالثة من التعليم االبتدائي.

صناعة الشوكوال

طب األدغال

حماية كوكب األرض

كلينت تويست
المقاس:
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

جيرمي سميث
المقاس27*22 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

جيريمي سميث
المقاس27*22 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

ISBN: 9953-29-270-1

ISBN: 9953-29-274-4

ISBN: 9953-29-271-X

27*22

Ticktock Media

السعر:

$6.00

Ticktock Media

السعر:

$6.00

Ticktock Media

السعر:

$6.00

التحقيقات الجنائية
براين آينس
المقاس27*22 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:
Ticktock Media

ISBN: 9953-29-272-8

السعر:

$6.00

مكتبة الناشئة | الغذاء والعلوم | سلسلة الحفاظ على البيئة | سلسلة الحقائق الطبية
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سلسلة إطعام العالم

اإلختراعات

منتجات االلبان

كيم ايتينكوف ,جين اي سنجر
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-0799-1
السعر$7.00 :

اللحوم

كيم ايتينكوف ,جين اي سنجر
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-0800-4
السعر$7.00 :

االرز

كيم ايتينكوف ,جين اي سنجر
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-0801-1
السعر$7.00 :

جيمس روبنسون
المقاس27*22 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معKingFisher :
التجليد :فني

ISBN: 978-9953-87-266-7

السعر:

$8.00

األوبئة والطاعون

ريتشارد ووكر
المقاس27*22 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معKingFisher :
التجليد :فني

ISBN: 978-9953-87-262-9

السعر:

$8.00

سلسلة الحفاظ على البيئة

البيض

كيم ايتينكوف ,جين اي سنجر
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-0802-8
السعر$7.00 :

القمح

كيم ايتينكوف ,جين اي سنجر
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-0885-1
السعر$7.00 :

الذرة

كيم ايتينكوف ,جين اي سنجر
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-0865-3
السعر$7.00 :

الهواء والطاقة
نشر مشترك مع:

Belitha Press

28*22

مقاس الكتاب:
عدد الصفحات:
التجليد :فني

48

ISBN: 2-84409-571-2

السعر:

العالم اليوم

االتصاالت

28*22

نشر مشترك مع:
مقاس الكتاب28*22 :
عدد الصفحات64 :
التجليد :فني

مقاس الكتاب:
عدد الصفحات96 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

ISBN: 2-84409-533-X

Marshall Publishing

السعر:

ISBN: 2-84409-581-X

السعر:

KingFisher

$10.00

$6.50

حياتنا اليومية

نشر مشترك مع:
مقاس الكتاب28*22 :
عدد الصفحات64 :
التجليد :فني

KingFisher

ISBN: 2-84409-543-7

السعر:

$6.50

الحقائق عن داء السكر

كلير ليويلين
المقاس* 21.5 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

27.5

كلير ليويلين
المقاس27.5 * 21.5 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

Chrysalis Children's Books

Chrysalis Children's Books

Chrysalis Children's Books

ISBN: 9953-29-217-5

ISBN: 9953-29-218-3

ISBN: 9953-29-219-1

$6.00

$6.00

$6.00

السعر:

السعر:

نشر مشترك مع:

Belitha Press

28*22

مقاس الكتاب:
عدد الصفحات:
التجليد :فني
السعر:

الحقائق عن التهاب المفاصل الحقائق عن داء الربو

السعر:

الحياة البرية

48

ISBN: 2-84409-572-0

سلسلة الحقائق الطبية

كلير ليويلين
المقاس27.5 * 21.5 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

$5.00

$5.00

الدماغ والجهاز العصبي
28*21.5

المقاس:
عدد الصفحات40 :
التجليد :فني
نشر مشترك معKingfisher :
ISBN:9953-29-468-2

السعر:

$6.00

اليابسة

نشر مشترك مع:

Belitha Press

28*22

مقاس الكتاب:
عدد الصفحات48 :
التجليد :فني

ISBN: 2-84409-573-9

السعر:

$5.00

الهواء والطاقة
نشر مشترك مع:

Belitha Press

28*22

مقاس الكتاب:
عدد الصفحات48 :
التجليد :فني

ISBN: 2-84409-574-7

السعر:

$5.00

 487نصيحة عملية جداً
لألوالد المصابين بداء السكر

سبايك ناسميث وبوناسميث لوي
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
American Diabetes Association
ISBN: 9953-29-404-6

السعر:

$9.00

سلسلة األرنب ريكي | مكتبة األطفال

حفلة ريكي

غيدو فان غينيختن
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-1445-6
السعر$10.00 :

االرنب الذي يريد ينام

كارل يوهان فورسين اهرلين
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات24 :
التجليد :فني
نشر مشترك معEhrlin Forlag:
ISBN: 978-614-01-1779-2
السعر$8.00 :

الهدية

ليلى محمد الغُ ربللي
المقاس29 * 21.5 :
عدد الصفحات56 :

ISBN: 978-9953-87-835-5

السعر:

$5.00

ريكي يلعب مع أصدقائه

غيدو فان غينيختن
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-1446-3
السعر$10.00 :

األرنب ريكي

غيدو فان غينيختن
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-1448-7
السعر$10.00 :

الفيلة الصغيرة التي تريد التراكتور الذي يريد ان
ينام
أن تنام
كارل يوهان فورسين اهرلين
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك معEhrlin Forlag :
ISBN: 978-614-01-2184-3
السعر$8.00 :

اغراضي

د .هبة شبارو ــ سنو
المقاس24 * 16.5 :
عدد الصفحات32 :

ISBN: 978-9953-87-456-2

السعر:

$3.00

كارل يوهان فورسين اهرلين
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك معEhrlin Forlag :
ISBN: 978-614-01-2398-4
السعر $3.00 :صافي

كتابي المص ّور األول ــ
ثالثي اللغات

عربي/إنكليزي/فرنسي
المقاس27.5*21 :
عدد الصفحات48 :
السعر:

سلسلة المسلم الصغير

A TIME TO GIVE
Mennah Bakkar

20.5*21.5

المقاس:
عدد الصفحات:

36

ISBN: 9953-29-225-6

السعر:

$5.00

I AM A LITTLE MOSLEM

LET’S PRAY

Mennah Bakkar

Mennah Bakkar

20.5*21.5

المقاس:
عدد الصفحات52 :

ISBN: 9953-29-223-X

السعر:

$5.00

20.5*21.5

المقاس:
عدد الصفحات44 :

ISBN: 9953-29-224-8

السعر:

$5.00

ريكي وجده في الحديقة

غيدو فان غينيختن
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
-Clavisشارقة
ISBN: 978-614-01-0649-9
السعر$7.00 :

غيدو فان غينيختن
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
-Clavisشارقة
ISBN: 978-614-01-0679-6
السعر$7.00 :

لماذا تهطل االمطار في
الغابة المطيرة ؟

األرض

اولريكي برغر
المقاس:
عدد الصفحات46 :
نشر مشترك معVelber :
28x22

ISBN: 978-614-01-0449-5

السعر:

$8.00

ارض االخوات

ISBN: 978-9953-87-325-1
$4.50

ريكي الشجاع
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ساال سيموكا
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:
شارقة Kustannusosa +
ISBN: 978-614-01-2459-2
السعر $6.00 :صافي

28*22.5

المقاس:
عدد الصفحات40 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:
KingFisher

ISBN: 2-84409-587-9

السعر:

$5.50

جحا في الفضاء

بيستامي يازغان
المقاس21 × 21 :
عدد الصفحات132 :
نشر مشترك مع:
 - Nar Yayınlarıشارقة
ISBN: 978-614-01-2626-8
السعر $6.00 :صافي

Little Muslim

HURRAY! ITS RAMADAN

Mennah Bakkar

20.5*21.5

المقاس:
عدد الصفحات40 :

ISBN: 9953-29-226-4

السعر:

$5.00

A VISIT TO THE KAABA
Mennah Bakkar

20.5*21.5

المقاس:
عدد الصفحات52 :

ISBN: 9953-29-227-2

السعر:

$5.00
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أبي

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2667-1
السعر$2.50 :

فكرة جيدة

القبعة الحمراء والقبعة
الزرقاء

الرويت زانغ
المقاس× 20 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2668-8
السعر$2.50 :
27

منزل صغير

الرويت زانغ
المقاس× 20 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2672-5
السعر$2.50 :

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2673-2
السعر$2.50 :

ملك اليراعات

تيار هوائي

27

تساو ون شوان
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:

21.5

تساو ون شوان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات152 :
نشر مشترك مع:

الحذاء الخطأ

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2669-5
السعر$2.50 :

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2670-1
السعر$2.50 :

الساق اليمنى أم الساق
اليسرى؟

يا لها من مفاجأة

من هو الفائز

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2674-9
السعر$2.50 :

رائحة الخفاش

تساو ون شوان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات148 :
نشر مشترك مع:

Daylight publishing house

Day light publishing house

Day light publishing house

ISBN: 978-614-01-2611-4

ISBN: 978-614-01-2705-0

ISBN: 978-614-01-2855-2

من هو الخاسر األكبر؟

األرض

السعر $4.00 :صافي

سشيل كيم
المقاس:
عدد الصفحات38 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0158-6
السعر$10.50 :
21.5 × 28.5

السعر $4.00 :صافي

سون  -هان كيم
المقاس21.5 × 28 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0154-8
السعر$7.00 :

السن المتحركة

بطاقتان

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2671-8
السعر$2.50 :

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2675-6
السعر$2.50 :

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2676-3
السعر$2.50 :

استعمال األدوات

المواد

24 * 17

المقاس:
عدد الصفحات16 :

ISBN:9953-29-480-1

السعر:

$2.00

24 * 17

المقاس:
عدد الصفحات16 :

ISBN:9953-29-481-X

السعر:

$2.00

السعر $4.00 :صافي

جولة في الفضاء

سونغ  -اون كانغ
المقاس21 × 28 :
عدد الصفحات38 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0160-9
السعر$7.00 :

النور واإلضاءة

24 * 17

المقاس:
عدد الصفحات16 :

ISBN: 9953-29-230-2

السعر:

$2.00

بيوض مدهشة

24 * 17

المقاس:
عدد الصفحات16 :

ISBN: 9953-29-231-0

السعر:

$2.00
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سلسلة
المُـثل
العليا
الطائر االصفر

جولي مراد
المقاس* 20 :
عدد الصفحات16 :
20

ISBN: 978-9953-87-435-7

السعر:

$2.70

الخسة العجيبة

جولي مراد
المقاس* 20 :
عدد الصفحات16 :
20

ISBN: 978-9953-87-439-5

السعر:

$2.70

ال احد يراني

جولي مراد
المقاس20 * 20 :
عدد الصفحات16 :

ISBN: 978-9953-87-438-8

السعر:

$2.70

حديقة الصغار

جولي مراد
المقاس20 * 20 :
عدد الصفحات16 :

ISBN: 978-9953-87-442-5

السعر:

$2.70

الخاتم المسروق

جولي مراد
المقاس20 * 20 :
عدد الصفحات16 :

ISBN: 978-9953-87-441-8

السعر:

$2.70

لولو المسكين

جولي مراد
المقاس20 * 20 :
عدد الصفحات16 :

ISBN: 978-9953-87-436-4

السعر:

$2.70

نظارة خالد

جولي مراد
المقاس20 * 20 :
عدد الصفحات16 :

ISBN: 978-9953-87-440-1

السعر:

$2.70

السيارة الزرقاء

جولي مراد
المقاس20 * 20 :
عدد الصفحات16 :

ISBN: 978-9953-87-437-1

السعر:

$2.70

سلسلة المطالعة المفيدة
نشر مشترك مع:

Heinemann

أفضل الكتاب العالميين المتخصصين في فن الكتابة للطفل يقدمون هذه السلسلة المفيدة مشفوعة برسوم ملونة جذابة تجعل من القراءة عملية ممتعة وتغذي ذوق
الطفل كما تنمي مهاراته وذكائه .روعي في هذه السلسلة حاجات الطفل األساسية التي تالئم المراحل العمرية والتي تتجاوب مع األهداف التربوية التي يؤكد عليها
المربون والمتخصصون في علم التربية بحيث جاءت مستويات السلسلة التسعة متدرجة من المستوى األول وحتى المستوى التاسع .يتعرف الطفل من خاللها إلى
قصص شعبية عالمية تتناول ما تحويه بيئة الطفل من حيوانات وجمادات وأشياء يراها كل يوم أمامه وتثير اندهاشه وتساؤالته.

المستوى األول
27*19.5

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.50 :

12

ثمرة اللفت العمالقة
ISBN: 9953-29-573-5

الكعكة الكبيرة

ISBN: 9953-29-574-3

الدجاجة الصغيرة الحمراء األسد والفأر
ISBN: 9953-29-575-1

ISBN: 9953-29-576-X

المستوى الثاني
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

8

ناجي الذكي

ISBN: 9953-29-577-8

ناجي المشاغب

ISBN: 9953-29-578-6

المساعدان

ISBN: 9953-29-579-4

وقت العشاء

ISBN: 9953-29-580-8

المستوى الثالث
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

12

األرجوحة

ISBN: 9953-29-581-6

األوالد اآلليون

ISBN: 9953-29-582-4

الكلب األناني

ISBN: 9953-29-583-2

الجداء الثالثة

ISBN: 9953-29-584-0
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ذئب ...ذئب

ISBN: 9953-29-585-9

علبة الطعام الفارغة

ISBN: 9953-29-586-7

األرنب والسلحفاة

ISBN: 9953-29-587-5

السترة الضائعة

ISBN: 9953-29-588-3

المستوى الرابع
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

12

نادر يخفي الدب األحمر

ISBN: 9953-29-589-1

ليلى تفقد الدب األحمر
ISBN: 9953-29-590-5

الدب األحمر يذهب إلى المدرسة
ISBN: 9953-29-591-3

المستوى الخامس
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

12

الذئب والجديان

ISBN: 9953-29-592-1

منزل القش

ISBN: 9953-29-593-X

بحيرة النجوم

ISBN: 9953-29-594-8

فرخ البط البشع

ISBN: 9953-29-595-6

المستوى السادس
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

16

الحلم

ISBN: 9953-29-596-4

فارس القلعة

ISBN: 9953-29-597-2

قدر الطبخ

ISBN: 9953-29-598-0

معرض المدرسة

ISBN: 9953-29-599-9

المستوى السادس
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

16

األميرة وحبة الزيتون
ISBN: 9953-29-602-2

الحذاء الكبير

ISBN: 9953-29-603-0

المستوى السابع
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

16

صانع األحذية

ISBN: 9953-29-604-9

مباراة شد الحبل

ISBN: 9953-29-605-7

جارتنا

ISBN: 9953-29-606-5

التلميذ الجديد

ISBN: 9953-29-607-3
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المستوى الثامن
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

16

ألعاب المرتفعات

ISBN: 9953-29-608-1

قطيع المرتفعات

ISBN: 9953-29-609-X

مفقودون في الضباب
ISBN: 9953-29-610-3

إنقاذ في البحر

ISBN: 9953-29-611-1

المستوى التاسع
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.50 :

24

سمير الخبير الكبير واألشرار سمير الخبير الكبير في ورطة رزمة سمير الخبير الكبير
ISBN: 9953-29-612-X

ريم وسليم

ISBN: 9953-29-616-2

ISBN: 9953-29-613-8

العمالقان

ISBN: 9953-29-617-0

مجموعة من
القصص للناشئة
مؤلفة من عدة
مستويات
نشر مشترك مع:

Heinemann

المستوى 10

21.5*14.5

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$2.00 :

32

لماذا تملك السلحفاة
صدفة مشققة

غول الخزانة

ISBN:9953-29-291-4

ISBN:9953-29-290-6

المستوى 11

21.5*14.5

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$2.00 :

32

قوام رشيق

ISBN:9953-29-295-7

المستوى 12

21.5*14.5

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$2.00 :

48

عنبر الجرو الصغير

ISBN:9953-29-296-5

بوبي الكلب الوفي

ISBN:9953-29-297-3

ISBN: 9953-29-614-6

الصغيرة والدب

ISBN: 9953-29-618-9

سمير الخبير الكبير على المسرح
ISBN: 9953-29-615-4

فصيح ونبتة الفاصوليا
ISBN: 9953-29-619-7
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سلسلة حكايات من الشرق

مبارة القمة

اين جدتي؟

جيرارد فان غيميرت
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات56 :
نشر مشترك مع:
-Clavisشارقة
ISBN: 978-614-01-2929-0
السعر $2 :صافي

تان زي شي
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Epigram
ISBN: 978-9948-35-143-6
السعر$6 :

الثعلبة واالرجوحة

قلب ليلى

الجورب المثقوب

السماء تمطر

ISBN: 9953-29-633-2

ISBN: 9953-29-634-0

المقاس* 17 :
عدد الصفحات24 :
24

السعر:

$1.50

السلحفاة السعيدة
المقاس* 17 :
عدد الصفحات:

24

24

ISBN: 9953-29-636-7

ايفلينا داسيوتي
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Thames
ISBN: 978-614-01-3003-6
السعر$6.5 :
22 x 24

السعر:

$1.50

المقاس* 17 :
عدد الصفحات:

24

24

ISBN: 9953-29-641-3

السعر:

صغيرتي

Harper Collins

ISBN: 978-614-01-3004-3

السعر:

$8

كومال سينغ ومبدعين في
جوجل
المقاس22 x 22 :
عدد الصفحات52 :
نشر مشترك مع:

المقاس× 22.4 :
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
ثقافة China Encyclopedia +
 + Publishing Houseالشارقة
ISBN: 978-9948-38-193-8
السعر$6.00 :
48

$1.50

Page Two Books

ISBN: 978-614-01-3081-4
$7

الحذاء األصفر

المقاس* 17 :
عدد الصفحات:

24

االطلس المصور لالطفال
الكون

مجموعة من المؤلفين
المقاس22.5 x 23 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
+Encyclopedia chinaشارقة
ISBN: 978-9948-38-194-5
السعر$6.00 :

24

ISBN: 9953-29-640-5

السعر:

24

القصائد الملونة

المقاس* 17 :
عدد الصفحات24 :
24

ISBN: 9953-29-637-5

السعر:

ISBN: 9953-29-635-9

السعر:

البركة الجميلة

المقاس* 17 :
عدد الصفحات24 :
24

ISBN: 9953-29-639-1

السعر:

$1.50

$1.50

$1.50

أنا واألقالم الملونة

المقاس* 17 :
عدد الصفحات24 :
24

ISBN: 9953-29-642-1

السعر:

$1.50

المعلمة والرسام

المقاس* 17 :
عدد الصفحات24 :
24

ISBN: 9953-29-638-3

السعر:

$1.50

الرا المهندسة الالمعة

السعر:

األطلس المص ّور لألطفال
العالم

السعر:

$1.50

المقاس* 17 :
عدد الصفحات24 :

لينا محمصاني
المقاس22 x 22 :
عدد الصفحات16 :
ISBN: 978-614-01-2738-8
السعر$4 :

ماذا تفعل أزهار الريح؟

ايمي وباريس روزنثال
المقاس23 x 23 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:

المقاس* 17 :
عدد الصفحات24 :
24

البيت القديم

24

$1.50

الشرائط و الجدائل

علياء شبارو
المقاس* 23 :
عدد الصفحات64 :
23

ISBN: 978-9953-87-249-0

السعر $5.00 :صافي

الصرصارة الذهبية

المقاس* 17 :
عدد الصفحات:

24

24

ISBN: 9953-29-643-X

السعر:

$1.50

االساور المدهشة
علياء شبارو
المقاس* 21 :
عدد الصفحات24 :
21

ISBN: 978-9953-87-251-3

السعر $6.00 :صافي

ابتسامة نور

المقاس* 17 :
عدد الصفحات:

24
24

ISBN: 9953-29-648-0

السعر:

$1.50

الف باء الطبيعة

سلمى نشابة تلحوق
المقاس20 × 20 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-0759-5
السعر$9.00 :
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سلسلة
عالم القصص
الخيالية
28 * 21.5

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:

