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101 Books Exhibition - List of selected books  
قائمة الكتب المختارة -آتاب و آتاب  معرض مائة  

 
Publishing House 

 دار النشر

 
Writer 
 الكاتب

 
Title 
  العنوان

No. 
 الرقم

Lala Moulati 1 انيس و انيسة  صابين و صادق الكبير 

La 7eme Couleur 2 مائدة بال ماء ؟ مليكة بودالية 

Dar Ash-Shorouk 3 وأنا.. هى  حلمى التوني 

Dar Ash-Shorouk حلمى التوني 
سماء وبحر (حكاية بلدى  

 4 )وصحراء

Dar Ash-Shorouk 5 ملك صغير و آتاب آبير عبد الوهاب المسيري 

Dar Ash-Shorouk 6 عندما رقص األسد إيهاب شاآر 

Dar Ash-Shorouk 7 مياو مياو سلمى آمال 

Dar Ash-Shorouk 8 النقطة السوداء وليد طاهر 

Nahdet Masr 9 فيلب و عمر آوهينور عثمان 

Nahdet Masr 10 2هنونة وجدتها سونة   سميرة شفيق 

Nahdet Masr 11 8عصفور بالد الشمال   عدلي رزق اهللا 

Nahdet Masr 12 دوم..تاتا..دوم عفاف طبالة 

Nahdet Masr 13 عندما نام القمر منى الشايب 

Nahdet Masr 14 البيت و النخلة عفاف طبالة 

Nahdet Masr 15 أوراق قديمة عفاف طبالة 

Nahdet Masr 16 7العصفورة وااللوان   عدلى رزق اهللا 

Dar Elias 17 فرحانة وصديق مختلف حقا  رانية حسن أمين 

Dar Elias 18 فرحانة وحديقة بدون حيوانات رانية حسن أمين 

Dar ِ Al-Kitab Al-Masri عبد التواب يوسف 
الفارسة االسيرة و حكاية 

 19 2أخرى  

Dar ِ Al-Kitab Al-Masri 20 8الفنون أحيانا جنون   عبد التواب يوسف 

Fusion 21 4حلم الزرافة   محمد فتحي 

Fusion 22 2الحوت المشاآس   محمد فتحي 



Coptic Evangelical 
Organisation for Social 

Services أمل فرح 
أبدًا .. طبعًا طبعًا.. جدًا جدًا

 23 ...أبدًا

Grandir 24 أبو الريش حسين حميدة 

Al-Aswar 25 مرمورة وأحكام قراقوش يعقوب حجازي 

Al-Aswar محمود درويش 
على هذة االرض ما يستحق 

 26 الحياة

Al-Aswar سهيل آيوان 
  مملكة المرايا 
 27 مسرحية للفتيان

Al-Aswar 28 أجمل األطفال أحمد سليمان 

Kul Shee    أصدقاء الشمس وأصدقاء القمر  عباسي -لبنى صفدي 29 

Kul Shee  30 أسرار صندوق األزرار مريم حمد 

Rama 31 أصغر الحمالن محمد حسن 

Jabal Amman Publishng 
House 32 نحن مختلفون و أنا مميز غدير حمارنة 

Jabal Amman Publishng 
Houses 33 فستان األميرة ليلى عودة 

Dar Al-Manhal 34 رانيا تصاحب الغيمة سامر جاموس 

Dar Salwa  35 بيت لألرنب الصغير  تغريد عارف النجار 

King Abdulaziz Public 
Library 36 حكايات أمونة وفاء بنت إبراهيم السبيل 

King Abdulaziz Public 
Library 37 الفراشة الصحراوية: وضحى  أميمة بنت عبداهللا الخميس 

