
الكتب حسب القسم

قصص ورواياتالقسم

المؤلف عدد النسخاسم الكتاب الرقم الخاص
ماكسوال.س.ا 1قصص املساء  ج 14
ماكسوال.س.ا 2قصص املساء  ج 24
ماكسوال.س.ا 1قصص املساء ج 31
ماكسوال.س.ا 2قصص املساء ج 41
ماكسوال.س.ا 3قصص املساء ج 51
ماكسوال.س.ا 4قصص املساء ج 61
ماكسوال.س.ا 5قصص املساء ج 71
ماكسوال.س.ا 6قصص املساء ج 81

القس/بطرس االنبا بوال و دقت االجراس 93
اندرو رغم املستحيل قصص واقعية من وراء الستار احلديدى 103

فلورنس كنغسلى تيطس 112
القس/لبيب مشرقى عشر دقائق مع االحداث 121
لويد دغالس الرداء 131

انكرام.تولربت ر فتاة السامرة 141
ميشيل جربائيل اندرياس منتصف الليل 151

مارجورى بكنجهام رحب الطريق 161
ايريس حبيب املصرى 1من كل نبع قطرة ج 173
ايريس حبيب املصرى قصص عن امليالد 182

جابر عبد السالم بطل من اجلنوب 191
االب/سامى حالق اليسوعى 201 حكاية قصرية65قال الراوى 

بانوب شحاتة 212 حكاية مفيدة الوالدك50كان ياما كان  
اورهان محادة بطوالت مصرية حقيقية اهلجوم االخري 221

حتول الصورة 231
ىف اعماق السجون 241

القمص/جرجس توفيق امللك و الشحاذ و اعمال اخرى 253
بارالجري كفيست باراباس 262

يوسف رياض اجراس النعمة 273
فريد اسكندر ابو اهلول االرض تتكلم 282

ناجى فوزى احلارس اول رواية ادبية عن حراس قرب السيد املسيح 293
هنرى فيلدنج اجملوسى الرابع 301
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باتريشيا سانت جون القطة االخرى 311
لويس مارستون رواية غالب و مغلوب و هى رواية اخالقية ادبية 321
جوش ماكدويل رواية- الشاهد  333

مارى كوريللى رواية باراباس 341
جو موسري+ جوين اريكسون  جوين 353

جاكى بولنجر الفخ املكسور 363
القس/اجنيلوس جرجس شنودة حينما تزوج امللك 373

هانس اندرسون اقاصيص هانس اندرسون 381
هيلني برثولد اليزابيث و كتاهبا املقدس 392

بيبوتشو الصىب النابوليتاىن 402
فيىب فارس بونو من الظلمة اىل النور 412

ميشيل جربائيل وجد كهفا 421
ابراهيم عياد جرجس القربانة 433

جمموعة احباث ميدانية واحات الفردوس جمموعة قصص 441
حنا فام الفارس االبيض 451

توماس كوستني الكاس الفضية 461
السيدة/اىن فلوز جونسنت ىف جنم املشرق 471

ميشيل جربائيل نظرة العتاب 483
فيىب فارس (2 )كنت وثنيا  491

رحلة اىل املرتفعات 503
اورهان محادة سلسلة بطوالت مصرية حقيقية- السادات وفدائى من الصاعقة  من املعتقل اىل اخطر العمليات الفدائية  511
القس/لبيب مشرقى عشرون دقيقة مع االحداث والكبار 521
فردريك فرار (ترمجة اسحق فرج اهلل  )املسيحية ىف عهد نريون    532

شارل دانسكوم ترمجة عزت زكى   (رسائل عن فجر املسيحية  )بني روما و اورشليم   542
اجمد شهدى سدراك 552 بطوالت مصرية حقيقية1دماء االقباط  ج

زكريا استاورو حياتك ىف قصة الراعى الضال 563
زكريا استاورو بني غابات االريزونا 573

احلطاب الصغري شروود0مارى م 582
القس/اجنيلوس جرجس شنودة قصة رمزية- الفجر يشرق رغم الليل احيانا  593

فيىب فارس قصىت مع اهلل 602
القس/لبيب مشرقى مخسون دقيقة 612
مايكل سامى مرار طافح 623

انطون يعقوب ميخائيل ايام زمان 632
سارة صديقى قلىب الثاىن و قصص اخرى 642

كيفن و اليكس ماالركى الصىب الذى عاد من السماء 653
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بطرس السدمنىت ثالث قصص تعليمية من االدب الروحى 663
ابراهيم صابر عطا رواية- حلظة رحيلى  673
ابراهيم صابر عطا رواية- صدمة عاطفية  683