16

Young Learner Publications

السعر $1.60 :صافي

كتاب األ ْدغالِ
ُ

ISBN: 978-9948-23-483-8

السبعة َجاك َ
َب َي ُ
الفاصولياء
وش َجر ُة ُ
اض ال َّث ْل ِج واألقزا ُم َّ

الق ُِّط ُذو الحِ ذا ِء َّ
الطويلِ

ISBN: 978-9948-09-690-0

الح ْسنا ُء وال َوحش
َ

األ ْرن َُب المخْ َمل ُِّي

ISBN: 978-9948-23-487-6

" َعلِي بابا"
الصغِي َر ُة
ُ
واألربعونَ ل ِّصاً لينا َّ

ISBN: 978-9948-09-692-4

ISBN: 978-9948-23-485-2

ISBN: 978-9948-23-488-3

ذات َّ
ُ
بي
الش ْع ِر ال َّذهَ ِّ
وال ِّد َب َب ُة ال َّثال َث ُة

أَ ِل ْيس في بال ِد ال َعجائ ِِب

الج ِد ْي َد ِة َساحِ ُر ُ"أ ْوز" ال َعظيم
ُ
ثياب اإل ْمب َر ُاطو ِر َ

ISBN: 978-9948-23-492-0

ISBN: 978-9948-23-480-7

األمي ُر ِّ
الض ْفدَع

ISBN: 978-9948-23-484-5

ISBN: 978-9948-23-486-9

ISBN: 978-9948-23-481-4

ISBN: 978-9948-09-691-7

هايدي

ISBN: 978-9948-09-689-4

ISBN: 978-9948-23-478-4

بيح ُة
ال َب َّط ُة ال َق َ

ISBN: 978-9948-23-498-2

هانْسِ ل وغريتِل

ISBN: 978-9948-23-490-6

الجمي َل ُة النَّا ِئ َم ُة
َ

ISBN: 978-9948-23-497-5

عاز ُِف النَّاي

ISBN: 978-9948-23-491-3

الصغي َر ُة
ُ
الح ْور َّي ُة َّ

ISBN: 978-9948-23-495-1

رامبلستيلتسكين

ISBN: 978-9948-23-482-1

ِب ْينُو ْك ُيو

ISBN: 978-9948-23-493-7

بيتر بان

ISBN: 978-9948-23-494-4

ُ
الصغي َر ُة
ذات ال ِّردا ِء األحم ِر َّ
ISBN: 978-9948-23-496-8

سنْدرِي َّال

ISBN: 978-9948-23-489-0
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سلسلة قصص وعِ بر

المقاس - 28 * 21.5 :عدد الصفحات - 16 :نشر مشترك مع - Young Learner Publications :السعر $1.60 :صافي

والحوذي
هرقل
ُّ

ISBN: 978-9948-09-824-9

األسدُ ّ
الط ّماعُ

ISBN: 978-9948-09-827-0

الد ُ
كي
ّيك ال ّذ ُّ

ISBN: 978-9948-09-823-2

وصانع األحذي ِة
القزمانِ
ُ

ISBN: 978-9948-09-826-3

ليب
الح ِ
ُح ْل ُم با ِئ َع ِة َ

ISBN: 978-9948-09-825-6

سلسلة حكايات من مملكة الحيوان

المقاس - 28 * 21.5 :عدد الصفحات - 16 :نشر مشترك مع - Young Learner Publications :السعر $1.60 :صافي

نجاب يتع ّل ُم درساً
الس ُ
ّ

ISBN: 978-9948-09-829-4

ُ
الخوف

ISBN: 978-9948-495-39-0

األسدُ الجاحدُ

ISBN: 978-9948-495-38-3

اله ّز ُة األرض ّي ُة

ISBN: 978-9948-09-833-1

صداق ُة اله ِّر والفأ ِر

ISBN: 978-9948-09-830-0

يق
الع َّل ِ
أجم ُة ُ

ISBN: 978-9948-09-828-7

سلسلة كل شيء يدل على وجود اهلل

كوكبنا والفصول

جسم اإلنسان

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-510-9
السعر$5.00 :

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-505-5
السعر$5.00 :

الكائنات الحية وقدراتها

الفضاء

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-504-8
السعر$5.00 :

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-503-1
السعر$5.00 :

عالم الحيوان الملون

عالم النبات الملون

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-509-3
السعر$5.00 :

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-511-6
السعر$5.00 :

الطبيعة والتكنولوجيا

جمال األرض

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-502-4
السعر$5.00 :

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-506-2
السعر$5.00 :

عالم البحار

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-508-6
السعر$5.00 :

رحلة تحت األرض

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-507-9
السعر$5.00 :
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سلسلة أغاثا فتاة األلغاز
نشر مشترك مع:
السعر:

SpotLight + Atlantyca

راقصات الباليه الجنيات
ترقصن مع النجوم
اميلي بين
المقاس* 15.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع :كلمة
22

ISBN: 978-9948-15-890-5

السعر:

$10.00

دوماً أنا! دوماً أنا!

الجنية الصغيرة ال تريد العمل
يانا فراي
المقاس29 * 21.5 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-15-893-6

السعر:

$6.00

ثق بنفسك،

اسبق ظلك وتغلب على نفسك
ُأولي غايسلير
المقاس26 * 23.5 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-15-894-3

السعر:

$7.00

أنت مم ّيز

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 * 17.4 :
عدد الصفحات124 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-15-889-9

السعر:

$10.00

$5.00

األميرة روزاليا والوصفة
السرية

الكسندرا فيشر
المقاس* 15.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع :كلمة
22

ISBN: 978-9948-15-891-2

السعر:

$10.00

تاج البندقية

السير ستيف ستيفنسون
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-9948-34-315-8

لعنة الفرعون

السير ستيف ستيفنسون
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-9948-02-415-6

لؤلؤة البنغال

السير ستيف ستيفنسون
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-9948-02-419-4

أنا أريد ،...وأريد!...

الجنية الصغيرة الطائرة لديها
الكثير من األمنيات
يانا فراي
المقاس29 * 21.5 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع :كلمة

سيف ملك اسكوتلندا

ISBN: 978-9948-15-895-0

السير ستيف ستيفنسون
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-9948-02-418-7

لقد أصبحنا كباراً

رحلة حمار حول العالم

السعر:

$6.00

ميريام غايسلير
المقاس26 * 23.5 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-15-896-7

السعر:

$12.00

صغير ولكنه مميز

ُأولي غايسلير
المقاس26 * 23.5 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-15-892-9

السعر:

$7.00

سعيدة نور ديكمن
المقاس28 x 22 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
TIDA + SPOT
ISBN: 978-9948-427-71-1
السعر$15.00 :

الكنغر الصغيرة

غيدو فان غينيختن
المقاس28 x 22 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
 + Clavisشارقة
ISBN: 978-9948-13-541-8
السعر$9.00 :

سرقة في شالالت نياغارا

السير ستيف ستيفنسون
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-9948-02-416-3

حادثة في برج ايفل

السير ستيف ستيفنسون
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-9948-02-417-0

ال أشباح تحت سريري

غيدو فان غينيختن
المقاس21.5 x 28 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
 + Clavisشارقة
ISBN: 978-9948-13-542-5
السعر$10.00 :

حتماً ،الغد أفضل
(عربي  -ألماني)

كيرستن بويه و يان بيرك
المقاس16 x 21 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معKlet Kinderbuch :
ISBN: 978-9948-02-587-0
السعر$6.50 :
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سلسلة عيوشة
إيمان الخطيب ,المقاس ، 20 x 22 :توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون ،السعر:

$7.00

بيت حافل باالصدقاء

لورين فرانسيس
المقاس:
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
Lanno - Flanders
ISBN: 978-9948-34-476-6
السعر$6 :
28 x 21

نورة تحارب التنمر
عدد الصفحات:

54

ISBN: 978-9948-36-561-7

السعر:

$8

أين ر ّبي؟

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1896-6
24

أص ًال أنا ال أريد دراجة جديدة ال أريد أن أنام مبكراً
عدد الصفحات:

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1897-3
28

ال أريد أن أنظف غرفتي

ISBN: 978-614-01-1898-0

ISBN: 978-614-01-1899-7

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1900-0

مفاجأة يوم العيد

ما بك يا لونة؟

رحلة قطار

24

عدد الصفحات:

أنا ال أحب الشمس

28

28

الحصان العازف

اينيس زاندار
المقاس23 x 20 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:

Liels-Latvian Literature

ISBN: 978-9948-25-637-3

السعر:

ايمان الخطيب
المقاس:
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-9948-34-263-2
السعر$7.5 :
22 x 20

ايمان الخطيب
المقاس22 x 20 :
عدد الصفحات32 :
ISBN: 978-9948-471-04-2

ايمان الخطيب
المقاس22 x 20 :
عدد الصفحات36 :
ISBN: 978-9948-34-555-8
السعر$6.5 :

بيتي في حديقة
الحيوانات

بيتر غاوديسابوس
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
Lanno - Flanders
ISBN: 978-9948-34-337-0
السعر$6 :

كتابي المصور

نورة العفالق
المقاس22 x 22 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-9948-25-082-1
السعر$8 :

$6

شيخوخة األمير الصغير

نبيل ابو حمد
المقاس:
عدد الصفحات84 :
ISBN: 978-614-01-3178-1
السعر$12 :
21.5 x 14.5

اسطنبول اللؤلؤة
المكنونة

يوسف دورسون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:
Nar Yayinlari

ISBN: 978-614-01-2718-0

سلسلة كيكو  -كيكو على سلسلة كيكو  -كيكو في
مزرعة الجدة
جبل
ايمان الخطيب
المقاس× 20 :
عدد الصفحات42 :
ISBN: 978-9948-23-808-9
السعر$6.50 :

ايمان الخطيب
المقاس× 20 :
عدد الصفحات46 :
ISBN: 978-9948-24-601-5
السعر$8.00 :

سلطان والطائرة الورقية

ما لون القبلة؟

22

22

السعر:

لماذا يوسف حزين؟

إيمان الخطيب
المقاس20 x 22.5 :
عدد الصفحات24 :

ISBN: 978-9948-24-623-7

السعر:

$5.00

حلم بينوكيو

آن ليسن
المقاس:
عدد الصفحات60 :
نشر مشترك مع :شارقة
ISBN: 978-9948-09-570-5
السعر$12.00 :
25 x 26

إيمان الخطيب
المقاس:
عدد الصفحات48 :

20 x 22.5

ISBN: 978-9948-38-598-1

السعر:

$7.00

روسيو بونيال
المقاس21 x 28.5 :
عدد الصفحات40 :
ISBN: 978-614-01-3241-2

$10

رفيقان في رحلة

غيدو فان غينيختن
المقاس21.5 x 28 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع :شارقة
ISBN: 978-9948-09-557-6
السعر$5.00 :
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السمكة البيضاء الصغيرة

غيدو فان غينيختن
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
 + Clavisشارقة
ISBN: 978-9948-37-802-0
السعر $2.75 :صافي

فان هيست  -دي برون
المقاس26.5 x 23 :
عدد الصفحات56 :
نشر مشترك مع:
-Clavisشارقة
ISBN: 978-9948-37-810-5
السعر $7.5 :صافي

انا اوبيولز
المقاس22 × 22 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:
 - Gemserشارقة
ISBN: 978-9948-10-158-1
السعر $3.00 :صافي

انا اوبيولز
المقاس22 × 22 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:
 - Gemserشارقة
ISBN: 978-9948-10-159-8
السعر $3.50 :صافي

الحيوانات :كيف تبني
بيوتها؟ بيئتها

األرقام المختفية

لست خائفة

القفل  -ميثاق ضوء القمر القفل  -حراس النهر

اون  -مي هور
المقاس:
عدد الصفحات38 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0155-5
السعر$7.50 :
23.5 × 25.5

الخروج إلى العالم

يو يونغ  -سو
المقاس23.5 × 23.5 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0162-3
السعر$7.00 :

تشا بو  -غوم
المقاس23.5 × 23.5 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0157-9
السعر$7.00 :

العد عبر التاريخ

الطيران بواسطة
البالونات

هاي اون شين
المقاس:
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0156-2
السعر$7.50 :

هاي اون شين
المقاس25.5 × 26 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0159-3
السعر$10.00 :

استيقاظ المومياء

سر المدينة الغارقة

25.5 × 25.5

باد بات
المقاس× 21.5 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca -
ISBN: 978-614-01-2337-3
السعر $2.5 :صافي
14

طارق العسلي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-2646-6
السعر$5 :

بييردومينيكو باكاالريو
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
Atlantyca

ISBN: 978-9948-23-825-6

السعر $5.00 :صافي

باب الزمن

كانغ  -جونغ يوون
المقاس23.5 × 23.5 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0161-6
السعر$7.00 :

أوليس مور
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
 - Atlantycaشارقة
ISBN: 978-614-01-2218-5
السعر $5.00 :صافي

صباح الدمى

مغامرة بوبو

اينيس زاندر
المقاس20.5 × 14.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
Kulturas Ministrija

ISBN: 978-614-01-2185-0

السعر $3.00 :صافي

ميراب شخيدزي
المقاس22 × 20.5 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع:
1001 - Palitra
ISBN: 978-9948-24-628-2
السعر $3.00 :صافي

غيدو فان غينيختن
المقاس22 × 22 :
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك مع:
-Clavisشارقة
ISBN: 978-9948-10-160-4
السعر $3.00 :صافي

بييردومينيكو باكاالريو
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca + 1001 +
ISBN: 978-9948-09-625-2
السعر $5.00 :صافي

دكان الخرائط الضائعة
من زمان

اوليس مور
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
اضواء Atlantyca -
ISBN: 978-614-01-3046-3
السعر $5 :صافي

كم انت قاس ايها الذئب

ميراب شخيدزي
المقاس22 × 20.5 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع:
1001 - Palitra
ISBN: 978-9948-24-629-9
السعر $3.00 :صافي
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سلسلة جيرونيمو وتيا ستيلتون
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اربعة فئران في االدغال

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca +
ISBN: 978-9948-38-863-0
السعر $4.5 :صافي

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca +
ISBN: 978-9948-38-864-7
السعر $4.5 :صافي

مبارة السوبرشيف

فار في الفضاء

ت

وللتسل

هجوم القطط القراصنة

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca +
ISBN: 978-9948-38-862-3
السعر $4.5 :صافي

قرصان االنترنت

جيرونيمو يمضي اجازة
ممتعة

جيرونيمو ستيلتون
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع :شارقة +
Atlantyca + 1001
ISBN: 978-9948-23-297-1
السعر $4.50 :صافي

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Atlantyca
ISBN: 978-9948-24-597-1
السعر $4.50 :صافي

المذكرات المفقودة

بنات تيا في خطر

مشاهير في ماوسفورد!

تيا ستيلتون
المقاس:
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca -
ISBN: 978-9948-39-115-9
السعر $4.5 :صافي
21 x 14.5

تيا ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca -
ISBN: 978-9948-37-085-7
السعر $4.5 :صافي

تيا ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca -
ISBN: 978-9948-37-084-0
السعر $4.5 :صافي

ابتدائ5

ي

البحث عن الكنز الغارق

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca +
ISBN: 978-9948-39-117-3
السعر $4.5 :صافي

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Atlantyca
ISBN: 978-9948-24-598-8
السعر $4.50 :صافي

21

ية ا
لمفيدة

م
ستو

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Atlantyca
ISBN: 978-9948-24-599-5
السعر $4.50 :صافي

درب النجاح

تيا ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca -
ISBN: 978-9948-37-086-4
السعر $4.5 :صافي

المذكرات السرية

تيا ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca -
ISBN: 978-9948-471-00-4
السعر $4.5 :صافي

المسرحية الموسيقية

تيا ستيلتون
المقاس21 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
شارقة 1001 + Atlantyca +
ISBN: 978-9948-24-472-1
السعر $4.50 :صافي
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الفتى القادم من القمر

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس× 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-00-106-5
السعر $4.00 :صافي
27.5

الفتى القادم من الزهرة

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس27.5 × 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-00-107-2
السعر $4.00 :صافي

الفتى القادم من أورانوس الفتى القادم من عطارد

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس× 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-24-710-4
السعر $4.00 :صافي
27.5

اسطورة سو

تياغو دي ميلو اندريد
المقاس24 × 16.5 :
عدد الصفحات56 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-00-105-8
السعر $3.00 :صافي

السمكة لؤلؤة

ميساء القاضي جزائرلي
المقاس28 x 21.5 :
عدد الصفحات40 :
ISBN: 978-9948-36-104-6
السعر$9.5 :

الفتيان القادمون من المريخ الفتى القادم من المشتري الفتى القادم من زحل

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس27.5 × 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-00-108-9
السعر $4.00 :صافي

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس27.5 × 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-24-716-6
السعر $4.00 :صافي

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس27.5 × 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-24-713-5
السعر $4.00 :صافي

الفتى القادم من نيبتون

الفتى القادم من األرض

ابطال حمى البحر االبيض
المتوسط FMF

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس× 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-24-715-9
السعر $4.00 :صافي

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس27.5 × 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-24-717-3
السعر $4.00 :صافي

حكاية الفتى الذي لم
يضحك أبدا

جمعة والبشارة

27.5

محمود حبوش
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-9948-38-364-2
السعر$11.00 :
21.5

جنان الفضولية

ميساء القاضي
المقاس28 × 21.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع 1001 :عنوان
ISBN: 978-9948-38-494-6
السعر$10.00 :
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عايدة سميح الصعيدي
المقاس28 × 22 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-2193-5
السعر$5.00 :

خروف في بيتنا

وفاء مصطفى
المقاس24 x 16.7 :
عدد الصفحات24 :
ISBN: 978-9948-471-01-1

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس27.5 × 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-24-711-1
السعر $4.00 :صافي

ميسون والدمية من
القطن

د .عايدة سميح الصعيدي
المقاس28 x 22 :
عدد الصفحات16 :
ISBN: 978-614-01-1965-9
السعر$4.00 :

لماذا تبكي سلوى

ثناء مصطفى
المقاس24 x 16.7 :
عدد الصفحات16 :
ISBN: 978-9948-471-03-5

ميغان براينت
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع1001 - FMF :
ISBN: 978-9948-24-714-2
السعر $3.00 :صافي

التوأم والنخيل

د .عايدة سميح الصعيدي
المقاس28 x 22 :
عدد الصفحات24 :
ISBN: 978-614-01-1964-2
السعر$4.00 :

حبوب والطائرة الحمراء

سهلة سالمة
المقاس24 x 16.7 :
عدد الصفحات20 :
ISBN: 978-9948-471-02-8
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ما معنى أن أكون حاضراً؟

رنا دي أوريو
المقاس:
عدد الصفحات32 :

21.5 x 25.5

ما معنى أن أكون عالمياً؟
رنا دي أوريو
المقاس21.5 x 25.5 :
عدد الصفحات32 :

ما معنى أن أكون لطيفاً؟
رنا دي أوريو
المقاس21.5 x 25.5 :
عدد الصفحات32 :

ISBN: 978-9948-09-683-2

ISBN: 978-9948-09-686-3

ISBN: 978-9948-09-687-0

ما معنى أن أكون رائد أعمال
مجازفاً؟

ما معنى أن أكون صديقاً للبيئة؟

ما معنى أن أكون آمناً؟

السعر $3.00 :صافي

رنا دي أوريو
المقاس:
عدد الصفحات32 :

21.5 x 25.5

ISBN: 978-9948-09-684-9

السعر $3.00 :صافي

من هو الله؟

كرمل قاسم
المقاس:
عدد الصفحات44 :
ISBN: 978-9948-34-599-2
السعر$13 :
28.2 x 21

السعر $3.00 :صافي

رنا دي أوريو
المقاس21.5 x 25.5 :
عدد الصفحات32 :

ISBN: 978-9948-09-685-6

السعر $3.00 :صافي

نموك مع اليوغا لغد
أفضل

ارجاريا بالكريشنا
المقاس28 × 19.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
Lotus-Divya
ISBN: 978-614-01-2277-2
السعر $10.00 :صافي

السعر $3.00 :صافي

رنا دي أوريو
المقاس21.5 x 25.5 :
عدد الصفحات32 :

ISBN: 978-9948-23-477-7

السعر $3.00 :صافي

دماغ عجيب ومرن

جوآن ديك
المقاس25 x 26 :
عدد الصفحات36 :

ISBN: 978-9948-09-688-7

السعر $4.00 :صافي

سلسلة الحفاظ على البيئة

سلسلة حيوانات في دوامة الخطر

انقذوا الطيور

انقذوا وحيد القرن

انقذوا الفراشات

غسان شبارو
المقاس× 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-474-5
السعر$2.5 :

غسان شبارو
المقاس24 × 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-475-2
السعر$2.5 :

غسان شبارو
المقاس24 × 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-477-6
السعر$2.5 :

انقذوا طائر البطريق

انقذوا الدب القطبي

انقذوا الدالفين

24

غسان شبارو
المقاس× 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-478-3
السعر$2.5 :

غسان شبارو
المقاس24 × 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-479-0
السعر$2.5 :

غسان شبارو
المقاس24 × 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-481-3
السعر$2.5 :

انقذوا االسماك

انقذوا طائر الفالمينجو

انقذوا السالحف

24

غسان شبارو
المقاس× 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-482-0
السعر$2.5 :
24

غسان شبارو
المقاس24 × 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-483-7
السعر$2.5 :

انقذوا النحل

غسان شبارو
المقاس× 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-484-4
السعر$2.5 :
24