Dar Jerboa 38 في آل مكان هال بنت خالد 

Kadi and Ramadi 39 ستكونين بخير إسراء الحربي 

Kadi and Ramadi 40 من يستطيع ؟ نورا عبد الغنى مهنا 

Tala Institute نجالء نصير بشور 
جدي وجدتي يعمالن آل شىء 

 41 لى

Tala Institute 42 ما هذا الذى يلمع ؟ نجالء نصير بشور 

Tala Institute 43 لماذا ال أرى ما يرون؟ نجالء نصير بشور 

Dar Al-Hadaek 44 شىء ال أستغنى عنه ليلى صايا 

Dar Al-Hadaek 45 ..أنا احب  نبيهة محيدلي 

Dar Al-Hadaek 46 عقلى يقول نبيهة محيدلي 

Dar Al-Hadaek 47 قصة الكتاب نبيهة محيدلي 

Dar Al-Hadaek 48 الئحة مشتريات ياسر نبيهة محيدلي 

Dar Al-Hadaek 49 هكذا تتغير األلوان إنطالق محمد علي 

Dar Al-Hadaek 50 !ذات نهار بيان الصفدي 

Dar Al-Hadaek 51 نصائح مهملة زآريا تامر 

Dar Al-Adab 52 طابتي الذآية سماح إدريس 

Dar Samer  53 البنت الفراشة أمل فرج 



Yuki Press 54 أنا وأبي والشوآوال رلي سعاده وغريس أبو خالد 

Asala  55 أفتش عن هواية سمر محفوظ براج 

Asala  56 عنتر األشقر عايدة نعمان 

Asala  57 قطار الطفولة سمير مالطي 

Asala  58 مدبرة منزلنا األجنبية دانيال جورج 

Asala  59 لغز الصغير سحر نجا محفوظ 

Asala  60 حلمي فادية حطيط 

Turning Point 61 ميمي في جزر الفيليبين ليلى زاهد 

Turning Point 62 ميمي في إثيوبيا ليلى زاهد 

Turning Point 63 ميمي في سري النكا ليلى زاهد 

Al-Khayat As-Saghir رانيا زغير 
أشعار من  - حلتبيس حلتبيس 

 64 سمسم و خيار

Al-Khayat As-Saghir 65 هي هما هن نهلة غندور 

Dar Onboz جورجيا مخلوف 
  " ديمة و ماهر"

 66 أول لقاء

Dar Onboz 67 بيعملوا بحر... نقطة وار نقطة  توما. ل. ندين ر 

Dar Onboz 68 طار الوقت سوسانا رايسمن 

Dar Onboz 69 فى هذا العالم فادي عادلة 

Dar Al-Ilim Lil Malayin الياس ميشال الشويري. د 
مع السالمة ... صالح و حكايتة 

 70 المرورية

Dar Al-Ilim Lil Malayin 71 غريب مارلين منصور السبع 

Dar Al-Ilim Lil Malayin 72 أنا النملة خيرية درزي 

Dar Al-Ilim Lil Malayin 73 أنا النحلة خيرية درزي 

Dar Al-Ilim Lil Malayin 74 أنا السمكة خيرية درزي 

Samir Editeurs 75 آيف تعلمت الكتابة ن عجيليرنس 

Yanbow El-Kitab 76 جنون، مدينة فاس صونيا واجو 

Yanbow El-Kitab 77 ليلة القدر صونيا واجو 

Ogarit Cultural Centre 78 الصغير هانا أماني الجنيدي 

Ogarit Cultural Centre 79 الشال الصغير األحمر ديمة أبو غوش 

Ogarit Cultural Centre 80 صداقة جديدة إيمان الطويل 

Ogarit Cultural Centre 81 حين اختفى وجه هند هاني السالمي 

BADIL Resource Center 82 بيت بيوت ميسون أسدي 

BADIL Resource Center 83 سر المفتاح أحمد عبد الحميد عيسى 

Tamer Institute 84 حلم سالفة حجاوي 

Tamer Institute 85 أحالم الفتى النحيل محمود شقير 

Tamer Institute 86 الصورة نجالء عطا اهللا 

Tamer Institute 87 ى المطرنمغ زآريا محمد 

Tamer Institute 

فريق القارة : تأليف جماعي
الصغيرة و فريق ميداني القدس 

 88 من القدس تبدأ الحكاية سونيا نمر. باشراف د

Tamer Institute/Asala 89 العمة زيون وشجرة الزيتون فاطمة شرف الدين 



Dar Al-Fikr 90 األميرة و قاطع الطريق ملك حاج عبيد 

Dar Al-Fikr 91 الحوت األزرق شاميرام عمانوئيل 

Dar Al-Yamama 92 أدوات الرسم سامى الجازي 

Al-Yarboo' Lil-Kotob هناء هارون 
مغامرات رشيد و "هدايا العيد 

 93 "هالة

Dar Al-Alam Al-Arabi 94 يا ليتنى بطاطا لما عازر 

Dar Al-Alam Al-Arabi 95 1أصوات الحيوانات  لطيفة النجار. د 

Dar Al-Alam Al-Arabi 96 2أصوات الحيوانات  لطيفة النجار. د 

Dar Al-Alam Al-Arabi 97 أصوات األشياء لطيفة النجار. د 

Dar Al-Alam Al-Arabi 98 صغار الحيوانات لطيفة النجار. د 

Dar Al-Alam Al-Arabi 99 أنا رسمت النقطة لما عازر 

Kalimat 100 الدجاجة باق بيق رانيا زبيب ضاهر 

Kalimat 101 قمر لمى فاطمة شرف الدين 

Color Code: 
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