القس/مرقس مرقس ماساة كاهن 693
القس/لبيب مشرقى ثالثون دقيقة 701

انتزوج ام ال 711
ريتشارد وومرباند معاناة فانتصار 722

باخت سنغ مهارة اليد احملبة 732
قصة واقعية مؤثرة- االذرع االبدية 741

لويد دغالس الصياد الكبري 751
القس/بيشوى صدقى السفري 761
فرنسني ريفرز صوت ىف الريح 771
القس/لبيب مشرقى مخس دقائق مع االحداث 781

دينا طارق من قلب االجنيل- امللكوت  792
مايكل سامى ايام صودا 802
عطيه مرقس القديس اثناسيوس الرسوىل     مسرحية من اربع فصول 1002
عطيه مرقس "الكفن املقدس " الشاهد الصامت    1011
ماهر عريان (مسرحية من ثالثة فصول  )الرب نورى    1032

رواية التجسد 1042
فهمى عريان (مسرحية ميالد الفادى   )من مصر دعوت ابىن     1053
اشرف سامى ابيض و اسود 1061
يسى منصور العدل االجتماعى  او حنانيا و سفرية 1073

ممدوح وديع رزق اهلل نصوص مسرحية لالطفال- باندو العجيب  1082
عبد الكرمي سنارة املظلوم   مسرحية من ثالثة فصول 1091

منتصر ثابت تادرس 1101 فصول3من يقتل مششون ؟ مسرحية من 
ولتزل ولسن الطب الروحاىن 1111
بولس عياد طفل املذود 1122

ف ل بالمى رسالة الزنبقة  مسرحية 1131
جنيب وهبة من روائع املسرح الكالسيكى- بومبونيا + النعمة االهلية   1143

مرمي اجملدلية مسرحية 1151
فؤاد القصاص (مسرحية  )مرمي اجملدلية   1161
فرج مكسيم هريوشيما 1173
مسرية ملكى عشر مثثيليات تلفزيونية  لالوالد 1201
اسامة عشم اوبريت الفداء 1213

القس/بيشوى صدقى 1222 قصة للحكماء فقط178" كان هناك  
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القس/كينيث بيلى (مثثيليات  )اهلل حمبة   1231
القس/كينيث بيلى اهلل واحد 1242
القس/كينيث بيلى اهلل عظيم 1251
القس/كينيث بيلى اهلل نور 1261
منري فرج اهلل سراب و شراب و مسرحيات اخرى 1272

حممد السيد غالب نوارة و ظليم 1282
جمدى ميخائيل سعيد الكنيسة اجملاهدة 1293

ثروت رياض امني امراء و شهداء 1303
القس/بيشوى صدقى لسانك حصانك 1311

الكرمة كيدز- شهداء و قديسني 1321
نسيم عبد الباقى جورجيوس امري الشهداء 1341

جمدى سامى صبحى+ عماد موريس حليم  الفداء العجيب 1351
اثناسيوس بولس هلبيس او الرجاء 1362
اثناسيوس بولس حتفة العيد ىف رواية امليالد اجمليد 1372
اثناسيوس بولس االبن الضال 1383

عدو البشر 1391
حممد السيد غالب اجلالدون و السيد فكري 1402
حممد السيد غالب االخ بشرى الزمار 1411
حممد السيد غالب السيد كرام و ازمة العاملني 1423
حممد السيد غالب العروس والنجم 1432
حممد السيد غالب السيد مهيم و العصفور 1443
حممد السيد غالب السيد زوجاىن و االخ وحداىن 1452

ابراهيم جالل امللك الصاحل طالئع عريب 1461
القس/بيشوى صدقى فريينا الفل تساعد الكل 1472

ممدوح وديع نصوص مسرحية للشباب-مذود ىف جاردن سيىت  1483
القس/كريلس روماىن مسرحية حصاد السنني 1493
حبيب سعيد 1501 الغرفة اخلاوية4سلسلة التمثيليات الدينية ج
حبيب سعيد مشاهد عابرة ىف حياة السيد املسيح6سلسلة التمثيليات الدينية ج  1511
حبيب سعيد (مثثيلية )ادم و حواء  7سلسلة التمثيليات الدينية ج  1521
مارى مسعود 1531 متثيليات عصرية8سلسلة التمثيليات الدينية ج
سليم كتشنر (مسرحية  )الرداء   1541

املسرحيات استوديو العجائب 1551
عادل البطوسى لقداسة البابا شنودة الثالث0اوبريت ىف جنة عدن  1563
القس/بيشوى صدقى ليئة املضيئة مسرحية لالطفال 1572