غسان شبارو
المقاس24 × 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-476-9
السعر$2.5 :
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الفيزا السياحية ،ألفرد نصار غلمية.
سياسة
الغزو البرتغالي ،علي بن محمد قصير الحازمي.
جغرافية الجريمة الحضرية ،ديفيد هربرت.
االفتراء في كتاب اإلبراء ،كتلة المستقبل النيابية.
هالل االزمات -االستراتيجية االميركية  -االوروبية
مرسوم التجنس رقم  ،5247بشارة مرهج.
حيال الشرق االوسط  ،أيفو داالر-نيكول
مرجعية االعتدال آية الله الفقيه السيد حسين
نيسوتو-فيليب غوردن
إسماعيل الصدر ،معد فياض.
استهداف ايران ،سكوت ريتر
 60دقيقة هزت العالـم ،هاني سليمان.
سراب السالح النووي العراقي ،عماد خدوري
اآلن هنا ،جوزف سماحة.
عاصفة الصحراء ،ليون هادار
حقيقة كامب ديفيد ،كاليتون سويشر.
دوامات المحنة  ،الفريق الدكتور سعد العبيدي
حماس من الداخل ،زكي شهاب.
خيانة القسم  ،د.ستيفين مايلز
إسرائيل والمشروع النووي اإليراني ،مجموعة
الرئيس اوباما  :الطريق الى البيت االبيض،
مؤلفين إسرائيليين.
مسألة العراق ،مصطفى الكاظمي.
ريتشارد سنجل
النجاة من العراق ،إليز فوربز تريب.
بوش تحت المجهر ،جوستن فرانك
حرب العراق ،تأريخ عسكري ميداني ،وليامسون
كوندي -قصة نجاح كوندوليزا رايس ،أنطونيا
موراي.
فيليكس
معالم وأحداث غير مكشوفة من البرنامج النووي من دار االسالم الى الوطن  -نموذج البوسنة،
العراقي ،ظافر سلبي وزهير الحلبي.
محمد االرناؤوط
قصة سقوط بغداد ،أحمد منصور.
من الدكتاتورية الى الديمقراطية ،جين شارب
صفحات احتالل العراق ،مصطفى علي العبيدي.
الفوقية االمبريالية االميركية ،مايكل شوير
يوميات من خط النار ،هاشم أهل برا.
مشروع الشرق االوسط الكبير ،عبد القادر رزيق
طه
الركن
الحرب األميركية على العراق ،الفريق
المغادمي
الشكرجي.
النصوص المحرمة ونصوص اخرى مترجمة،
كوبرا ،مايكل غوردن.
مالكوم اكس
الدور اإلسرائيلي في الحرب األميركية على
هذه األميركا ،جوناثان كورييل
العراق ،مجموعة مؤلفين.
أيها المتأنق ماذا حل ببالدي ،مايكل موور
أمريكا التي تع ّلمنا الديمقراطية ،د .فهد الحارثي .حضارة الوجبات السريعة ،ايريك شلوسر
خيانة بوش ،جايمس بوفارد.
غروب الطاقة  ،ريتشارد هاينبرغ
ثمن الوالء ،رون سسكند.
بريطانيا في افريقيا ،توم بورتيوس
الحرب على الحرية ،نفيز مصدق أحمد.
اسرائيل االخرى ،جوني منصور
عالم ما بعد  11سبتمبر ،د .السيد ولد أباه.
اصالح االمم المتحدة في ضوء المسيرة المتعثرة
ديمقراطية القرن الحادي والعشرين ،إبراهيم
للتنظيم الدولي ،حسن نافعة
حسن إسماعيل.
يوميات الثورة المصرية يناير  ،2011احمد عبد
شفيق.
منير
فن علم الحرب،
الحميد حسين
ارسالن،
ماكارثي،
«وان»،
في
التمرد األرمني
برامج التسلح في الخليج والجوار ،عبد الجليل
تاشكيران.
زيد المرهون
محمد
األلب،
جبال
المسلمون
احتل
عندما
تكلفة عدم انجاز مشروع االتحاد المغاربي،
السماك.
مجموعة من المؤلفين
الجولة األخيرة في البلقان ،إليزابيث بوند
الحركات الدينية السياسية ،نادية سعد الدين
الطريق إلى الدولة الصومالية ،مجموعة من
االنتخابات القومية في السودان لسنة ،2010
المؤلفين.
احمد ابراهيم ابو شوك
التنمية
في
المدني
المجتمع
مؤسسات
دور
60دقيقة هزت العالم ،هاني سليمان
معلم
صالح
الصومال،
في
والسياسية
االجتماعية
ازمات مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
أبو بكر عمر.
عبد الله خليفة الشايجي
كامل.
الفاتح
السودان،
مؤامرة تقسيم
العرب بين التغيير والفوضى ،غازي العريضي
السالم األميركي والشرق األوسط ،برادلي تاير.
فلسطين حق لن يموت ،غازي العريضي
مسؤولية الرجل األبيض ،وليام ايسترلي.
المركزية الغربية ،عبد الله إبراهيم.
الجذور العربية للرأسمالية األوروبية ،جين هيك .قضايا عربية
الظاهرة اإلسالمية قبل  11أيلول وبعده ،ياسر
الصالح والطالح في الحكم والحكام ،فؤاد مطر
الزعاترة.
نظرية الواحد بالمئة ،رون سســكند
جبهة باكستان ،زاهيد حسين.
العلمانية بين التحليل والتحريم ،باسل عبد الله
الدولة في األلفية الثالثة ،هانز آدم الثاني.
العالم إلى أين؟ ،محسن دلول
مصر بعيون الفرنسيس ،فيصل جلول.
العرب إلى أين؟ ،محسن دلول
كوسوفو بين الماضي والحاضر ،د .محمد
حوارات ساخنة  ،2محسن دلول
األرناؤوط.
كوسوفا تجليات ثقافية ما بين الشرق والغرب ،د .ثورات القوة الناعمة في العالم العربي ،علي حرب
فلسطين وقضية الحرية ،كريم مروة
محمد األرناؤوط.
تزوير التاريخ ،فايز رشيد
العالم الثاني ،باراج خانا.
مقوالت في المشروع الوحدوي العربي
العنف والجريمة ،د .جليل وديع شكور.
والقضية الفلسطينية ،منير شفيق
ديمقراطية بال حجاب ،مروة صفاء قوقجي.
الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل االنحطاط ،ألف يوم في زنزانة العزل اإلنفرادي ،مروان
البرغوثي
د .قيس جواد العزاوي.
ال مستقبل بين األمم ،د .محمود خالد الزهار
االستقرار السياسي واالجتماعي ،حسن موسى
جرائم اسرائيل ،جيمس بيتراس
الص ّفار.
مخاطر العولمة ،روبرت إسحق.
ايران والمجتمع الدولي ،تريتا بارزي

طموحات ايران النووية  ،شاهرام تشوبين
حلف المصالح المشتركة ،تريتا بارزي
دولة الحرس الثوري واجهاض الثورة الخضراء،
فنسان الغريب
نفط ايران ودوره في تحدي نفوذ الواليات
المتحدة ،روجر هاورد
الروحانية في أرض النبالء ،ريتشارد فولتز
صور من إيران :الفن ــ المجتمع ــ الثورة،
شيفا باالغاي ولين جامبرت
الفكر السياسي االسالمي واالصالح ،د .مهند
مبيضين
إسرائيل والمشروع النووي اإليراني ،مجموعة
مؤلفين إسرائيليين
جدل الهويات في العراق ،عبد الحسين شعبان
زلزال في بالد الرافدين ،السفير احمد بن حمد
اليحيى
نهاية العراق ،بيتر و غالبريث
الهزيمة ...لماذا خسروا العراق؟ ،جوناثان ستيل
القيادة األميركية العمياء ،سيمور هيرش
الفوضى التي نظموها ،جوين دايار
الطبقة الحاكمة في أمريكا ،ستيف فرايزر
السياسة الخارجية االميركية بين مدرستين،
هادي قبيسي
السياسة الخارجية األميركية في الشرق
األوسط ،جانيس ج .تيري
غيبوبة الواليات المتحدة األميركية ،كاثي
أوبراين
أميركا الكتاب األسود ،بيتر سكاون
سطوة اسرائيل في الواليات المتحدة ،جايمس
بتراس
اإلمبراطورية األميركية حقائق وعواقب
الدبلوماسية األميركية ،أندرو باسيفيتش
مكافحة االرهاب ،السفير علي عسيري
اإلرهاب في البحار ،دانيال سيكولش
غزوة نيويورك الكبرى ،احمد بن حمد اليحيى
شبهات حول  ،11/9دافيد راي غريفين
تقرير لجنة  ،11/9التجاهالت والتحريفات،
دايفيد راي غريفين
أسلحة الخداع الشامل ،شيلدون رامبتون
عندما أصيبت النخبة األميركية بالخبل ،جون
رونسون
اميركا :ديمقراطية االستبداد ،سعود المولى
نظرية الواحد بالمئة ،رون سسكند
الحوثيون ،أحمد محمد الدغشي
أراض متنازع عليها ،سومانترا بوز
اراض طالت وعود عودتها ،ارون ديفيد ميلر
خيارات حكم السودان الجديد ،د .محمد
صديق الزين علي
احتمالية السودان (مآالت ما بعد االستفتاء)،
د .محمد صديق الزين علي
دراسات في المسألة القومية الكردية ،د.سعد
ناجي جواد
الكرد السوريون والحراك الديمقراطي ،فاروق
حجي مصطفى
العصر النووي الثاني ،بول براكن
المواجهة النووية القادمة ،الفاتح كامل
بشر مثلنا ،يوريس لونديك
نعم للطائفية ،محمد مشكور
المسيحية المشرقية ،نسيم ضاهر
هذا العالم لمن؟ ،شمس إسماعيل حسين
مقاالت عن قضايا عربية ،د .عبد اللـه صالح
العثيمين
حوار المشرق والمغرب ،جلول ــ جابري ــ
حنفي
االسالم في اوروبا المتغيرة ،محمد االرناؤوط
وعي الذات والعالم ،نبيل سليمان

في المكتبة
اولويات العرب...قراءة في المعكوس ،د.
المدخل القانوني للجنسية األميركية ،ألفرد نصار
غلمية.
محمد الرميحي
إجازات الخطاطين ،أسامة ناصر النقشبندي.
انس الطاعة ،د.مهند مبيضين
تجربة بنك الفقراء ،د .مجدي سعيد.
حصار الزمن ( ،)1د .حسن حنفي
من الذاكرة ،ناظم رمزي.
القدس قبل فوات األوان ،محمد الس ّماك
الثقافة العربية ،عبد الله إبراهيم.
ازمة القيم ،جمال مفرج
عالم افتراضي ،عصام أحمد مدير.
سرادق التسامح ،مشاري العلي
نحو ثقافة تأصيلية ،محمد محمود شاويش.
فكرة العدالة ،امارتيا سن
الميثاق األزرق ،مود بارلو.
عودة تركيا إلى الشرق ،ميشال نوفل
التنوير في إشكاالته ودالالته ،موريس أبو ناضر األرض في دوامة الخطر ،محمود مصطفى.
اكتشاف االحتباس الحراري ،سبنسر ورت.
أوراق فلسطينية وعربية ،أنيس صايغ
كوكب األرض :أسوأ السيناريوهات ،كاس
من كامب ديفيد إلى  25يناير ،احمد محمد
سونشتاين.
ابوزيد
الصين والتوازن االستراتيجي العالمي بعد عام العالم من دوننا ،آالن فيسمان.
عالم بال نحل ،أليسون بنجامين.
 2001وآفاق المستقبل ،احمد عبد الجبار
في تأسيس وإدارة شركات التأمين التعاوني
عبد الله
والتكافلي ،سمير الشاعر.
المصارف اإلسالمية من الفكرة إلى االجتهاد،
قانون /أزمات دولية وأمنية
سمير الشاعر.
العطش إلى النفط ،أيان ريتلدج.
األبعاد االعتقادية لحقوق اإلنسان ،أحمد محمد
عمالقة النفط ،فاليري مارسيل.
بكر موسى
سراب النفط ،ريتشارد هاينبرغ.
روس
روبرت
الموت،
عجالت
سائقو
الراسمالية ام الديمقراطية خيار القرن الواحد
دارمان
بيتر
األخطار،
من
والنجاة
البقاء
دليل
والعشرين ،مارك فلورباييه
االبعاد االعتقادية لحقوق االنسان ،احمد
الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي ،سمير الشاعر
محمد بكر موسى
المنافسة بين بوينغ وايرباص ،جون نيوهاوس
المالية العامة والنظام المالي اإلسالمي ،سمير السياسات االقتصادية االردنية ،عدلي شحادة قندح
الشاعر
استراتيجية الصراع ،توماس شيلينج
بيرمان
ستايسي
ليمتد،
جواسيس،
كيف نفكر وثائقيا? ،مجموعة من المؤلفين
رجل في الظالل ،إفرايم هالفي
اميركا الوجه االخر ،ليلى ابو زيد
الكيان :خمسة قرون من جاسوسية الفاتيكان حكايا المسيار ،عبد اللـه عادل الشويخ
السرية ،اريك فراتيني
جرائم العاطفة في مصر النازفة ،ياسر ثابت
األفيون كشف سياسة الخشخاش ،بيار أرنو
كتاب الرغبة ،ياسر ثابت
تشوفي
كتاب العشق االلكتروني ،عبد اللـه علي
ماسون
بيل
محترف،
ات
ر
مجوه
لص
اعترافات
األسمري
و لي جرونفيلد
فقراء العالم ،ويليام ت .فولمان
علم النفس األمني ،د .الحارث حسن ود.
نساء السالم ،انجيلكا روتر ــ آن روفر
غسان حسين سالم
البيت المفقود ،سعود بن سعد
سائقو عجالت الموت ،روبرت روس
رحلة المرأة للعمل في مدينة جدة ،د .ليلى
دليل البقاء والنجاة من األخطار ،بيتر دارمان
صالح زعزوع
فتيات المصانع ،ليزلي ت .تشانغ
ضد النساء ،حنّا روسين وآخرون
العلوم اإلسالمية وقيام النهضة األوروبية،
جورج صليبا
ثقافة وتنمية
بيت الحكمة ،جوناثان ليونز
العمارة االسالمية سجاالت في الحداثة ،علي
الوصول إلى الرفاهية ،د .منى يونس حسين
ثويني
التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة ،عبد
محمد مكية والعمران المعاصر ،حسين
الحسن الحسيني
الهنداوي
من الفكرة إلى المستهلك ،فيل بايكر
الصين في افريقيا شريك ام منافس؟ ،كريس
آن
في
النامية
كيف تحقق ثروة وتطور الدول
الدن
معاً ،سي كي براهاالد
الهند نهضة عمالق اسيوي ،ديتمر روذرموند
الثوابت والمتغيرات ،عادل عبد المهدي
مشروع لبنان االقتصادي ،مازن سويد
مجتمع ،نساء ،فنون ،تراث،
المنافسة والتنمية ،سوزان يوكس-فيل ايفانز
ثقافة ،بيئة ،تنمية ،اقتصاد
اإلدارة المشتركة للموارد الطبيعية ،ستيفن تايلر

العلوم اإلسالمية وقيام النهضة األوروبية ،جورج
صليبا
خلف أسوار الحرملك ،عائشة عبد العزيز الحشر.
كتاب الرغبة ،ياسر ثابت.
كتاب العشق اإللكتروني ،عبد الله علي األسمري.
أسرار جدتي ،روزينا فوزية الراوي.
مباركة أنت بين النساء ،مهجة قحف.
الدفاع عن النفس للنساء ،ديانا هولند.
تاريخ التعذيب ،براين اينـز.
دليل فلسطين ،مريم شاهين.

إصدارات مشتركة
ليل مشغول بالفتنة ،مع مسعى ،سعدية مفرح.
بعيد كجندي بارد كتابوت ،مع مسعى ،سعد
الجوير.
الفريق طاهر يحيى ،مع المجلس العراقي ،سيف
الدين الدوري.
المجتمع العراقي ،مع المجلس العراقي ،قاسم
حسين صالح.
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القافلة االخيرة  ،ابراهيم الزبيدي
ال لدين يفسد فيها و يسفك الدماء ،ضياء
الشكرجي
دولة االذاعة  ،ابراهيم الزبيدي
بال مكان -29عاما خارج العراق  ،ابراهيم الزبيدي
قصة حب لزهرة االوركيديا  ،ابراهيم أحمد
الهجرة نحو األمس ،عبد الستار ناصر
محمد السادس ملك اإلصالح والتغيير
النمرة المخبوءة عند مسقط الكتفين
أم أحمد أم أنطون

أعمال الشيخ عبد العزيز
التويجري
 في أثر المتنبي بين اليمامة والدهناء. أبا العالء ...ضجر الركب من عناء الطريق. أجهدتني التساؤالت معك أيها التاريخ. حاطب ليل ضجر. رسائل إلى ولدي ،منازل األحالم الجميلة. ركب أدلج في ليل طال صباحه. رسائل وما حكته في بيتي. خاطرات أ ّرقني سراها. ذكريات وأحاسيس نامت على عضد الزمن. عند الصباح حمد القوم السرى. لسراة الليل هتف الصباح. اإلنسان رسالة وقارئ. رسائل خفت عليها الضياع. رسائل إلى ولدي ،حتى ال يصيبنا الدوار.التقييم من أجل التطوير ،مع مركز البحوث
للتنمية ،كندا.
المياه كحق من حقوق اإلنسان في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،مع مركز البحوث
للتنمية ،كندا.
بحوث التنمية في المناطق العربية الجافة ،مع
مركز البحوث للتنمية ،كندا.
مدن المستقبل ،مع مركز البحوث للتنمية ،كندا.
تسخير األبحاث التنموية في رسم السياسات
الحكومية ،مع مركز البحوث للتنمية ،كندا.
الخميني وصدام :القرار الصعب والخيار األصعب،
مع دار الناشر العربي ،فؤاد مطر.
الشعر الشعبي الفرساني ،مع نادي جازان ،إبراهيم
مفتاح.
جنائزية رجل الملح ،مع نادي جازان ،عبد الله
عبيد.
حفلة أرق ،مع نادي جازان ،عائشة النويمي.
عطر الحروف ،مع نادي جازان ،إبراهيم بن أحمد
النعيمي.
ضحى والعربة ،مع نادي جازان ،إبراهيم شيح.
نهار تدحرجه النساء ،مع نادي جازان ،محمد عبد
الوهاب الشيباني.
أقمار خائفة ،مع نادي جازان ،حمزة الكاملي.
ال شأن لي بي ،مع نادي جازان ،عبد الله باخشوين.
الوعد منطفئاً ،مع نادي جازان ،عبد الصمد
الحكمي.
طائر النار ،مع نادي جازان ،إبراهيم قهوايجي.
الثبيتي يتلو أسارير البالد ،مع نادي جازان ،علي
األمير.
ظل من جسد ،مع نادي جازان ،خالد شداد.
المكاتب الهندسية طيف من النجاح والفشل ،مع
أطياف ،موفق بن مجيد الماجد.
نبوءة الطين ،مع أطياف ،هادي رسول.
العروج ،مع أطياف ،محمد الحميدي.
األدب الفني ،نادي المدينة ،محمد حسن كتبي.
شهد على حد موس ،مع جودي لإلعالم ،محمد
الراشدي.
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وتر لها وصوت لي ،مع جودي لإلعالم ،سيف سعد
المرواني.

إصدارات غربية  -سيرة ذاتية -
مختلف
إصالح القلوب (باللغة الفرنسية) ،عمرو خالد
عبادات التفكر (باللغة الفرنسية) ،عمرو خالد
على خطى الحبيب (فرنسي) Sur Les Traces du
 ،Bien Aiméعمرو خالد.
 ،IBN Arabiمحمد شوقي زين.
 ،Aux Pays du Cedreنيلي جزرا.
جيهان السادات شاهدة على عصر السادات،
أحمد منصور.
رحلة من غير زاد ،منى بوعزة الجزائري.
عبد الباسط السنيورة ،حصاد الذاكرة.
صفحات من حياتي ،رفعت صدقي النمر.
الصفحات األخيرة ،رفعت صدقي النمر.
هؤالء وأنا ،فهد العرابي الحارثي.
زلزال لبنان ،نيكوالس بالنفورد.
 ،Jangiطاهر أحمد الزهراني.
زلزال الدولة ،د .فوزي زيدان.
ميشال اوباما ،ليزا ماندي
حديث الذكريات ،فاطمة بري بدير
The Road To Independence Five Year
George Bkassini ،With Rafic Hariri
الطريق الى االستقالل  5سنوات مع رفيق
الحريري /فني ،جورج بكاسيني
الطريق الى االستقالل-5سنوات مع رفيق
الحريري ،جورج بكاسيني
الوليد -الملياردير -رجل االعمال -االمير /
فني ،ريز خان
ذكريات نصف قرن -الجامعة االميركية في
بيروت ،د.يوسف أحمد شبل
العداء المعجزة ،اوسكار بيستوريوس
سعد صالح الضوء والظل ،عبد الحسين شعبان
مطاحن الطائفية شهادة حبة قمح ،سونيا
بيروتي
كتاب الماء و النار ،ماجد السمرائي
دليل الفلكي االوروبي ،مجلة الرشاقة
الحياة الجنسية الخاصة بالمشاهير ،واالس -
ووليشينسكي
الطريق الى الوطن ربع قرن برفقة كمال جنبالط،
محسن دلول
هوغو تشافيز ،بارت جونز
نجم الدين اربكان ،منال الصالح
سيرة حياة غابرييال غارسيا ماركيز ،جيرالد مارتن
ادوارد سعيد دراسة وترجمات ،فخري صالح
معاقون لكن عظماء ،د .جليل شكور
عندما يصبح الكالم واجباً ،محمد الطريقي
رفيق الحريري رجال في رجل ،محسن دلول
الرئيس الشهيد رفيق الحريري ،رامي الريس
الفضل شلق :تجربتي مع الحريري ،جورج فرشخ
سين !..نحو سيرة ذاتية ناقصة ،سعدية مفرح

اصدارات الجزيرة
النضال حول سجية الحرب ،رون تيرا

نادي المدينة المنورة األدبي
السماء ليست في كل مكان ،محمد خضر
الغامدي
الوادي المبارك ،محمد ابراهيم الدبيسي
تجويد الشعر العربي الحديث ،د .محمد سالم
الصفراني

مجازات الحداثة ،صالح زياد
القراءة كسياق له معنى ،علي الشدوي
قصائد ضالة ،ابراهيم زولي
التي في الصدور ،يوسف الرحيلي
وقوفا بها ثالث ظواهر في الشعر العربي
الحديث ،عبد الله بن سليم الرشيد
بنية اللغة وأفق األدب ،صالح محمد المطيري

الملحقية الثقافية السعودية في
باريس
مهنة االنثروبولوجي المعنى والحرية ،مارك
اوجيه
التمويل اإلسالمي ،جينيفياف  -بروكيه

فلسفة  -فكر  -تأويل  -ترجمة -
لسانيات  -سيميائيات
بعد طول تأمل ،بول ريكور
ما بعد الدولة ،عبد العزيز ركح.
الموسط ،أحمد المتوكل.
الخطاب
ّ
الفلسفة اإلغريقية ،محمد جديدي.
الفلسفة المعاصرة ،جمال مف ّرج.
فلسفة التواصل ،جان مارك فيري.
غادامير من فهم الوجود إلى فهم الفهم ،عبد
العزيز بوالشعير.
حفريات اإلكراه في فلسفة ميشال فوكو ،جيجيكة
إبراهيمي.
التعددية الدينية في فلسفة جون هيك ،د .وجيه
قانصو.
تاريخ الوعي ،مونيس بخضرة.
إشكالية الوجود والتقنية عند مارتن هيدجر،
إبراهيم أحمد.
فلسفة اللغة عن لودفيغ فنغشتاين ،جمال حمود.
نقد الفكر الجاهز ،محمد بهضوض.
التداولية ،جورج يول.
من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ،عبد
الكريم شرفي.
مقدمة في الهرمينوطيقا ،دايفيد جاسيبر.
أسئلة الحداثة ورهاناتها ،عز الدين الخطابي.
اإلشكالية السياسية للحداثة ،علي عبود
المحمداوي.
المدخل الفلسفي للحداثة ،ابن داوود عبد النور.
الحداثة كحاجة دينية ،د .توفيق السيف.
أنطولوجيا اللغة عند مارتن هيدجر ،إبراهيم
أحمد.
نظرية علم الداللة (السيمانطيقا) ،راث كيمبسون.
األنسنة والتأويل في فكر محمد أركون ،كيحل
مصطفى.
استراتيجية التأويل من النصية إلى التفكيكية،
محمد بوعزة.
سيرورات التأويل ،سعيد بنكراد.
التأويلية العربية ،محمد بازي.
الترجمة والعولمة ،مايكل كرونين.
أنطولوجيا المعرفة اللغوية ،مؤيد آل صوينت.
الظاهرة الداللية ،د .صالح الدين زرال.
االستلزام الحواري في التداول اللساني،
العياشي أدراوي.
اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية ،محمد
األوراغي.
نظرية اللسانيات النسبية ،محمد األوراغي.
اللسانيات الوظيفية المقارنة ،أحمد المتوكل.
اإلنسان وانسجام الكون ،محمد حجو.
لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة ،عبد الفتاح
أحمد يوسف.
المعنى وفرضيات اإلنتاج ،عبد اللطيف محفوظ.
معجم السيميائيات ،فيصل األحمر.

السيمياء العامة وسيمياء األدب ،عبد الواحد المرابط.
تحليل النص السردي ،محمد بوعزة.
السوبرتخ ّلف ،حسن عجمي.
الميزياء  -الجيزياء & الحيزياء ،حسن عجمي
انطولوجيا المعرفة اللغوية ،مؤيد آل صوينت
نهاية الصحف ومستقبل االعالم ،برنار بوليه
محنة عمال منجم تشيلي ،جوناثان فراكلين
في العلمانية والدين والديمقرطية  ،رفيق عبد
السالم
في نظريات التغيير ،منير شفيق
افق الحوار في الفكر العربي المعاصر ،محمد
أيت حمو
التاريخ والوجود ،مصطفى الكيالني
االسالم والمدنية ،زكي الميالد
الصوت والصدى ،عبد الحسين شعبان
مرجعيات القراءة والتاويل عند نصر حامد ابو
زيد ،اليامين بن تومي
نعم وال الفكر المنفتح عند ابن عربي ،محمد
المصباحي
بيروت  -المدينة المستمرة  ،زاهي وهبي
علي حرب النقد ،الحقيقة ،التأويل ،محمد
شوقي الزين
تحطيم المرايا ،عبد الحسين شعبان
الوجود والحداثة ،اسماعيل مهنانة
نيتشة واالغريق ،عبد الكريم عنيات
في فلسفة التاريخ ،خاليد فؤاد طحطح
فلسفة العدالة في عصر العولمة ،بومدين
بوزيد
جدل العقالنية ،كمال بومنير
ما بعد الفلسفة  :مطارحات رورتية ،محمد
جديدي
اللغة والمعنى مقاربات في فلسفة اللغة،
مخلوف سيد احمد
التاويلية والفن عند هانس جيورج غادامير،
هشام معافة
حدود التاويل ،وحيد بن بوعزيز
منطق الكالم ،حمو النقاري
ثيودور ادورنو من النقد الى االستطيقا،
مجموعة من المؤلفين
أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات ،حافظ علوي-وليد
العناتي
لسان حضارة القرآن ،محمد االوراغي
البحث اللساني الحديث في العراق ،حيدر
محمد جبر
التفكير الداللي في الدرس اللساني العربي
الحديث ،خالد خليل هويدي
التأويل والترجمة ،ابراهيم احمد
الترجمة والعولمة ،مايكل كرونين
أحادية اآلخر اللغوية ،جاك دريدا
من النسق الى الذات ،د.عمر مهيبل
السيميائيات العامة ،عبد القدر فهيم شيباني
في التنظيم اإليقاعي للغة العربية ،مبارك حنون
في نظرية األدب وعلم النص ،ابراهيم خليل

نصوص  -فن الرواية  -نقد أدبي -
لغة  -شعر  -قراءات
وظيفة الوصف في الرواية ،د .عبد اللطيف
محفوظ
البناء والداللة في الرواية ،د .عبد اللطيف
محفوظ
الفتنة واآلخر ،شرف الدين ماجدولين
الخطاب وخصائص اللغة العربية ،أحمد
المتوكل.
مدخل إلى علم النص ،محمد األخضر الصبيحي.
العجائبي في األدب ،حسين عالم.
السياسات اللغوية ،لويس جان كالفي.

في المكتبة
انتظام المعرفة اللغوية ،مؤيد صوينت وخالد
هويدي.
نظريات لسانية عرفنية ،األزهر الزناد.
قضايا ابستمولوجية في اللسانيات ،د .حافظ
علوي.
سيميائيات التظهير ،عبد اللطيف محفوظ.
المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب ،دومينيك
مانغونو.
الزمن في اللغة العربية ،امحمد المالخ.
ترويض الحكاية بصدد قراءة التراث ،د .شرف
الدين ماجدولين.
تقنيات كتابة الرواية ،نانسي كريس.
الرواية العربية وزمن التك ّون ،زهور كرام.
حساسية النص القصصي ،فيصل غازي النعيمي.
نجيب محفوظ ،من الرواية التاريخية إلى الرواية
الفلسفية ،عبد الله خليفة.
أبو حيان التوحيدي والقرن الرابع الهجري ،د.
علي شلق.
إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي،
د .يوسف وغليسي.
مسارات المعرفة األدبية ،عارف الساعدي ،خليل
هويدي.
قضايا الرواية العربية الجديدة ،سعيد يقطين.
السرد العربي مفاهيم وتجليات ،سعيد يقطين.
العنوان في الثقافة العربية ،محمد بازي.
صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية
المعاصرة ،سعد عبد الله العنزي.
الشعر المنثور والتحديث الشعري ،حورية
الخمليش.
فصول في الداللة ما بين المعجم والنحو ،األزهر
الزناد.
الصرف العربي ،أحمد محمد سعيد
مبادئ َّ
السعدي.
التراث ومجتمعات المعرفة ،بومدين بوزيد
حكايا هرج ومرج االجداد ،زهير هواري
شاكر حسن آل سعيد ونظرية الفن العربي،
نزار شقرون
الوقف او البحث عن الموارد المالية ،ماري -
اسيفان ماراديكس
انتنولوجي في المترو ،مارك اوجيه
االرادة و التاويل ،جمال مفرج
اللغة والتأويل ،عمارة ناصر
ترجمة النص العربي القديم وتاويله ،حورية
الخمليشي
عن الترجمة ،بول ريكور
الفهم و النص ،بومدين بوزيد
الظاهرة الداللية  ،د .صالح الدين زرال
السرد العربي القديم-االنواع والوظائف
والبنيات ،ابراهيم صحراوي
عتبات  ،عبد الحق بلعابد
الرواية والتحليل النصي ،حسن المودن
شعرية الرواية الفانتاستيكية ،شعيب حليفي
الحساسية الجديدة في الرواية العربية ،عبد
المالك اشهبون
القصة القصيرة في منطقة جازان ،بتول مباركي
سلوة العاشق ،عايض القحطاني
كشكول الحب ،عايض القحطاني
موضوعات في الكتابة ،عكاب سالم الطاهر
تفاح من ذهب في سالل من فضة ،جوزف
طانيوس ل ّبس
قوة الشعر ،جايمس فنتن
عاشقة في زمن الالعشق ،شقراء علي صيقل
خورخيه مانريكي ،جالل زنكبادي
اميلي ديكنسون مختارات شعرية وقراءات
نقدية ،اميلي ديكنسون
60قصيدة  ،لويس بورخس
زجاج ،احمد السيد
يقيس االزقة بالذكريات ،ابراهيم مبارك
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عبد اللطيف محفوظ
الغزالة تشرب صورتها ،علي الحازمي
بنية النص الروائي ،د .ابراهيم خليل
اغنية للوطن ،علي محمد صيقل
تقابالت النص وبالغة الخطاب ،محمد بازي
ذئاب ،طالل الطويرقي
النص واشكالية المعنى ،عبد اللـه محمد
عراف الرمل ،محمد العباس
العضيمي
 100قصيدة المي ،اياد الحكمي
بنية السرد العربي ،محمد معتصم
خيول تجري الى الحافة ،سالم يحيي عبيري
الصورة السردية ،شرف الدين ماجدولين
كما القلق يتكئ الجمر ،هيام المفلح
في السرد الروائي ،عادل ضرغام
نسيان ،فراس سليمان
الرواية العربية والمجتمع المدني ،نبيل سليمان
ال شيء عندي أخسره ،عبد الرحمن يوسف
الكتابة عند التخوم ،الياس فركوح
امام المرآة ،عبد الرحمن يوسف
نهاية الرواية وبداية «السيرة الذاتية» ،دانيال
طقوس المرة األولى ،زاهي وهبي  -باسم
مندليسون
الخندقجي
بيان شهرزاد ،شرف الدين ماجدولين
الرسم بالمدن ،جمال جمعة
بالغة التزوير :فاعلية االخبار في السرد العربي
كتاب الكتاب ،جمال جمعة
القديم ،لؤي حمزة عباس
تتبرج ألجلي ،زاهي وهبي
الكنز والتأويل قراءات في الحكاية العربية،
يعرفك مايكل انجلو ،زاهي وهبي
سعيد الغانمي
هدى ،نايف الجهني
ما وراء الوجه ،احمد الواصل
أوراق عمري ،غادة سلهب
حيوات ميتافيزيقية حيوات تاريخية ،اسكندر حبش
كل مجدي أنني حاولت  ،شوقي بزيع
كشف المستور ،عبد الودود عامر العمراني
نسيم من هناك ،ماجد الجبري
محاضرات الحائزين على جائزة نوبل لألدب،
النزوع االخالقي في الشعر االماراتي النبطي،
 ،1999-1985مجموعة من المؤلفين
زيدان عز الدين عللوه
محاضرات الحائزين على جائزة نوبل لألدب،
الى مطر قديم -احوال شخصية لم تكتمل ،
 ،2010-2000مجموعة من المؤلفين
اسماعيل حيدر
الكاتب عالمة سؤال :رأوا ولم يصمتوا ،الياس
الوعي و المأزق ،الفضل شلق
فركوح
الخطر الكامن بين االنسان والمركبة والطريق ،
ثقافة التالقي في أدب شوقي ،محمد الهادي
د.هاشم محمد نور المدني
الطرابلسي
التاريخ و الحقيقة لدى ميشيل فوكو ،د .السيد
أشهر الروايات الدرامية العالمية ودوافعها
ولد اباه
النفسية ،د.عبد العلي الجسماني
من استراليا وجوه ادبية معاصرة ،نجمة خليل
ندوة الرواية العربية والنقد ،مجموعة من المؤلفين
حبيب
ابن العربي المسافر العائد ،د .ساعد خميسي
غلطة واحدة ،عدنان الشخص
3دقات-بيروت على خشبة مسرح ،زاهي وهبي اسهام الكتاب اللبناني في الدرس اللغوي العربي،
قرأت لك من عيون الكتب ،د.عبد العلي الجسماني مجموعة من الباحثين
الكتاب بين األمس واليوم والغد ،روبرت دارنتون
مليونير في دقيقة واحدة ،مارك هانسون
النقد العربي الجديد :مقاربة في نقد النقد،
تجاوز الحطام ،امين البرت الريحاني
عمر عيالن
سرديات النقد ،حسين خمري
الضفة الثالثة ،جهاد الترك
مدخل في نظرية النقد النسوي
أسرار ساعة الرمل ــ ظلك الدليل والمرآة أنا،
األدب النسائي العربي
الياس فركوح
صورة المرأة في الرواية
شعرية التفاصيل ،فخري صالح
ألف ليلة وليلة :االستبداد السلطوي والفساد
شيفرة ادونيس الشعرية ،محمد صابر عبيد
الجنسي
ربيع القصة ،وزارة الثقافة اللبنانية
حكايات صور
الليلة ...سأعترف ،ريما كركي
قواعد صرفية ونحوية وإمالئية
كتاب الحب ،حسن مطلك
ربيع الكلمات
األعمال القصصية ،حسن مطلك
ربيع الكلمات 2
جنازة المؤخرة ،ابراهيم محمود
ربيع الكلمات 3
مقهى الشباب الضائع ،باتريك موديانو
ربيع الشعر
نوارس بلون البحر ،ميسون أبو بكر
ما تخفيه القراءة
محجوب عمر
مأساة األساة
فلسفة
مضايق الشعر
مترو دبي
بعد طول تأمل ،بول ريكور
كنز سازيران
التنوير في االنسان ،عقيل يوسف عيدان
88
درس القرن العشرين ،كارل بوبر
في الرواية العربية الجديدة ،فخري صالح
هم الحقيقة ،ميشال فوكو
ّ
قبل نجيب محفوظ وبعده ،فخري صالح
اتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة ،يورغن هابرماز
شهرزاد والكالم المباح ،سلمان زين الدين
تحوالت الفكر الفلسفي المعاصر ،عبد الرزاق
حين يروي شهريار ،سلمان زين الدين
بلعقروز
فن الرواية ،كولن ولسون
إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة،
طفيليات العقل ،كولن ولسون
د .عمر مهيبل
كيف تقرأ كتاباً ،مورتيمر آدلر
الطريق الى الفلسفة ،مجموعة من المؤلفين
القراءة النسقية :سلطة البنية ووهم المحادثة،
فلسفات عصرنا :تياراتها ،مذاهبها ،اعالمها،
د .أحمد يوسف
وقضاياها ،جان فرنسوا دورتي
وظيفة الوصف في الرواية ،د .عبد اللطيف
حياة التراجيديا في فلسفة الجنس التراجيدي
محفوظ
وشعريته ،عبد الواحد ابن ياسر
البناء والداللة في الرواية ،عبد اللطيف محفوظ فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر ،خضر مذبوح
آليات انتاج النص الروائي نحو تصوير سيميائي ،الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية للخطاب
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الفلسفي ،د .عمارة ناصر
شهرزاد وغواية السرد ،وجدان الصائغ
الموت ونصف مجنون ،احمد هاشم
اق
ز
الر
عبد
االنفتاح،
السؤال الفلسفي ومسارات
صمت ،محمد الحميدي
انه يبيع الموت ،توفيق الشحي
بلعقروز
ممرات للفقد ،هويدا صالح
حكايات مشلح ،عبد المجيد حسين تمراز
النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ،كمال
دمي حجر على صمت بابك ،محمد جابر
الخيول ،الفاتح كامل
بومنير
النبهان
الهوية واآلخر ،صالح زامل
...هوس ،رانيا السعد
إشكالية القيم في فلسفة برغسون ،د .نورة بوحناش فوق شهيقي عابرة ،خالد عبد الله الغامدي
الفلسفة وقضايا اللغة ،بشير خليفي
مملكة البنغال ،محمد الداود
عيون جديدة ،عماد اليماني
المعنى والغضب ،حميد زنار
كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك ،عمارة
هي في عيونهم وأقالمهم ،فيصل بن محمد
الضيمياء ،حسن العجمي
لخوص
النعيم
العجمي
حسن
والحيرياء،
البينياء الصيرياء
الزلزال ،الطاهر وطار
هو ،فيصل بن محمد النعيم
عجمي
حسن
السوبر أصولية،
الالز ،الطاهر وطار
بائعة األعشاب ،حنان رحيمي
المستحيلة،
االفكار
وعلم
معلوماتية
السوبر
العشق و الموت في الزمن الحراشي ،الطاهر
رعشات تحت لحاف بارد ،بدرية مبارك.
عجمي
حسن
وطار
عليها تسعة عشر ،فريد هدى.
الشعر العلمي ،حسن عجمي
تجربة في العشق ،الطاهر وطار
اللهب المسافر ،د .علي شلق.
عجمي
السوبر مثالية  ،حسن
عرس بغل ،الطاهر وطار
أكتب تاريخ المستقبل ،عبد الرحمن يوسف.
بارة
عبدالغني
الهرمينوطيقا والفلسفة ،د.
العشق الدمشقي ،دياب عيد
رقص مشتبه به ،جاكلين سالم.
المنعرج الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا ،جان
يوم رائع للموت ،سمير قسيمي
اللهو أكبر ،أسعد ذبيان.
غراندان
الحالم ،سمير قسيمي
قصائد مختارة من روائع الغزل عند الشعراء
طاجين
بو
السعيد
والمصطلح،
الترجمة
في عشق امرأة عاقر ،سمير قسيمي
السوريين ،محمد بركات.
تصريح بضياع ،سمير قسيمي
قصائد مختارة من روائع الغزل عند الشعراء
هالبيل ،سمير قسيمي
اللبنانيين ،محمد بركات.
تنمية الشخصية  -فن التصوير -
دايما» كوكاكوال ،الكسندرا شريتح
قصائد مختارة من روائع الغزل عند الشعراء
قانون  -معرفة
تالمس ،لنا عبد الرحمن
العراقيين ،محمد بركات.
حدائق السراب ،لنا عبد الرحمن
قصائد مختارة من روائع الغزل عند الشعراء
االنسان الودود ،تيم ساندرز
بيت الطاعة ،منيرة السبيعي
المصريين والسودانيين ،محمد بركات.
بوست
بيغي
عذرا،لكني كنت انا التالي،
قوة الضحك في أورا ،حسن مطلك
قصائد مختارة من روائع الغزل عند الشعراء
التكو
ديفيد
الجميع يسعى وراء مالك،
دابادا ،حسن مطلك
الخليجيين ،محمد بركات.
مالمح
لبعض
افية
العراق..لقطات فوتوغر
العطر الفرنسي ،امير تاج السر
قصائد مختارة من روائع الغزل عند الشعراء
رمزي
ناظم
العشرين،
الحياة في القرن
حوار في الممنوعات ،نزار دندش
المغاربة ،محمد بركات.
فرحات
نور
محمد
المصري،
التاريخ الدستوري
يوميات موسكو الحمراء ،نزار دندش
قصائد مختارة من روائع الغزل عند الشعراء
 عمر فرحاتحب عابر للقارات ،نزار دندش
الفلسطينيين واألردنيين ،محمد بركات.
مجلة
الدافئة،
للوسادة
والنفسي
الدليل العلمي
زوجة القاضي ،نزار دندش
مائة ورقة ورد ،د .غازي عبد الرحمن القصيبي.
الرشاقة
حسناء الهور ،عبد اللطيف الحرز
حدائق آسيا ،محمد علي شمس الدين.
طريق الماليين الجزء االول ،د.راشد السعيد
غادة االساطير الحالمة ،محمد العشري
شعر ،روايات عربية
طريق الماليين الجزء الثاني ،علي جمعة
تفاحة الصحراء ،محمد العشري
مرايا العابرات في المنام ،جمانة حداد.
الخويلد
خيال ساخن  ،محمد العشري
كلمات خارج حدود الوعي ،فادي سعد.
كيف تؤثر في االخرين ،د .دافيد ج .ليبرمان
شغف شمالي ،فارس الهمزاني
ملك أتالنتس وسربيات أخرى ،سميح القاسم.
لغة الحب الصامتة ومعانيها ،ديفيد غيفنز
بتروفوبيا ،هشام آدم
امزج دمعك بدمي ،داليا صالح.
بين الخوف والحب ،برندا شوشانا
قصر العروبة ،انيس الدغيدي
على المكشوف ،عبد الرحمن يوسف.
فن االنتقاء ،شيينا اينغار
طقس حار ،الحسن بكري
أشجار القيامة ،بشير المفتي.
كليبر
ميريام
ــ
بنسون
فن االسترخاء ،هربرت
مشهد البحر ،طراد حمادة
بخور السراب ،بشير المفتي.
شحرور
ليلى
فن التواصل واإلقناع،
حرائق امرأة ،ماري رشو
خرائط لشهوة الليل ،بشير المفتي.
شحرور
ليلى
أسرار لغة الجسد،
كالب جلجامش ،شاكر نوري
أرخبيل الذباب ،بشير المفتي.
شحرور
ليلى
تأثير لغة الجسد،
بدو على الحافة ،عبد العزيز الراشدي
عصر واوا ،فؤاد قنديل.
ليلى
القيادية،
الكاريزما
ــ
سحر لغة الجسد
القرية الصغيرة في سفح الجبل ،محمد زيدان
هوس ،أحميدية عياشي.
شحرور
مفترق العصور ،عبير شهرزاد
التماثيل ،عبد الله خليفة.
ليلى
االعمال،
ورجال
لسيدات
الجسد
لغة
الت ّراس ،كمال قرور
صهيل الذاكرة ،د .عبد السالم فزازي.
شحرور
رأس الحسين ،عبد الله خليفة
قبعة الوطن ،زكريا عبد الجواد.
الشعور بما يحدث :الجسد والعاطفة في صنع
احالم هاربة  ،عبد السالم الفزازي
خيار الصفر ،زكريا عبد الجواد.
الوعي ،انطونيو داماسيو
مس العشاق ،صالح معاطي
السلمانية ،صالح معاطي.
ريمان
قوة لغة الجسد ،تونيا
صالة الوداع ،كمال بركاني
عاشقان من بالد الرافدين ،جاسم المطير.
الشيمي
داليا
اطفالنا،
كيف نغير سلوكيات
امرأة بال مالمح ،كمال بركاني
الرعشة ،أمين الزاوي.
بالك
كلوديا
.
د
االدمان،
لن اقع في مصيدة
رسائل حب خليجية ،جاسم المطير
شارع إبليس ،أمين الزاوي.
ليبرمان
ج
دافيد
اكتشف الكاذبين،
حالة سقوط ،محمود الورواري
العزير ،قاسم حول.
جاغديش
الناجحة،
للشركات
العادات المدمرة
لما جاءها المخاض ،فاطمة بري بدير
كما ينبغي لنهر ،منهل السراج.
شيث
ابناء الخطأ الرومانسي ،ياسر شعبان
مواقيت الصمت ،خليل الجيزاوي.
ريل
فان
ــ
فومبرون
والشهرة،
المال
الممنوعة ،مليكة مقدم
يوميات مد ّرس البنات ،خليل الجيزاوي.
العملية،
التحديات
مواجهة
في
والتنافس
الصمود
نساء المتعة ،منيرة سوار
الواد والعم ،مفيد النويصر.
مارجريت ام .بولسكي
غواية الماء ،ابتسام ابراهيم تريسي
القاهرة ...بيروت ...باريس ،ممدوح الشيخ.
صلصال ،سمر يزبك
النهر الثالث ،نسرين غندورة.
رياح الرغبة ،نادين االسعد فغالي
سادة المصير ،سفيان زدادقة.
مقاالت وخواطر ونصوص،
اكراد اسياد بال جياد ،مصطفى سعيد
قسم البرابرة ،بوعالم صلصال.
نازح عن سماء الرياض ،مصطفى سعيد
قصص قصيرة ومسرحيات ،شعر وطن من زجاج ،ياسمينة صالح.
سرد المدن في الرواية والسينما ،سعد البازعي شهقة الفرس ،سارة حيدر
عيون ذبلت اجفانها ،عبد الله صالح الرستم
لعاب المحبرة ،سارة حيدر
اصوات الصمت ،محمد االسعد
زوجاتي ،محمد خميس
سقر ،عائشة عبد العزيز الحشر
أغرار ،ناصر الظفيري
حذاء صاحب السعادة ،سلوى البنا
 Fadhila El Farouk ،La Honte Au Femininالتشظي ،عائشة عبد العزيز الحشر
صيد الثلج-حلم الحاضر..حقيقة المستقبل،
قناديل زيتها أغنية ،احمد القاضي
مؤسسة ضبط الساعة ،احمد حمدي طانبنار
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زهير كمال
الفراش االبيض ،فوزية سالمة
محنة البيت القديم ،د.محمد الدروبي
عين الحياة ،د.غازي مكداشي
ادعى فرانسوا ،شارل دانتزيك
دموع الزرافة ،الكسندر مكول سميث
اخالقيات للفتيات الجميالت ،الكسندر مكول
سميث
خيوط المؤامرة  ،جون لوكاريه
الحصار ،اسماعيل كاداريه
نساء الريح ،رزان نعيم المغربي
ساق الغراب ،يحي امقاسم
الجوفار ،مروة متولي
يحيى ،سميحة خريس
رعشات الجنوب ،امير تاج السر
تعاطف ،امير تاج السر
صائد اليرقات ،امير تاج السر
زحف النمل ،امير تاج السر
توترات القبطي ،امير تاج السر
كاكثر من فكرة ،دولت محمد المصري
البرطأونات ،محمد بن ربيع الغامدي
ايقاظ الموتى ،منصور العتيق
رائحتها تراب ،فاطمة بري بدير
اكليل من شوك ،محمد اشتية
الحارس في الثقب ،صالح زمانان
أقول الحرف وأعني أصابعي ،أديب كمال الدين
مواقف األلف ،أديب كمال الدين
ليتهم ال يطفئون الشمس ،جهينة مالعب
صياد الظل ،محمد الضبع
ج ّرة أسئلة ،عارف الساعدي
جنى المطر ،حنان رحيمي
صرخة من األعماق ،جويل فضول
معطف الصمت ،محمود جاسم النجار
حبر وملح  1مرئي مكتوب ،زاهي وهبي
رغبات منتصف الحب ،زاهي وهبي
حبر وملح  2جهة الصواب ،زاهي وهبي
راقصيني قلي ًال ،زاهي وهبي
قهوة سادة في أحوال المقهى البيروتي ،زاهي
وهبي
كيف نجوت ،زاهي وهبي
مسك ،اسماعيل فهد اسماعيل
سيد القوارير ،حسن الفرطوسي
عين الشمس ،ابتسام ابراهيم تريسي
السماء تنظف منديلها البرتقالي ،مهدي سلمان
بيكيا عشاق ،وضحى المسجن
مشية االوزة ،سعدية مفرح
شهوة السرد ،سعدية مفرح
 39قصيدة إلى المكتبة المحترقة ،نيلس لينجسو
سيجيء الموت وستكون له عيناك ،جمانة حداد
عودة ليليت ،جمانة حداد
كتاب الجيم وجمانيات ،جمانة حداد
أثواب العشق ،ندى الحاج
لتليق بحبك الكلمات ،غادة ملحم نعيم
مائة ورقة ياسمين ،د .غازي عبد الرحمن
القصيبي
كلما همت ارتجف خيال البرزخ ،محمد الضامن
مواقف األلف ،أديب كمال الدين
نوارس بلون البحر ،ميسون أبو بكر
شعراء من العالم ،عبده وازن
انجيل شخصي ،عقل العويط
موت شاعرة ،محمد اقبال حرب
ليلة القهر ،ليلى العثمان
عباءة المقام ،ليلى العثمان
مريض باإلنسانية ،مالك سالم
ما جرى يوم الخميس ،جمال ناجي
أسبوع رديء آخر ،حمد العيسى
حالة سقوط ،محمود الورواري
عين لندن ،فاتح عبد السالم

أقول الحرف وأعني أصابعي ،أديب كمال الدين
عمت مساء ،احمد المهندس
ديوان العرب ،عائض القرني
وعينيك ،سيروان ياملكي
لم يبقى وقت للحب ،سيروان ياملكي
ثلج ابيض بضفيرة سوداء ،صفاء ذياب
قصائد الحب والزوال ،ناظم عودة
ثمر السنين العتيقة ،جوهرة طه
ج ّرة أسئلة ،عارف الساعدي
وأد ،مريم العطار
الحياة بالنيابة ،علي محمود خضير
البستان االسود ،علي بن محمد الغامدي
هنا ترقد الغاوية ،محمد اقبال حرب
والدة شاعر ،محمد اقبال حرب
انفاس قصيدة ليلية ،باسم خندقجي
عاشق النسيان ،محمد اقبال حرب
مع حبي ،كاتيا نصره
انشقاق ،سمر الشيخ
مشاغب وانيق ،سعدية مفرح
كم نحن وحيدتان ...يا سوزان ،سعدية مفرح
سعال مالئكة متعبين ،خالد بن صالح

الناشر العربي والدولي
للقائد التاريخي قلم ينصفه ،فؤاد مطر
موطئ قلم في الشرق األوسط 1
سنوات التنافر والتباغض من المحيط إلى
الخليج ،فؤاد مطر
موطئ قلم في الشرق األوسط 2
سنوات التن ّبه والندم بعد فوات األوان ،فؤاد مطر
موطئ قلم في الشرق األوسط 3
سنوات غزو الصديق لألمة استكما ًال لغزو
الشقيق للشقيق ،فؤاد مطر

فكر
 ،Le Discours Des Fins Ultimesعلي
حرب
التفكير مع هابرماز ضد هابرماز ،كارل أوتو آبل
اإلنسان والشيطان ،محمد صديق الزين علي
مربع الحياة والموت ،محمد صديق الزين علي
التحوالت االجتماعية المقبلة ،محمد صديق
الزين علي
االزاحة واالحتمال  ،محمد شوقي الزين
ازاحات فكرية ،محمد شوقي الزين
أسئلة التنوير والعقالنية ،يوسف بن عدي
المعرفة والقوة ،جمال مفرج

إعالم
المرأة السعودية في اإلعالم ،مها مصطفى عقيل

روايات
رسائل إلى آدم ،سيليا حمادة
أكديناس :رحلة الوميض الخفيM.M.M ،
لوحة سليمان ،محمد عبد الله بن دايل
حياة في منتصف الموت ،حنان رحيمي
ما بعد عشق الياسمين ،ليلى النويالتي
طمأنينة ،احمد حمدي طانبتار
أساطير األستانة ،اشق شوقان
اسطمبول بيت الخيال ،سرقان ازبورون
ال موت في الغابة ،لطيفة تكين
مقهى الباب العالي ،سرقان ازبورون
أنا أيضاً  ...تخمينات مهملة ،شعيب حليفي
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كيتوس ،مها الجهني
القاهرة الصغيرة ،عمارة لخوص
المرأة والقطة ،ليلى العثمان
الروائي ،صدوق نور الدين
فئران السفينة ،مكاوي سعيد
أنا اآلخر ،هبة عليوة
علي وأمه الروسية ،الكسندرا شريتح
أغنية لمارغاريت ،لنا عبد الرحمن
رغبات ذاك الخريف ،ليلى األطرش
ظالل الوأد ،منيرة السبيعي
اللحية ،سالم العوكلي
دلعون ،نبيل سليمان
أطياف العرش ،نبيل سليمان
باريو مالقة ،محمد انقار
غريق المرايا ،الياس فركوح
الساقطة ،د.هيفاء بيطار
نسر بجناح وحيد ،د.هيفاء بيطار
غروب وكتابة ،د.هيفاء بيطار
يوميات مطلقة ،د .هيفاء بيطار
امرأة من طابقين ،د .هيفاء بيطار
ضجيج الجسد ،د .هيفاء بيطار
هوى ،د.هيفاء بيطار
ابواب مواربة ،د .هيفاء بيطار
نساء بأقفال ،د .هيفاء بيطار
افراح صغيرة ..افراح اخيرة ،د .هيفاء بيطار
قبو العباسيين ،د .هيفاء بيطار
مطر جاف ،د .هيفاء بيطار
أحالم نازفة ،هيفاء بيطار
 ،366أمير تاج السر
أرض السودان (الحلو والمر) ،أمير تاج السر
يوم من االيام ،امل صديق عفيفي
تمر االصابع ،محسن الرملي
الغلس ،ماجد رشيد العويد
ذاكرة شرير ،منصور الصويم
كأن شيئاً ال يحدث ،منذر بدر حلوم
غريب النهر ،جمال ناجي
مدينة الصور ،لؤي حمزة عباس
عذراء وولي وساحر ،سارة الجروان الكعبي
االنطباع االخير ،مالك حداد
امرأة خارج الزمن ،سلوى البنا
ألف ليلة في ليلة ،سوسن جميل حسن
بيروت حب وحرب ،أكرم خلف عراق
الرحلة البيلوروسية في عهدين ،فايز رشيد
وما زالت سعاد تنتظر ،فايز رشيد
الطواحين وانا ،عباس ارناؤوط
ريب المنون ،اياد عبد الرحمن
الروائي ،صدوق نور الدين
في انتظار السلحفاة ،معتصم الشاعر
تراوديل ،ياسر عبد الباقي
فال تقل لهما اف ،ابراهيم الدعجاني
التاجر بهراني ،ابراهيم الدعجاني
تركتك لله ،شروق الخالد
مسك الكفاية ،باسم خندقجي
نصيبك في الجنة ،نرمين الخنسا
الماخور ،د .منذر البديري
الثلوج الغاربة ،الفاتح كامل
عطر وألحان ،نادين عجرم فتوحي
األنثى قبل األخيرة ،محمود أبو فروة الرجبي

روايات غربية
األنثى قبل األخيرة ،محمود أبو فروة الرجبي
توكايا غراندي ،جورجي أمادو.
تريزا باتيستا ،جورجي أمادو.
حرب القديسين ،جورجي أمادو.
عزلة األحبة ،باولو جيوردانو.
الضفة األخرى ،جورج أوليفيه.
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امرأة الضابط الفرنسي ،جون فاولز.
شغفها ،فيرونيك أولمي.
عودة األمير الصغير ،جان بيار دافيتس.
المؤمن الحقيقي ،نيكوالس سباركس.
ثالثة أسابيع مع أخي ،نيكوالس وميكا سباركس.
الحمار الذهبي ،لوكيوس أبوليوس.
زوجة النمر ،تيا اوبرهت
الحلم الجميل ،دوريس ليسينج
مذكرات من نجا ،دوريس ليسينج
الفرد واميلي ،دوريس ليسينج
الجدتان ،دوريس ليسينج
عظام الموتى ،كاتي رايكس
قرارات قاتلة ،كاتي رايكس
وجدت ميتة ،كاتي رايكس
لغز العظام ،كاتي رايكس
االثنين االسود ،كاتي رايكس
عظام عارية ،كاتي رايكس
رجل النظام البوليسي ،توم روب سميث
قصة جان ،باري ر .بيترسن
تحت شمس توسكانا ،غرانسيس مايز
غومورا ،روبيرتو سافيانو
وكالة التحريات النسائية االولى ،الكسندر مكول
سميث
االسكندر فتى الحلم ،فاليريو ماسيمو مانفريدي
االسكندر رمال امون ،فاليريو ماسيمو مانفريدي
االسكندر أقاصي العالم ،فاليريو ماسيمو مانفريدي
الزفاف ،دانيال ستيل
القبلة ،دانيال ستيل
خمسة أيام في باريس ،دانيال ستيل
أبي ،دانيال ستيل
دقة قلب ،دانيال ستيل
الشقيقات ،دانيال ستيل
صاحبة السمو الملكي ،دانيال ستيل
التحرر ،دانيال ستيل
المنزل ،دانيال ستيل
العزّاب الفاسدون ،دانيال ستيل
الفدية ،دانيال ستيل
نهاية صيف ،دانيال ستيل
منزل في شارع األمل ،دانيال ستيل
فرصة ُأخرى ،دانيال ستيل
مستحيل ،دانيال ستيل
المعجزة ،دانيال ستيل
مرفأ األمان ،دانيال ستيل
غروب في الريفييرا الفرنسية ،دانيال ستيل
أماديا ،دانيال ستيل
المالك الحارس ،دانيال ستيل
النذل ،دانيال ستيل
استراحة رقم  ،2دانيال ستيل
كافئي نفسك ،دانيال ستيل
رحمة مذهلة ،دانيال ستيل
الهدية ،دانيال ستيل
صلوات مستجابة ،دانيال ستيل
امرأة صالحة ،دانيال ستيل
هموم القلب ،دانيال ستيل
أضواء جنوبية ،دانيال ستيل
بدينة ...ولكن ،دانيال ستيل
روابط عائلية ،دانيال ستيل
ذئب السهول ،كون ايغلدن
سادة البراري ،كون ايغلدن
عظام على الهضاب ،كون ايغلدن
الهارب ،ستيفن كينغ
بؤس ،ستيفن كينغ
فصول متنوعة ،ستيفن كينغ
اللحظة األخيرة ،ستيفن كينغ
كريستين ،ستيفن كينغ
عاصفة النار ،نيلسون ديميل
ابنة الجنرال ،نيلسون ديميل
كارثة الليل ،نيلسون ديميل

لعبة االسد ،نيلسون ديميل
!الف فتوى...وفتوى ،فؤاد مطر
ديميل
نيلسون
العودة إلى الخائنة،
المركزية االسالمية ،عبد الله ابراهيم
سي
ا
ز
لي
السرية،
والمروحة
زهرة الثلج
القرآن وعلوم االنسان ،د.عبد العلي الجسماني
جيش قمبيز المفقود ،بول سوسمان
أدب االختالف في االسالم ،طه العلواني
آخر أسرار الهيكل ،بول سوسمان
روح الحضارة االسالمية ،الشيخ محمد بن
الحب الكبير ،سارة دان
عاشور
رمز الذئب ،يانغ رونغ
خالفة االنسان بين الوحي والعقل ،عبد المجيد
حين تغني األسماك ،هادور الكسنس
النجار
جبال اللـه ،سيباستيان سميث
دور حرية الرأي ،د.عبد المجيد النجار
نجمة تائهة ،جون ماري غوستاف لوكليزيو
.قصص القرآن ،عمرو خالد
الحارس ،روبرت كريس
باسمك نحيا ،عمرو خالد
الشبح ،جو هيل
الجنة في بيوتنا ،عمرو خالد
أرجوكم ...ال تسخروا مني ،جودي بالنكو
عبادات التفكر ،عمرو خالد
على خطى الحبيب ،عمرو خالد
جادة الطفولة ،توفا ديتلوسن
خواطر قرآنية ،عمرو خالد
اصالح القلوب ،عمرو خالد
تربية وتعليم ،معاجم ومراجع،
مع التابعين ،عمرو خالد
بين الفن والفقه ،رجب ابو مليح
إسالميات ،موسوعات
شيزوفرينيا الدعاة ،رمضان فوزي
التدين الجديد ،وسام فؤاد
التفسير العلمي للقران الكريم وحوار االيمان
الموسوعة العربية للمعرفة -ج ،1الياس بيضون
والعلم ،منير العلي
الموسوعة العربية للمعرفة-ج ،2الياس بيضون
الطفولة المنحرفة ،د .جليل وديع شكور.
صعوبات التعلم الخاصة ،د .حسين نوري الياسري .الموسوعة العربية للمعرفة-جMood Group ،3
التعليم اإللكتروني في المملكة العربية السعودية ،الموسوعة العربية للمعرفة -ج ،4الياس بيضون
مسيرة التعلم عند العرب ،عبد اإلله ميقاتي
د .علي بن عبده األلمعي.
 ،La Purification Des Coeursعمرو خالد
مميزات المد ّرس الفعال ،جايمس سترونغ.
 ،Les actes de méditationعمرو خالد
الهادي في األلفاظ العامية ،عبد الفتاح خطاب.
على خطى الحبيب (فرنسي) ،En Ton Nom nous Vivons Sur Les Traces du ،عمرو خالد
الحكمة في مخلوقات الله ،ابي حامد الطوسي
 ،Bien-Aiméعمرو خالد.
رؤية نقدية لكتاب السنّة واإلصالح ،عبد السالم
كيف تتعاطى مع السنة النبوية ،د .يوسف
البكاري ــ الصديق بو عالم
القرضاوي.
توجيه التعليم عقبا على رأس ،راسل اكوف ــ
األحادية الفكرية في الساحة الدينية ،حسن
دانييل غرينبيرغ
موسى الصفار.
التخطيط االستراتيجي في التعليم ،د .حسين
اإلمام المهدي ،أحمد الكاتب.
الجبوري
مدخل إلى التاريخ اإلسالمي ،د .عماد الدين
من الجامعة إلى سوق العمل ،عبد الحسن
خليل.
الحسيني
مدخل إلى الحضارة اإلسالمية ،د .عماد الدين
دليل المبتدئين الكامل لنشر كتب االطفال،
خليل.
هارولد دي .اندرداون
المناخ المدرسي ،فوزي بن دريدي.
خواطر جريئة عن التعليم السعودي ،منيرة جمجوم
علم النفس وتطبيقاته االجتماعية والتربوية ،د.
سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية،
عبد العلي الجسماني.
د .علي بن عبده االلمعي
الجميل والمقدس ،آنا ماري شيمل.
الجودة الشاملة في التعليم العام في المملكة
الكون وأسراره في آيات القرآن ،د .حميد مجول
العربية السعودية ،د .علي بن عبده االلمعي
النعيمي.
أنشطة القيم الحية لألطفال بين  3-7سنوات،
إيضاح البيان في نكاح الصبيان ،نور الدين
ديان تيلمان وديانا هسو
السالمي.
أنشطة القيم الحية لألوالد بين  8-14سنة ،ديان
فلينظر اإلنسان إلى طعامه ،عزيزة ياسين بدر.
تيلمان وديانا هسو
العقالنية والمعنوية ،مصطفى ملكيان.
القيم األخالقية وأهالي الطلبة ــ دليل ميسر،
تحليل الخطاب الصوفي ،آمنة بلعلى.
ديان تيلمان
الشبه االستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن
أنشطة القيم الحية للشباب ،ديان تيلمان
الكريم ،عبد السالم البكاري.
الدماغ والتفكير ،تنمية وتطوير الشخصية
دماغك ّ
نشطه أو اخسره ،ألين براغدون.
إدارة ،علم النفس ،معلومات
التفكير اللماح ،مالكولم غالدويل.
أدمغة مختلفة ،ألين براغدون.
عامة ،تسلية ،لغات ،سياحة
دليل االختراعات واالكتشافات ،كارول موريس.
تك ّلم بدون خوف ،آيفي نايستادت.
دليل  ،ISO 9000د .فرانكلين اوهارا
التعامل مع النماذج الصعبة ،روبرتا كافا.
دليل الجيب الى  ،ISO 9000جون رابيت وبيتر
شعور أفضل نفسية أفضل ،د .ألبرت إيليس.
بيرغ
العقل المريض ،بول مارتن.
دليل الجيب الى شهادة بالدريج للجودة،
إجعل حياتك سعيدة ،د .ألبرت إيليس.
مارك بروان
أسرار النجاح الدائم ،مجموعة من المؤلفين.
دليل الجيب الى المعيار  ،QS 9000جون
كيف تصل إلى القمة ،صالح بن سعيد الجعيدي.
رابيت وبيتر بيرغ
هيا نساعدك ،م .ر .كوبماير.
دليل الجيب الى  ،ISO 14000كرايغ ميلسر
كيف تحقق جميع أهدافك وتحصل على كل
وتوماس فاليف
ما تريد ،م .ر .كوبماير.
دليل الجيب الى التاءات الخمس ،جيم باترسون
الديمقراطية وحقوق االنسان في االسالم ،راشد
وروالند سميث
الغنوشي
كيف تبدأ مشروعك التجاري ،إدوارد دي هس.
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حقائق حول اتخاذ القرارات الصائبة ،روبرت
تعلم الصينية ،اليابانية ،الفارسية ،د .يعقوب
شمعون.
إي .غانثر.
دليل المحادثة باللغة الصينية.Berlitz ،
دليل التدريب القيادي ،هشام الطالب.
.Berlitz ،Arabic Conversation Guide
أسس اإلدارة الناجحة.Revette Books ،
دليل المحادثة باللغة اإلنجليزية ،المستقبل
أساليب حل المشاكل اإلداريةRevette ،
الرقمي.
.Books
أساسيات في علم النفس ،د .جنان سعيد الرحو .دليل المحادثة باللغة األلمانية.Berlitz ،
دليل الجيب إلى إيطاليا.Berlitz ،
قاموس الجغرافيا ،د .علي لبيب.
جغرافية السكان :الثابت والمتحول ،د .علي لبيب .دليل الجيب إلى كندا.Berlitz ،
دليل الجيب إلى أستراليا.Berlitz ،
األحالم وقواها الخفية ،د .آن فراداي.
المنافسة المفتوحة ،مجموعة من المؤلفين
اطلق العنان إلبداعك ،جانيس أرمسترونغ.
العصر الصيني ،أوديد شينكار
الربح أو النمو ،باال شاكرافاتي.
التسويق عبر فايسبوك ،جوستين ليفي
أسرار البورصة ،ميشال كوفيل.
أسرار البيع في مايكرو سوفت ،دوك ديتون
ألفباء البورصة ،إسالم أون الين.
كيف يمكنك جني االرباح من بطاقات االئتمان،
مهارات تحقيق المبيعات الناجحة ،آلن بيز.
كرتيس ارنولد
 24قاعدة لتصبح مندوب المبيعات الناجح ،بيتر
من سرق عميلي ؟؟ ،هارفي تومبسون
هوفمان.
تجنب  24خطأ من أخطاء المبيعات ،بيتر
اصول فحص المستندات المقدمة بموجب االعتمادات
المستندية ،يعقوب السفري
هوفمان.
حقائق حول اإلدارة الف ّعالة للموظفين ،مارتا ل.
العمل المصرفي عبر االنترنت ،نادر الفرد قاحوش
أصحاب الثروات الشباب ،مارتن فوربس
فيني.
الموظف المتمكن ،جوان كيني.
الرابحون ال يغشون أبدا ،جون م.هانتسمان
اخالقيات العمل التجاري ،مجموعة من المؤلفين
تجربة بنك الفقراء ،د .مجدي سعيد.
القيادة اإلدارة الناجحة ،الجمعية البريطانية إلدارة االمتيازات التجارية ،دافني كليفتون
العرب ومستقبل الصين ،سامر خير احمد
األعمال.
التسويق الناجح ،الجمعية البريطانية إلدارة
التمرد االرمني في وان ،ماكارثي-ارسالن-
تاشكيران-توران
األعمال.
تحضير التقارير الناجحة ،الجمعية البريطانية
ثقافة الترفيه والمدينة العربية في االزمنة
الحديثة ،د.مهند مبيضين
إلدارة األعمال.
التجارة على اإلنترنت ،الجمعية البريطانية إلدارة
الجمل والعجلة ،ريتشارد بوليت
الطيب والعطر في الشرق ،نادية الغزي
األعمال.
أصول تحضير السيرة الذاتية  ،CVالجمعية
األمراض النفسية ،د.عبد العلي الجسماني
سيكولوجية منخفضي الذكاء  ،د.حسين نوري
البريطانية إلدارة األعمال.
االجتماعات الناجحة ،الجمعية البريطانية إلدارة
الياسري
سيكولوجية الطفولة والمراهقة_ وحقائقها
األعمال.
األساسية ،د.عبد العلي الجسماني
التخطيط الناجح الختيار المهنة المناسبة ،الجمعية
سيكولوجية االبداع في الحياة ،د.عبد العلي
البريطانية إلدارة األعمال.
الجسماني
أسس اإلدارة الناجحة ،نشر مشترك مع Ravette
مرشد المتعلم الى االنشاء االنكليزي ،محمد
.Books
سعد الدين
قواعد إدارة االجتماعات ،نشر مشترك مع
أنت وأحالمك ،مهر علي قالمي
.Ravette Books
ممارسة وتطبيق الصالحيات اإلدارية ،نشر
األبراج ،بام كاروثير
كيف نقرأ اآلخر؟ ،حسن موسى الص ّفار
مشترك مع .Ravette Books
مركز المرأة في مجالس اإلدارة ،تومسون ــ
االستعداد الجتماعات العمل ،نشر مشترك مع
غراهم ــ لويد
.Kogan Page
نساء نافذات...نساء بصيرات ،استين ــ ليالند
فن التعاطي مع الشخصيات الصعبة ،نشر
دور المرأة في االقتصاد ،ويتينبرغ ــ كوكس ــ
مشترك مع .Kogan Page
ميتالند
تع ّلم ابتكار األفكار الرائعة ،نشر مشترك مع
تميز ..لتتفوق ،دانيال م .كايبل
.Kogan Page
فن تعزيز الثروة ،توم ليدون ــ جون اف .واسيك
تع ّلم استخدام اإلنترنت ،نشر مشترك مع
التحليل االداري المبسط ،بابيت بينسوسان ــ
.Kogan Page
كريغ فليشير
أصول التخطيط للمشاريع ،نشر مشترك مع
الوصايا السبع لالستثمار في االسهم ،جين
.Kogan Page
مارشال
إعداد خطط التسويق ،نشر مشترك مع Kogan
المستثمر الناجح ،وليام أونيل
.Page
االستثمار الناجح في التقنيات الحديثة
فن اتخاذ القرارات الصائبة ،نشر مشترك مع
المتقدمة ،د .سكوت شين
.Kogan Page
االستعداد لمقابالت التوظيف ،نشر مشترك مع البائع الجيد ،فضل محمد سعد الدين
التدريب المباشر اإلرشادي ،د .عصمت سعيد
.Kogan Page
كلش
أصول إعداد طلب وظيفة ،نشر مشترك مع
تحليل البيانات وأثره التجاري واإلنساني ،إيان
.Kogan Page
آيرس
األسس البيولوجية لسلوك اإلنسان ،د .إبراهيم
حقائق حول العروض الناجحة ،جايمس أورورك
الدر.
مدخل إلى حاصل الذكاء  ،IQإم .إس .جريوال .نخبة القادة اإلداريين ،موكول بانديا وروبي شيل
غرائب وعجائب في إدارة المكاتب ،جون بوتزاير
تعلم الفرنسية ،اإلنكليزية ،اإلسبانية ،رانيا
أصول اتخاذ القرارات اإلدارية الحاسمة ،يورام
يعقوب.
ويند ــ كولين كروك
تعلم الروسية ،البلغارية ،الرومانية ،نشأت
إدارة العمالء كاستثمارات طويلة األمد ،سونيك
حبيب وسوف.
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غوبتا ودونالد ليهمان
التخطيط الفعال للمؤسسات التجارية العائلية،
راندل كارلوك
الشركات العائلية من منظور نفسي ،مجموعة
من المؤلفين
 50حقيقة ينبغي أن تغير العالم ،جيسيكا
ويليامز
فن تنظيم وبرمجة الوقت ،التخطيط اإلداري
ترشيد وتحفيز الموظفين
إختيار الموظف المناسب
تنظيم وتفعيل الذات
أصول المفاوضة اإلدارية
تَفهم تصرفات الموظفين
أصول تفويض الصالحيات
السيطرة على الضغوطات النفسية
أصول إعداد طلب وظيفة
أصول الكتابة العملية
فن إحداث انطباع مميز
أصول تصميم خطط العمل
أسرار الحصول على ترقية
االستعداد لفحص القيادة
االستعداد لتقديم العروض الشفهية
تحضير رسائل المبيعات الفعالة
المفاوضة على صفقة أفضل
مهارات تفعيل وتنظيم الوقت
المقابالت الناجحة
أصول خدمة الزبائن
تقنيات البيع الناجح على اإلنترنت
اإلحصاء
إدارة المشتريات الناجحة
أصول تحضير الميزانيات الناجحة
تقنيات البيع الناجح
العروض التجارية الناجحة
المفاوضات التجارية الناجحة
رسائل التعريف الذاتي :الضمان للوظيفة
المناسبة ،بيتر فينيلي
دليل البائع الناجح ،جيفري غيتومر
التوظيف الفعال ،ان اندروز
سر المهنة ،لوريس كاربون
سودوكو الكتاب األول  100أحجية جديدة
سودوكو الكتاب الثاني  100أحجية جديدة
سودوكو  ،1وـاين جولد
سودوكو  ،2واين جولد
سودوكو  ،3واين جولد

صحة  -رياضة
معجزة الجنين ،اني مورفي بول
األمراض اإلنتانية
سلس البول الليلي عند األطفال
الروماتيزم
فياغرا
عقم الرجال
االلتهابات
المشاكل البولية
الطب التجانسي
حل مشاكل البروستات
حلول لنوم هادئ ألطفالكم
نمو األطفال واألوالد
التغلب على عدم الخصوبة
طفلك في عامه األول أسبوعياً
خطر اإليدز
المشاكل الجنسية
البروستاتة بين الصحة الجنسية والصحة
اإلنجابية
دليل األهل إلى العناية الطبية السليمة بالطفل
مساعدة األطفال على مواجهة التلعثم
تدريب األطفال على استعمال المرحاض
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بشرة شابة
برنامج د .شابيرو لتخفيف الوزن على نحو
أسرار الماكياج
دائم ،د .هوارد م .شابيرو
أعشاب الطبيعة صحة وجمال
معجم التمريض (الطبعة الخامسة)
سجل السنة األولى من عمر الطفل
دليلك إلى مكمالت األعشاب
سجل الفرح
التغلب على رائحة الجسد ،جانيت كراوفورد
دليل موديالت الشعر
تمارين الستعادة اللياقة البدنية ،كيت شيهي
فن التهديف في كرة السلة
تمديد العضالت ،بوب اندرسون
ميكا هاكينن
حركة مستمرة شباب دائم ،مارغريت غراهام
أطباق لحم العجل
رياضة شد العضالت ،مارتيكا هينير
كتاب القلب
التدليك الذاتي ،جاكلين يونغ
حول األلم المزمن
كيف تسير على خطى مايك ،بات ويليامز
التهاب المفاصل
مايكل شوماخر ،كريستوفر هيلتون
الدليل الكامل للعناية الشخصية ،فيليب هاغن ميكا هاكينن
برنامج مايو كلينك الصحي
المطبخ الفرنسي ،ماريان بالكر
حول الصداع وآالم الرأس
أشهى أطباق لحم الضأن ،ماريان بالكر
حول مشاكل األذن والسمع
المأكوالت الحارة بالتوابل ،ماريان بالكر
ضغط الدم المرتفع
أطباق بنكهة األعشاب والبقول ،ماريان بالكر
حول البصر وصحة العين
المأكوالت الصحية للقلب السليم ،ماريان بالكر
تدبير سلس ابول والبراز ،مايو كلينك
فن تحضير البسكويت والكيك
حول داء ألزهايمر
أطباق رئيسية خالل نصف ساعة
حول الشيخوخة المعافاة
أطباق الجبنة الشهية
قصتي مع سرطان البروستات ،عبد األمير مهنّا األسماك وثمار البحر
التقنيات الكاملة لتحضير أطباق الدجاج
معجم التمريض (الطبعة الخامسة)
والطيور
وزن سليم مدى الحياة
مرض السكر :األسئلة واألجوبة ،نانسي توشيت الحلويات
الفطائر
 100سؤال وجواب :حول الجراحة التجميلية،
أطباق البطاطا
د .دايان جربر
أطباق الستيك
 100سؤال وجواب :حول سرطان القولون ،د.
الوجبات السريعة
دافيد بوب
البايلغز
 100سؤال وجواب :حول داء باركنسون ،د.
أطباق األرز
ابراهام ليبرمان
 100سؤال وجواب :حول مرض الربو ،د .كلوديا المطبخ الصيني
تزيين األطباق
بلوتل
مربيات وهالميات
مئة نصيحة ونصيحة الكتساب شيخوخة
فن تنسيق مناديل المائدة
معافاة مع داء السكر ،الجمعية األمريكية
أطباق من المايكرويف
لداء السكر د .دايفيد كيلي
الطبخ باألواني الفخارية
مئة نصيحة ونصيحة للمحافظة على صحة
فن إعداد الشاي وحفالته
المصابين بداء السكر ،الجمعية األمريكية
فن ترتيب مناديل المائدة
لداء السكر
فن تزيين األطباق
مئة نصيحة ونصيحة لعالج داء السكر،
الستردل
الجمعية األمريكية لداء السكر
فطائر ّ
البسكويت المنزلي
مئة نصيحة ونصيحة حول الغذاء الخاص
بمصابي داء السكر ،الجمعية األمريكية لداء أطباق الهليون
حلويات الفاكهة
السكر
المشاكل الصحية التي يتعرض لها المسافرون أطباق التارت الشهية
األطباق المقلية
بالطائرات ،ريان ماكنيل
المرجع األول حول سرطان الثدي ،سارة روزنتال الخبز على أنواعه
الفوشار
دليل الحمل والوالدة ،لينة شبارو بيضون
روعة الخلق أسرار كينونة الجنين ،ماجد طيفور البسكويت
السندويشات اإليطالية
حقائق عن اإلجهاض ،د .بثينة مندور
أطباق من إسبانيا
بين الطب الحديث والطب البديل ،كارولين
أطباق من المكسيك
غرين
مشروبات الكوكتيل ،روبرت ستون
صحة جيدة بتناول المكمالت الغذائية
أطباق الريجيم الطبيعي ،انجليكا اليز
الطبيعية ،د .جون بريفا
المعجنات الشهية ،جين هان
طفلك األشهر األولى من عمره ،آن يالند
الطماطم
الغذاء الصحي لألطفال والرضع ،باتسي
المعكرونة
ويستكوت
الشوكوال
الطعام الصحي ،د .جون بريفا
الفطر
المشاكل الجلدية وحلولها ،ريكي أوستروف
كوكتيل العصائر
صحتك بعد الوالدة ،جودي سادغروف
لحم العجل
اليوغا تمارين بسيطة ،روزمند بل
الثوم
حقائق سريعة حول سرطان الرئة
أطباق البيرجر
حقائق سريعة حول السرطان المتقدم
أطباق الريجيم
التغذية الدليل الكامل ،باتريك هولفورد
سلسلة كيف تصنعين الوسائد
التنظيف الكامل للقولون ،إدوارد غروب
سلسلة كيف تصنعين الستائر
الشوكوالته ،كال اوري
سلسلة كيف تصنعين فن التضريب للمبتدئين
األغذية المضادة لمرض السرطان ،د .ريشار
سلسلة كيف تصنعين خياطة المالبس
باليفو ودوني جينغرا

أشغال اإلبرة والصنارة :الدليل المرجعي
كتاب القلب
حول األلم المزمن
التهاب المفاصل
الدليل الكامل للعناية الشخصية ،فيليب هاغن
برنامج مايو كلينك الصحي
حول الصداع وآالم الرأس
حول مشاكل األذن والسمع
ضغط الدم المرتفع
حول البصر وصحة العين
تدبير سلس البول والبراز
حول داء ألزهايمر
حول الشيخوخة المعافاة
دليل اإلسعافات األولية واإلنعاش الطارئ ،د.
ألتون ثايغرسون
الكولسترول ،فيليب جيرال
أنفلونزا الطيور ،جو ريفيل
المضادات الحيوية ــ مشاكل وحلول ،د .كيمبرلي
تومبسون
العامل االنزيمي ،د .هيرومي شينيا
العامل المايكروبي ،د .هيرومي شينيا
الصحة الجنسية ،د .كمال حنش
ثورة إطالة األعمار ،د .فيليب ميلر
التحسس وكيفية التخلص منه ،د .ديفي
نامبودريباد
الحرب على مرض سارس ،البروفسور لونغ بينغ
تشانغ
أورام النساء ،د .حاتم بن محمد الجفري
قصتي مع سرطان البروستات ،عبد األمير مهنّا
وزن سليم مدى الحياة
علم الوراثة وصحتك ،د .راين الفورد
قبل النوبة القلبية ،روبرت سوبيركو
النوم شفاء ودواء ،آندي كولينز
األسنان والصحة ،د .سميرة الب ّيات
مرض السكر ،نانسي توشيت
 487نصيحة عملية جداً لألوالد المصابين بداء
السكر ،سبايك ناسميث وبوناسميث لوي
 100سؤال وجواب حول الجراحة التجميلية ،د.
دايان جربر
 100سؤال وجواب حول سرطان القولون ،د.
دافيد بوب
 100سؤال وجواب حول داء باركنسون ،د.
ابراهام ليبرمان
 100سؤال وجواب حول مرض الربو ،د .كلوديا
بلوتل
مئة نصيحة ونصيحة الكتساب شيخوخة معافاة
مع داء السكر ،الجمعية األمريكية لداء السكر،
د .دايفيد كيلي
مئة نصيحة ونصيحة للمحافظة على صحة
المصابين بداء السكر ،ـــالجمعية األمريكية
لداء السكر
مئة نصيحة ونصيحة لعالج داء السكر ،ــالجمعية
األمريكية لداء السكر
مئة نصيحة ونصيحة حول الغذاء الخاص بمصابي
داء السكر ،الجمعية األمريكية لداء السكر
المشاكل الصحية التي يتعرض لها المسافرون
بالطائرات ،ريان ماكنيل
جزر العبقرية ،دارولد تريفيرت
المرجع األول حول سرطان الثدي ،سارة روزنتال
يوم من الحياة في جسمك ،جينيفر اكيرمان
إعرف دماغك ،د .إبراهيم الدر
الطب الطبيعي (ماكروبيوتيك) في خدمة الغذاء
والصحة ،د .غسان جعفر
ليلة الدخلة ،د .عبد الخالق يونس
تمارين الستعادة اللياقة البدنية ،كيت شيهي
تمديد العضالت ،بوب اندرسون
التصدي للشيخوخة ،د .موريل غيليك
حركة مستمرة شباب دائم ،مارغريت غراهام
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العبارات األوروبية والعربية
اليوغا الشافية ،تيموثي ماكول
الفحوصات الطبية التي تحتاجها كل امرأة
هينير
رياضة شد العضالت ،مارتيكا
حول االكتئاب
مرشد المتعلم الى االنشاء االنكليزي ،محمد
ويليامز
بات
مايك،
كيف تسير على خطى
حول ترقق العظم
سعد الدين
هيلتون
كريستوفر
مايكل شوماخر،
دليل صحة وعافية المرأة
Arabic Phrase Book & Dictionary
هيلتون
كريستوفر
ميكا هاكينن،
عالجات الكوليسترول
دليل الجيب إلى باريس
مائة نصيحة لتحسين مستوى سكر الدم
دليل الجيب إلى أستراليا
الطريقة الصحية في عالج الصمم
دليل الجيب إلى الهند
حمل ووالدة
موسوعة الوقاية واالستشفاء الطبيعي
دليل الجيب إلى الصين
الطب الصيني
دليل الجيب إلى تونس
من الركالت األولى إلى الخطوات األولى ،االن
تجنب إسقاط الحمل
دليل الجيب إلى لندن
غرين
حول أمراض البروستات ،مايو كلينك
دليل الجيب إلى المغرب
بكر
أبو
خالد
أمومة،
أولى
سنة
حول السيطرة على داء السكر ،مايو كلينك
دليل الجيب إلى تركيا
ساسي
مارغريت
ألطفالكم،
ائعة
ر
إنطالقة
حول الوزن الصحي ،مايو كلينك
دليل الجيب إلى مصر
دليل الحمل والوالدة ،لينة شبارو بيضون
دليل الجيب إلى نيويورك
مئة نصيحة لتخفيض الوزن ومنع داء السكر،
حقائق عن اإلجهاض ،د .بثينة مندور
دليل الجيب إلى الريفييرا الفرنسية
الجمعية األميركية للسكري
روعة الخلق
دليل الجيب إلى إسبانيا
التهاب جيوب األمعاء ،آرثر وايت
طيفور
ماجد
الجنين،
كينونة
أسرار
األقراص المنومة والمهدئات ،د .سهير رشيد
الطعام الصحي ،د.
بريفا
جون
العالجات البديلة ،بيل غوتليب
بين الطب الحديث والطب البديل ،كارولين غرين طب
النبات والطب البديل ،د .توفيق الحاج يحيى
صحة جيدة بتناول المكمالت الغذائية الطبيعية،
عالج أمراض النساء بالطب البديل ،د .عبد
د .جون بريفا
التهاب الكبد الفيروسي ،محمد محروس آل
الباسط محمد سيد
يالند
آن
عمره،
من
األولى
طفلك األشهر
محروس
مبادئ العالج بالطاقة الحيوية ،عبد التواب يونس
أوستروف
ريكي
وحلولها،
الجلدية
المشاكل
المعجم النفسي الطبي ،آرثر ريبر /اميلي ريبر
االستشفاء الطبيعي بالماكروبيوتيك ،ميتشو كوثي
سادغروف
جودي
الوالدة،
بعد
صحتك
معايير اللجنة المشتركة الدولية العتماد
التعايش مع السكتة الدماغية ،ر .ستليك
بل
روزمند
بسيطة،
تمارين
اليوغا
المستشفيات ط ،3اللجنة المشتركة الدولية
الفتاة الناشئة والجنس والمجتمع
باتسي
والرضع،
لألطفال
الصحي
الغذاء
معايير اللجنة المشتركة الدولية العتماد
أطفال األنابيب
ويستكوت
الدولية
المستشفيات ط ،4اللجنة المشتركة
تأديب األوالد المشاغبين
حقائق سريعة حول سرطان الرئة
التربية المثالية لألبناء
حقائق سريعة حول السرطان المتقدم
أسرار تفكير المراهق
ثورة التنحيف الكامل ،بوب غرين
علوم
طفلي والبكاء
األطعمة والمأكوالت كاسحات الدهون ،آن لويز
تربية األطفال في فترة الحضانة
جيتلمان
المعجم القانوني واالداري للعقار-عربي انكليزي جمالك الطبيعي وكيف تحافظين عليه
سؤال
111
في
الدافق
الماء
قذف
مشاكل
 ،د.العربي لوكارفي
كوني جميلة طوال العمر
وجواب ،د.
يونس
الخالق
عبد
معجم ادارة االنشاءات والبناء  -فرنسي عربي،
خمس دقائق لتصفيف الشعر
ألف باء فراش الزوجية ،خالد أبو بكر
د.العربي لوكارفي
خمس دقائق لماكياج العيون
ألف باء فراش الزوجية ،خالد أبو بكر
معجم العقار وتهيئة االقليم  -عربي فرنسي،
اختاري الزي المناسب
هو وهي وتأخر اإلنجاب ،د .نهال الشين
د.العربي لوكارفي
اإلكسسوارات
طفلك يتحدث اليك ،كيفن نيوجنت
كيف تجعل خريف العمر ربيعاً
كيف يحصل ذلك ،جونثان باركر
صحة األطفال الدليل الكامل ،ديفيد اليمان
علم الوراثة ،باميال ديكينسون
العروس خطوة خطوة نحو القفص الذهبي
وهلين بدفورد
أسرار السيطرة على الضغوط الحياتية
خفايا تحت المجهرNational Geographic ،
صحة الطفل من صحة األم ،وندي دويل
التعايش مع اآلالم الشهرية عند النساء ،د .مارتن
كوكب االرض الهزات االرضية وعالقتها بالقمر
دليل األهل إلى نجاح أوالدهم ،غاري بيرنيت
لودفيغ
والشمس ،محمود سعادة
وكاي جارفيس
طفلك االستعداد له ،استقباله ،العناية به ،د.
اإلختراعات العلمية المدهشة ،برنارد ويلسون
 88قاعدة لزواج ناجح ،هارييت ليرنر
ميريام ستانلي
صناعة االنسان اآللي -الروبوت ،ديفيد كوك
حب ّ
الشباب ،د .تيري دوبراو
عالج ّ
( )1شرح غرائب العالم الحديث  ،كارولين سوتون بعد الوالدة ،كيت كوك
الجلد ،د .إبراهيم فريد الدر
( )2شرح غرائب العالم الحديث  ،كارولين سوتون الصحة النسائية ( ،)1مارشال
األعشاب جمال وصحة ،طارق جمعة وعبير
الصحة النسائية ( ،)2مارشال
قصة تكنولوجيا اإللكترونيات ،دايفيد جونيور -
جمعة
الصحة النسائية ( ،)3مارشال
جوزيف غبريال
برنامج القلب من ساوث بيتش ،د.آرثر اغاتستون
قصة تكنولوجيا تسجيل األصوات ،دايفيد مورتن الصحة النسائية ( ،)4مارشال
حمية ساوث بيتش ــ اطباق سهلة وسريعة،
قصة تكنولوجيا القطارات والسكك الحديدية ،هـ .الصحة النسائية ( ،)5مارشال
د.آرثر اغاتستون
الصحة النسائية ( ،)6مارشال
عالج الشاطئ الذهبي ،د .أندرو الرسن
روجر غرانت
تكوين شخصية طفلك ،ماجي جونز
التغذية الدليل الكامل ،باتريك هولفورد
قصة تكنولوجيا الهاتف ،دايفيد ميرسير
كيف تقرئي طفلك ،د .لين وايز
برنامج د .شابيرو لتخفيف الوزن على نحو دائم،
العالج الطبيعي لألطفال ،د .كريستين هولتن
د .هوارد م .شابيرو
تحويل تص ّرف طفلك من ال إلى نعم ،د .جيري
األسرة
حمية أوميغا ،د .أرتميس سيموبولوس
وايكوف
برنامج حمية السبيل ،د .لوريل ميلين
نشاطات مبتكرة لمرحلة قبل المدرسة ،د .سعاد
دروس الفروسية األولىKing Fisher ،
حمية آبس ،دايفيد زينكزينكو
مفلح
صحة الجهاز الهضمي ،مايو كلينك
التغلب على رائحة الجسد ،جانيت كراوفورد
ساعد طفلك على النجاح ،بيل لوكاس
ال بد من زوجة أخرى!؟ ،د .محمد سعيد التركي الدليل الكامل إلى التمارين الرياضية
أولى أسابيع الحياة ،ماجد طيفور
مئة سؤال وجواب في تدريبات الدفاع
قوة الزوجات الخفية ،د .لورا شلسنجر
الفيتامينات ،الدليل الكامل ،د .وينتر غريفيث
مئة سؤال وجواب في تدريبات بناء األجسام
سجل السنة األولى من عمر الطفلة ،لينا شبارو
دع الحمية وابدأ الحياة
لغات /دالئل سياحية
جسمنا وكيف نحافظ على نشاطه ،د .كولين
الفرنسيات ال يصبن بالبدانة
هاملتون
رشاقة الفرنسيات في جميع الفصول
دليل المحادثة باللغة االيطالية
دليل األوالد إلى جسم اإلنسان ،نعومي كرافت
تنحيف القوام عند النساء في  30يوم
دليل المحادثة باللغة الفرنسية
أسرار النوم الهانئ ،مارشال
أرداف رشيقة مدى الحياة
دليل المحادثة باللغة االسبانية
مشاكل الظهر ،مارشال
تمتعي بالرشاقة خالل  7أيام
 ،European and Arabic Phrasebookدليل
التدليك االرتكاسي ،مارشال
تخفيف الوزن وتنحيف الجسم
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دليل العالج المنزلي باألعشاب ،مارشال
كتاب البسكويت الشهي
أطيب الكعكات والشرائح
أطباق خاصة باألوالد
البيتزا
السلطة
السباجيتي
الفطيرة الفرنسية
أطباق التوست
أطباق البطاطا
فن تحضير قهوة االكسبرسو
الحلويات المنزلية
أطباق الخضار
المشاوي
أطباق العجة
الريجيم الفعال في  14يوم
أطباق األسماك
أطباق الحساء واليخنات
أطباق الدجاج
وصفات الشوكوالتة
تورتة الفاكهة
كعكات المافينز
المقبالت
المثلجات الشهية
قطع الحلوى الصغيرة
فنون الطبخ التقنيات الكاملة ،جيني رايت
تقنيات تحضير الحلويات ،جيني رايت
حفالت الصغارG&F ،
مطبخ الصغارG&F ،
أطباق البرجرG&F ،
أطباق الكبابG&F ،
أطباق الفتةG&F ،
أطباق الكبةG&F ،
المناقيشG&F ،
مشروبات الحليبG&F ،
اآليس كريمG&F ،
أكالت مسليةG&F ،
أطباق أمريكيةG&F ،
الصلصاتG&F ،
أطباق الذواقةG&F ،
كوكتيل العصائر ،كتب ممغنطة
القهوة ،كتب ممغنطة
غرف النوم في أبهى حلتهاConran ،
أشغال الحديد الفنية الراقية ،موريس لوبالن
المنتقى من أشغال الحديد ،د .أسامة الفقي
المطبخ المثاليLe Cordon Bleu ،
أشهى أطباق لحم الضأن ،ماريان بالكر
المأكوالت الحارة بالتوابل ،ماريان بالكر
أطباق بنكهة األعشاب والبقول ،ماريان بالكر
المأكوالت الصحية للقلب السليم ،ماريان بالكر
فن تحضير البسكويت والكيك
أطباق رئيسية خالل نصف ساعة
أطباق الجبنة الشهية
األسماك وثمار البحر
التقنيات الكاملة لتحضير أطباق الدجاج والطيور
التقنيات الكاملة لتحضير أطباق الخضار
والسلطات
التقنيات الكاملة لتحضير أطباق اللحوم
التقنيات الكاملة لتحضير أطباق األسماك وثمار
البحر
التقنيات الكاملة لتحضير وصفات الحلويات
والبسكويت والكيك
التقنيات الكاملة لتحضير وصفات الفاكهة
والحلويات
التقنيات الكاملة لتحضير وصفات البيض والجبنة
والكريما
التقنيات الكاملة لتحضير أطباق الحبوب
والحساء والصلصات

الحلويات الغربية ،الكيك الغربي
الحلويات الغربية ،الفطائر المحالة
الحلويات الغربية ،حلويات الفاكهة
الحلويات الغربية ،دليل تقنيات تحضير
الحلويات الغربية
الحلويات الغربية ،الحلويات المثلجة والمبردة
الكيك المنزلي ،لينه شبارو
البقالوة والتحليات المنزلية ،لينه شبارو
وصفات البسكويت ،لينه شبارو
الحلويات العربية المنزلية ،لينه شبارو
الحلويات الغربية ،لينه شبارو
أطباق الخضار الصحية ،النا فايد ولينه شبارو
السلطات والحساء ،النا فايد ولينه شبارو
أطباق اللحوم ،النا فايد ولينه شبارو
أطباق المقبالت ،النا فايد ولينه شبارو
أطباق الحبوب ،النا فايد ولينه شبارو
وصفات الدجاج والطيور ،النا فايد ولينه شبارو
أطباق الكاري
الحلويات
أطباق البطاطا
أطباق الستيك
الوجبات السريعة
أطباق األرز
المطبخ الصيني
مربيات وهالميات
فن تنسيق مناديل المائدة
أطباق من المايكرويف
الطبخ باألواني الفخارية
فن إعداد الشاي وحفالته
فن تزيين األطباق
الستردل
فطائر ّ
أطباق الهليون
حلويات الفاكهة
أطباق التارت الشهية
األطباق المقلية
الخبز على أنواعه
الفوشار
البسكويت
السندويشات اإليطالية
أطباق من إسبانيا
أطباق من المكسيك
مشروبات الكوكتيل ،روبرت ستون
المعجنات الشهية ،جين هان
الطماطم
المعكرونة
الشوكوال
الفطر
كوكتيل العصائر
لحم العجل
الثوم
أطباق البيرجر
أطباق الريجيم

طاقة وبيئة
مأزق الطاقة والحلول البديلة ،ديفيد هويل و
كارول نخلة
عالم بال نحل ،إليسون بنجامين وبراين ماك كالوم
عالم من دون سيارات ،تاراس غريسكو

قوى خفية
رحلة في تاريخ المجرات قصة اكتشافنا لدرب
التبانة ،د .ليلى بلكورة
أنت وأحالمك ،مهر علي قالمي
علم األحالم ،د .إبراهيم الدر

أطفال وناشئة
الحياة المجهريةKing Fisher ،
الطب واألبحاث العلمية ،مارشال
الطاقة والفضاء ،مارشال
االتصاالت واإلعالم ،مارشال
الكمبيوتر واألمن ،،مارشال
وسائل المواصالت ،مارشال
المنازل والمدن ،مارشال
أساور الصداقةKlutz ،
حكايات للحروف (مجموعة كاملة) ،مي شبقلو
لماذا ال أستطيع ...التنزه مع نباتاتيBelitha ،
لماذا ال أستطيع ...العيش تحت الماءBelitha ،
لماذا ال أستطيع ...أكل الحلويات فقطBelitha ،
لماذا ال أستطيع ...الطيران مثل سوبرمان،
Belitha
في الحديقةKing Fisher ،
القاموس األولChambers ،
الثديياتKing Fisher ،
الديناصوراتKing Fisher ،
القمرKing Fisher ،
القطاراتKing Fisher ،
القرشKing Fisher ،
البراكينKing Fisher ،
شاطئ البحرKing Fisher ،
عالمناKing Fisher ،
االختراعاتKing Fisher ،
النجوم والكواكبKing Fisher ،
كل شيء عن العضالت والعظامBelitha ،
 ،Jasmine & the Rabbitشيرين يافي
بدربان وبوابات مدن الزمان 1الصراع مع فيروس
الكف القاتم ،د.غازي مكداشي
بدربان وبوابات مدن الزمان  2مملكة الغربان
وسفينة الريح ،د.غازي مكداشي
الفيلة
النحل
النمل
الكمبيوتر
األقمار الصناعية
الليزر
وسائل النقل
الطب
الطاقة
المحيطات
الجهاز الهضمي
القلب والدورة الدموية
الجلد والمظهر الخارجي
الدماغ والحواس الخمس
الفضاء الخارجي
كوكب األرض
حماية كوكب األرض ،جيريمي سميث
االختراعات ،جيمس روبنسون
العالم اليوم
عصر العلوم
االتصاالت
اآلالت
حياتنا اليومية
الخاليا واألعضاء وأجهزة الجسم
الدماغ والجهاز العصبي
قصة الحياة
األرض
المواصالت
الحشرات وأجزاء أجسامها
لماذا تغني الحيتان
ماذا يرى الغطاس ،جايكوب فينك
راقب السماء ،جايكوب فينك
مد ّرستنا ،بيلي بيريز
الذهاب لصيد السمك ،جوزيف سيسيانو

في المكتبة
 Java Scriptخطوة خطوة
نباتات في طبقي ،كايثي سميث
ما لون السماء؟ ،ترنت جونسون
 HTML 5خطوة خطوة
على سطح القمر ،فريدة يوسف
 Office 365اتصل وتعاون من أي مكان
طقم التدريب على  MCSDالبرمجة بواسطة
VisualC++
مكتبة اللغات /سلسلة كتابي
الدليل الكامل  -صفحات الملقم النشط
Active Server 3
المفضل
 VBSCRIPTخطوة خطوة
كتاب الجافا التعليمي
االتصاالت واإلعالم ،مايك رايت وموكول باتل
داخل C#
الكمبيوتر واألمن ،مايك رايت وموكول باتل
التطوير للوب بواسطة  PHPوMYSQL
وسائل المواصالت ،مايك رايت وموكول باتل
سراب الحماية اإللكترونية والتكنولوجية
الغواصات الحربية
الطوافات الحربية
االستعداد لشهادة IC3
الحيوانات المنقرضة
الشهادة NetWork+
الفنون القتالية
ع ّلم نفسك تطوير البرامج لنظام IOS 5
الحشرات والزواحف
MP3
مشاكل األكل
الدليل الكامل في التصوير الرقمي
البلطجة المدرسية :االستفراد بالطالب المسالمين أسرار اآلي بود IPod
السفن القضائية
أدوبي إنديزاين CS3
أسرار باطن األرض
دورة تدريب في كتاب
الطقس
أدوبي فالش CS3
دورة تدريب في كتاب
ادوبي فوتوشوب CS4
الكمبيوتر
دورة تدريب في كتاب
اسرار اآلي بود /IPod
 Office System 2007خطوة خطوةMS ،
سكوت كيلبي
 Power Point 2003خطوة خطوةMS ،
الخطوة األولى نحو  ،TCP/IPمارك سبورتاك
 OutLook 2003خطوة خطوةMS ،
استخدام الحاسوب في موازنات المادة والطاقة،
Visual
داخل مايكروسوفت Studio
د .كامل وقيع الله
وتقنيات
 Visual Basic.Netأفكار
حلول التجارة اإللكترونية من مايكروسوفت،
سكيبا
برمجة  ،ADOديفيد
Micro Modeling Associates
غيلستر
رون
،IC3
لشهادة
الدليل التعليمي
المدونات  Bloggingباختصار ،جولي ميلوني
دكتر
كوينتن
،+A
لشهادة
الكامل
الدليل الدراسي
حلول مشاكل صفحات الوب ،ايفان كاالهان
التحتية
البنية
إدارة
MCSD
على
طقم التدريب
حلول مشاكل  ،Exelلوري آن أولريش
Windows
2000
موقع الوب لكل يوم  ،MSNسكوت كناستر
االمتحان
+Security
لشهادة
التدريب
طقم
وباربرا كناستر
SYO-101
 Microsoft Project 2013خطوة خطوة،
أساسيات قواعد البيانات MS SQL Server
كارل تشاتفيلد-تيموثي جونسون
2005
 microsoft sharepoint 2013خطوة خطوة
تع ّرف إلى Microsoft.Net
Windows 8خطوة خطوة ،سيريان ادريان
ترقية فيجوال بيسك VB6.0، VB.Net
راسن  -جولي بالو
تطوير قواعد بيانات الوب خطوة خطوة
 Microsoft Word 2013خطوة خطوة،
حلول مشاكل Access، MS
جويس كوكس  -جوان المبرت
حلول مشاكل الكمبيوترMS ،
 Microsoft PowerPoint 2013خطوة
الدليل المبسط لترقية الحاسوب وتصليحه،
خطوة ،جويس كوكس  -جوان المبرت
بريستون غراال
 Microsoft Access 2013خطوة خطوة،
زدني علماً :إنترنت ،أرنود دوفور
جويس كوكس  -جوان المبرت
فايسبوك للجميع ،أوليغ عوكي
تصميم وإنشاء وإدارة مواقع الوب ،ماري هاغرد  Microsoft Excel 2013خطوة خطوة،
أدوبي أنديزاين  ،CS2دورة تدريب ،أدوبي
كورتس د .فراي
أدوبي
أدوبي إلستريتر  ،CS3دورة تدريب،
 Microsoft Outlook 2013خطوة خطوة،
أدوبي
تدريب،
أدوبي دريم ويفر  ،CS5دورة
جويس كوكس  -جوان المبرت
فوتوشوب،
أدوبي
النظام السباعي باستخدام
 PowerPoint 2010خطوة خطوة ،جويس
سكوت كيلبي
كوكس ــ جوان المبرت
الثالثي
الرقمي
التصميم
إلى
الدليل الكامل
 Windows 7خطوة خطوة ،جوان بريبرناو
داناهر
سيمون
األبعاد،
وجويس كوكس
Windows
Movie
Maker،
MS
دليل
العصر الرقمي الجديد ،ايريك شميدت  -جاريد
تصميم مواقع الوب ،دورة افتراضيةOsborne ،
كوين
الدليل الكامل  ،AutoCad 2010جورج أومورا
أمن اإلنترنت في المنزل ،أندرو موراي
 Word 2007خطوة خطوة
وفينسنت ويفر
 PowerPoint 2007خطوة خطوة
 SQL Server 2008خطوة خطوة ،مايك هوتك
 Outlook 2007خطوة خطوة
 Windows Server 2008الدليل الشامل
 Access 2007خطوة خطوة
 SharePoint Designer 2007خطوة خطوة للمسؤولين ،وليليام ستانك
سلطة شبكات التعقب عبر وسائل االتصال
 Office System 2007بلمحة
واالنترنت ،جوليا انغوين
 Windows Vistaخطوة خطوة
جرائم المستقبل ،مارك غودمان
 Windows Vistaبلمحة
 Windows 7بلمحة ،جيري جويس ــ ماريان
 Windows Vistaالمجلة الرسمية
 MS Expression Webخطوة خطوة
مون
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تعلم برمجة تطبيقات اندرويد ،جايمس تالبوت-
جاستن ماكلين
كشف أسرار ُبنى البيانات
دليل التعليم الذاتي ،جيم كيوغ وكين ديفيدسون
الخطوة األولى نحو  ،TCP/IPمارك سبورتاك
تكنولوجيا سهولة التشغيل :دليل األساتذة،
Microsoft Press
ط،3
الكمبيوتر
مصطلحات
معجم
اوليغ عوكي
المدونات  Bloggingباختصار ،جولي ميلوني

الديكور /تدبير منزلي /هوايات
أفكار لتصميم أثاث الحدائق والشرفات
أفكار لتصميم أثاث المكاتب المنزلية
أروع الستائر ،كاثلين سوير
ستائر األحالم ،تشارلز راندال
موسوعة الستائر ،تشارلز راندال
الدليل الذهبي للعناية باألنسجة ،سناء الغمغام
تجديد الحمامات
طالء المنازل وتثبيت ورق الجدران
تركيب واستبدال بالط المنازل
تجديد وتجميل المنازل
الحمامات في أبهى حلتها
أشغال السمكرة  -التركيب والتصليح ،بيتر همب
فنون أشغال الحديد الفخمة ،أنطونيو كانتونا
رسوم صغيرة للغرزة المتصالبة قلوب وطيور
وأزهار ،سوزان بايتس
رسوم للغرزة المتصالبة ُمستلهمة من الفن
العثماني ،ماريا دياز
فن الخط المط َّرز ،مجموعة مؤلفين
دليل الحياكة والحبكة ،زاهية قنواتي
أفكار لتصميم أثاث الحدائق والشرفات
أفكار لتصميم أثاث المكاتب المنزلية
أروع الستائر ،كاثلين سوير
ستائر األحالم ،تشارلز راندال
موسوعة الستائر ،تشارلز راندال
تجديد الحمامات
طالء المنازل وتثبيت ورق الجدران
تركيب واستبدال بالط المنازل
تجديد وتجميل المنازل
الحمامات في أبهى حلتها
أشغال السمكرة ــ التركيب والتصليح ،بيتر همب
فنون أشغال الحديد الفخمة ،أنطونيو كانتونا
دليل الحياكة والحبكة ،زاهية قنواتي

حماية  -برمجة الشبكات/
اإلنترنت
أمن اإلنترنت في المنزل ،أندرو موراي وفينسنت
ويفر
كيف تعمل تقنيات البث واالتصاالت الالسلكية،
بريستون غراال
كيف تعمل اإلنترنت ،بريستون غراال
كيف تعمل الحواسيب ،رون وايت
كيف تعمل الشبكات ،فرانك درفلر
كيف تعمل البرامجيات ،رون وايت
استخدام الكمبيوتر للمرة األولى ،بيل هول
كشف أسرار ُبنى البيانات دليل التعليم الذاتي،
جيم كيوغ وكين ديفيدسون
الكمبيوتر للجميع ،د .نور الدين شيخ عبيد

التصوير الرقمي
فوتوشوب  CSلمحترفي التصوير الرقمي -
ديجيتال ،سكوت كيلبي
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أدوبي فالش  CS3دورة تدريب في كتاب  Adobeاألماكن المقدسة  -ألعاب بازل
System Incorporated
تعال نرسم خطوة خطوة ،المستوى 1
أدوبي فالش  CS4بروفشينال دورة تدريب في
تعال نرسم خطوة خطوة
كتاب ،مجموعة من المؤلفين
المستوى 2
أدوبي فوتوشوب  CS4دورة تدريب في كتاب ،تعال نرسم خطوة خطوة
مجموعة من المؤلفين
المستوى 3
أدوبي إنديزاين  CS3دورة تدريب في كتاب
تعال نرسم خطوة خطوة
Adobe System Incorporated
المستوى 4
أساسيات مايا  ،7داريوش ديراخشاني
الصق ول ّون مع مهى وهادي ــ في المدرسة
أسرار اآلي بود  ،IPodسكوت كيلبي
الصق ول ّون مع مهى وهادي ــ في حديقة الحيوان
فوتوشوب :تنقيح وإصالح الصور ،كاترين ايسمان الصق ول ّون مع مهى وهادي ــ على شاطئ البحر
كتاب لوحة الفنان للرسم في فوتوشوب وباينتر ،الصق ول ّون مع مهى وهادي ــ في المزرعة
شير ثراينن  -بندافيز
أرسم وتع ّلم مع األرقام
ماكنالي
جو
كليك،
الصورة...
لحظة التقاط
من رقم 1-10
ّ
أرسم وتعلم مع األرقام
من رقم 1-20
مدن ومناطق
أرسم وتع ّلم مع األرقام
من رقم 1-30
اوراق من تاريخ نجد ،عبدالعزيز الفرهود
أرسم وتع ّلم مع األرقام
مقدمة في الجغرافية االجتماعية ،د.
صالح
ليلى
من رقم 1-40
زعزوع
جغرافية االنتخابات ،د .عبد الرزاق ابو داود ،د.
حكايات للحروف
ليلى زعزوع
مكة المكرمة والمدينة المنورة في الكتاب
حكايات للحروف 1
المقدس ،أ .د .ليلى بنت صالح زعزوع
حكايات للحروف 2
جدة :معطيات المكان وآفاق الزمان ،أ .د .عبد
حكايات للحروف 3
الرزاق ابو داود،
حكايات للحروف 4
زعزوع
صالح
أ .د .ليلى بنت
حكايات للحروف 5
ُ
حمد
سر،
وأ
وعالقات
ات
ر
هج
الكويت والزلفي:
حكايات للحروف 6
الحمد
عبد المحسن
حكايات للحروف 7
الكويت والزلفي  ،2حمد عبد المحسن الحمد
إعداد :مي شبقلو
السياحة والترويج في جدة ،أ .د .عبد الرزاق ابو
داود ،أ .د .ليلى بنت صالح زعزوع
التطورات العلمية
حمص لما اكتملت ،نداء الدندشي
رحلة داخل العقلية اإليطالية ،بيبي سيفيرنيني
االتصاالت واإلعالم ،مايك رايت وموكول باتل
العودة الى االمام ،ياسر الغسالن
الكمبيوتر واألمن ،مايك رايت وموكول باتل
الجئات من فلسطين ،ستيفاني عبد اللـه
وسائل المواصالت ،مايك رايت وموكول باتل
كيف تشعر ولديك إحساس أنك مشكلة،
الغواصات الحربية
مصطفى بيومي
الطوافات الحربية
مشاكل األكل
البلطجة المدرسية ،االستفراد بالطالب المسالمين

إصدارات ثقافة

كيف تطبق نظام إدارة الموارد البشرية ،محمد
يسري عالم
مسائل الجوار والحماية عند البادية ،قاسم بن
خلف الرويس
اإلدارة باألرقام ،محمد عواد
تعرف إلى دماغك ،ساندرا أموديت ــ سام وانغ
القرن الجديد ،علي العبدان
ماذا يريد الرجال؟ ،غيرستمان ــ بيزو ــ سيلدس
سيمياء الروح ،عز الدين ابراهيم اليوسف
ثورة نوبل ،خافيير آبين
اشهر من شهريار ،هاشم شفيق
الخليفة ط ،2اياد عبد الرحمن

مكتبة الناشئة
كيف تطبق نظام إدارة الموارد البشرية ،محمد
يسري عالم
تقنية المناديل
أفكار للمنزل والحديقة
فنون اإلكسسوارات النسائية
األوريغامي لألوالد
تقنية المناديل
رسوم على األقمشة
تقنيات الرسم والتلوين على الزجاج

كتابي المفضل
الحيوانات المنقرضة
الفنون القتالية
الحشرات والزواحف
السفن الفضائية
أسرار باطن األرض
الطقس

العلوم
صناعة سيارة السباق ،آيان غراهام
الجينات والـ  ،DNAريتشارد ووكر

عصر العلوم
وسائل اإلعالم واالتصاالت
اآلالت
الخاليا واألعضاء وأجهزة الجسم
قصة الحياة
المواصالت

تسالي
تسالي تسالي تسالي
تسالي ثقافية مع أشغال يدوية
ألعاب ،خدع مسلية وأحاجي

سلسلة اقرأ قصة والصقها
بضع ساعات في المزرعة
اليوم األول في حديقة الحيوانات
العطلة في الجبال
العطلة على شاطئ البحر

العب وتعلم
اللون والصوت
وز! وز! كيف نقفز
الريش والفرو

ً
سلسلة  50سؤاال عن الحيوانات
 50سؤا ًال عن الحيوانات األليفة ــ في المنزل
 50سؤا ًال عن الحيوانات األليفة ــ في المزرعة
 50سؤا ًال عن الحيوانات المتوحشة ــ في البراري
 50سؤا ًال عن الحيوانات المتوحشة ــ في األدغال

سلسلة عالم الحيوان
عالم الحيوانات المدهشة
منازل الحيوانات
الحيوانات الليلية الرائعة
التمويه والتخفي عند الحيوانات
موسوعة الحيوان ــ الطيور
موسوعة الحيوان ــ الحيوانات البرية

مكتبة األطفال
العينان
الفطور
ماذا يوجد تحتنا
إعداد الحفلة
حركة الحيوانات
القوى اليومية
الحشرات وأجزاء أجسامها
زينة الهاتف الج ّوال
أساور الصداقة

سلسلة لماذا؟
لماذا لألشجار أوراق؟
لماذا تهاجر الطيور?
لماذا تعصف الرياح؟
لماذا تنقرض الحيوانات؟
لماذا تلمع النجوم؟
لماذا تخلع الثعابين جلدها؟
لماذا البحر مالح؟
لماذا تشرق الشمس؟
للسحاب أسنان؟
لماذا ّ
لماذا تغزل العناكب شباكها؟
لماذا للكنغر جراب؟
لماذا تغني الحيتان؟
لماذا للجمل سنام؟
لماذا للطائرات أجنحة؟
لماذا تأكل اليرقانات كثيراً؟
لماذا يرن الهاتف؟
لماذا تصدر المعدة أصواتاً؟
لماذا للصابون فقاعات؟
لماذا قمم الجبال مكسوة بالثلوج؟
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جائزة األداء املتميز  -مايكروسوفت
برس  -الواليات املتحدة االمريكية

الدار العربية
للعلوم ناشرون

جائزة الدار

2002

جائزة تقدير من معرض الشارقة
الدويل للكتاب  -إمارات

الدار العربية
للعلوم ناشرون

جائزة الدار

2004

جائزة مالك حداد  -جزائر

الدار العربية
للعلوم ناشرون

خطوة يف اجلسد

حسين عالم

2006

جائزة النادي الثقايف العربي أفضل
الكتب إخراج ًا املرتبة الثانية  -لبنان

الدار العربية
للعلوم ناشرون

بدربان وبوابات مدن
الزمان

الدكتورغازي مكداشي

2006

جائزة النادي الثقايف العربي أفضل
الكتب إخراج ًا املرتبة الثانية  -لبنان

الدار العربية
للعلوم ناشرون

يف البال يا بيروت

حممد كريم

2006

جائزة مالك حداد  -جزائر

الدار العربية
للعلوم ناشرون

مفترق العصور

عبير شهرزاد

2007

جائزة مالك حداد  -جزائر

الدار العربية
للعلوم ناشرون

الت ّراس

كمال قرور

2007

جائزة شمال جنوب  -إيطاليا

الدار العربية
للعلوم ناشرون

سيجيئ املوت وستكون
له عيناك

جمانة حداد

2007

جائزة النادي الثقايف العربي أفضل
الكتب إخراج ًا املرتبة األوىل  -لبنان

الدار العربية
للعلوم ناشرون

بيروت  -املدينة
املستمرة

زاهي وهبي

2007

جائزة النادي الثقايف العربي أفضل
الكتب إخراج ًا املرتبة األوىل  -لبنان

الدار العربية
للعلوم ناشرون

استعمال الكمبيوتر
واالنترنت

بالل بصل

2007

جائزة النادي الثقايف العربي أفضل
الكتب إخراج ًا املرتبة الثانية  -لبنان

الدار العربية
للعلوم ناشرون

حكايات للحروف

مي شبقلو

2008

جائزة املغرب للكتاب  -املغرب

الدار العربية
للعلوم ناشرون

ترويض احلكاية

الدكتور شرف الدين
ماجدولين

2008

جائزة جامعة فيالدلفيا لالبداع
العلمي يف االنسانيات عن افضل
كتاب مترجم  -أردن

الدار العربية
للعلوم ناشرون

الشركات العائلية من
منظور نفسي

مانفيرد كيتس دي
فرايس

2008

جائزة إحسان عبد القدوس للرواية
 -مصر

الدار العربية
للعلوم ناشرون

خيال ساخن

حممد العشري

2008

جائزة جامعة فيالدلفيا لالبداع
العلمي يف العلوم البحتة والطبيعية
عن افضل كتاب مترجم  -أردن

ثقافة للنشر
والتوزيع

نحل العسل املعجزة

يورغن تاوتز

2008

جائزة الشيخ زايد للمؤلف الشاب
 -إمارات

الدار العربية
للعلوم ناشرون

اشكالية املصطلح

الدكتور يوسف
وغليسي

2009

جائزة النادي الثقايف العربي افضل
غالف املرتبة األوىل  -لبنان

الدار العربية
للعلوم ناشرون

طيور احلذر

ابراهيم نصر الله

2009

جائزة املتوسط للكتاب  -فلسفة -
إيطاليا

الدار العربية
للعلوم ناشرون

تواطؤ االضداد

علي حرب

2009

جائزة الشيخ زايد للمؤلف الشاب
 -إمارات

الدار العربية
للعلوم ناشرون

الزمن يف اللغة
العربية

الدكتور حممد املالخ

2010

جائزة جوردان أوارد ألحسن رواية
أردنية  -أردن

الدار العربية
للعلوم ناشرون

رغبات ذاك اخلريف

ليلى األطرش

2010

جائزة النادي الثقايف العربي أفضل
الكتب إخراج ًا املرتبة الثانية  -لبنان

الدار العربية
للعلوم ناشرون

حان أوان الرحيل

جمال حممد إبراهيم

2010

جائزة املؤلف اإلماراتي  -إمارات

ثقافة للنشر
والتوزيع

القرن اجلديد

علي العبدان

2010

جائزة املغرب للكتاب

الدار العربية
للعلوم ناشرون

التأويلية العربية

حممد بازي

2011

جائزة مؤسسة شؤون مالية ألفضل
كتاب اقتصادي  -لبنان

الدار العربية
للعلوم ناشرون

مشروع لبنان
االقتصادي

الدكتور مازن سويد

2011
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جائزة اخلنجر الذهبي  -جمعية
اآلدب البوليسي

الدار العربية
للعلوم ناشرون

جثة يف الفندق

ارنالدور اندريداسون

2011

جائزة العويس لإلبداع األدبي

الدار العربية
للعلوم ناشرون

عذراء وويل وساحر

سارة اجلروان الكعبي

2012

جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع أدب
الطفل

الدار العربية
للعلوم ناشرون

الفتى الذي أبصر لون
الهواء

عبده وازن

2012

جائزة مركز الدراسات والتوثيق
واإلعالم حول املرأة  -تونس

الدار العربية
للعلوم ناشرون

تراتيل آلالمها

رشيدة الشارين

2012

جائزة «مان» لآلداب يف آسيا -
هونغ كونغ

الدار العربية
للعلوم ناشرون

اعتن بأمي
أرجوك
ِ

كيونغ سوك شين

2012

جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع أدب
الطفل (الالئحة الطويلة)  -اإلمارات
العربية املتحدة

الدار العربية
للعلوم ناشرون

العربيزي واجلدة
وردة

د .منى الشرايف

2013

جائزة بوكر للرواية العربية
(الالئحة الطويلة)

الدار العربية
للعلوم ناشرون

قناديل ملك اجلليل

ابراهيم نصر الله

2013

جائزة بوكر للرواية العربية
(الالئحة القصيرة)

الدار العربية
للعلوم ناشرون

أنا ،هي واألخريات

جنى فواز احلسن

2013

جائزة بوكر للرواية العربية
(الالئحة الطويلة)

الدار العربية
للعلوم ناشرون

حدائق الرئيس

حمسن الرملي

2013

جائزة الدولة  2012ـ الكويت

الدار العربية
للعلوم ناشرون

ساق البامبو

سعود السنعوسي

2013

اجلائزة العاملية للرواية العربية
(بوكر) 2013

الدار العربية
للعلوم ناشرون

ساق البامبو

سعود السنعوسي

2013

جائزة وزارة الثقافة السعودية
للمؤلف السعودي

الدار العربية
للعلوم ناشرون

ال شأن يل بي

عبد الله باخشوين

2013

جائزة مؤسسة الفكر العربي ألفضل
كتاب عربي

الدار العربية
للعلوم ناشرون

الشباب ولغة العصر

د .نادر سراج

2013

جائزة الشيخ زايد للكتاب

الدار العربية
للعلوم ناشرون

أفضل ناشر عربي

2015

جائزة وزارة الثقافة اللبنانية

الدار العربية
للعلوم ناشرون
دار املراد

غريقة بحيرة موريه

انطوان دويهي

2015

جائزة الشيخ زايد (الالئحة الطويلة)

الدار العربية
للعلوم ناشرون

نظرات ال تعرف
احلياء

حممود اجلاسم

2015

كتارا (جائزة الرواية املنشورة)

الدار العربية
للعلوم ناشرون

366

أمير تاج السر

2015

جائزة نقابة الطباعة اللبنانية

الدار العربية
للعلوم ناشرون

بمناسبة مرور  30سنة على تأسيس الدار
العربية للعلوم ناشرون

2016

اجلائزة العاملية للرواية العربية
(بوكر) 2018

الدار العربية
للعلوم ناشرون

حرب الكلب الثانية

إبراهيم نصر الله

2018

اجلائزة العاملية للرواية العربية
(بوكر) (الالئحة الطويلة)

الدار العربية
للعلوم ناشرون

شغف

رشا عديل

2018

اجلائزة العاملية للرواية العربية
(بوكر) (الالئحة الطويلة)

الدار العربية
للعلوم ناشرون

آخر أيام الباشا

رشا عديل

2020

كتارا (جائزة الرواية املنشورة)

الدار العربية
للعلوم ناشرون

حرب الكلب الثانية

إبراهيم نصر الله

2020

جائزة الشيخ زايد (الالئحة
القصيرة)

الدار العربية
للعلوم ناشرون
نادي جازان األدبي

إشكاليات الذات
الساردة يف الرواية
النسائية السعودية

د .أسماء األحمدي

2021