يعقوب الشاروىن مسرحية جنفياف 1593
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ممدوح وديع نصوص مسرحية للشباب- مش وحدى ىف املنزل  1603
دورثى كالرك ولسون 5ىف ملكوتك  سلسلة التمثيليات الدينية رقم  1622

شركة ماسرت ميديا مسرحية- عائلة شجرة  1633
ممدوح وديع نصوص مسرحية للشباب- العلبة  1653

وفاء مكرم يونان man in our tentىف خيمتنا رجل  1663
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح ارشيليدس 1671

عادل البطوسى اوبريت يلال بينا نروح الدير 1693
عادل البطوسى 1عشر فراشات شاعرات و قصائدهن ىف حب يسوع ج 1703
عادل البطوسى لينا و النورس 1713
عادل البطوسى 2بابا نويل و االسد اجلريح ج 1723
عادل البطوسى 3احالم الشجرات الثالث ج 1733

دار الثقافة صديق االطفال 2992
دار الكتاب املقدس 3001 قصة من الكتاب املقدس لكل االعمار365
دار الكتاب املقدس 3013 قصة من الكتاب املقدس101

اجنيل لوقا و سفر اعمال الرسل 3023
قصص الكتاب املقدس لالطفال تيلور0 ن 0كينيث  3033

اكتشف بنفسك قصص الكتاب املقدس 3043
كنت تايلور كنوز الكتاب املقدس لالوالد 3052

الكتاب املقدس للصغار 3061
مطبوعات اجيلز اتباع الرب يسوع 3072

صور لالطفال- يسوع ومملكته   3083
دار الكتاب املقدس يوميات قائد 3092
دار الكتاب املقدس 3102 يوميات من حياة الرسول بولس0يوميات خادم 
دار الكتاب املقدس يوميات طبيب 3112
دار الكتاب املقدس اعظم القصص 3122

جاكوب ايكر الكتاب املقدس للصغار    اسباىن 3133
دار الكتاب املقدس قصص االطفال من الكتاب املقدس 3142

القس/البري استريو الكتاب املقدس املصور بااللوان 3152
صربى بطرس+ نعيم عاطف + جوزيف صابر  1قصص الكتاب املقدس املصورة ج 3163

نعيم عاطف 2قصص الكتاب املقدس املصورة ج 3173
نعيم عاطف 3قصص الكتاب املقدس املصورة ج 3182

جنة االحداث سلسلة دروس لالحداث تدور حول قصص خمتلفة من الكتاب املقدس 3241
دار الكتاب املقدس 1- الراعى واخلراف 0سلسلة لصغار السن  3253
دار الكتاب املقدس 2- شفاء ابن خادم امللك 0سلسلة لصغار السن  3263
دار الكتاب املقدس 3- الدخول اىل اورشليم 0سلسلة لصغار السن  3273
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دار الكتاب املقدس 4-  صموئيل طفل اهليكل 0سلسلة لصغار السن  3283
دار الكتاب املقدس 5-  قصة البيتني 0سلسلة لصغار السن  3293
دار الكتاب املقدس 6-00 اشياء صغرية ولكن 0سلسلة لصغار السن  3303
دار الكتاب املقدس 7- الرعاة وترنيمة املالئكة  0سلسلة لصغار السن  3313
دار الكتاب املقدس 8- اجملوس وجنم امللك 0سلسلة لصغار السن  3323

القس/بيشوى صدقى تفانني ميالدية 3332
دار الكتاب املقدس عمانوئيل اهلل معنا 3343

مارجورى داى قصص من الكتاب املقدس 3353
دار الكتاب املقدس 3363 كتب مصورة5االجنيل االخبار السارة للشباب جملد من 

نعم الباز املسيح ىف مصر رحلة العائلة املقدسة 3373
القس/لبيب مشرقى 4-سفراء ىف سالسل قصص الكتاب املقدس  3383

لقد عاش بيننا 3392
قصص من اعمال الرسل 3411

وليم فيلبس حنني 1قصص و حكايات من الكتاب املقدس ج 3431
وليم فيلبس حنني 2قصص و حكايات من الكتاب املقدس ج 3441
وليم فيلبس حنني 3قصص و حكايات من الكتاب املقدس ج 3451

1والد وبنات ج 3462
وليم فيلبس حنني 5قصص و حكايات من الكتاب املقدس ج 3471
وليم فيلبس حنني 6قصص و حكايات من الكتاب املقدس ج 3481
وليم فيلبس حنني 8قصص و حكايات من الكتاب املقدس ج 3501
وليم فيلبس حنني 9قصص و حكايات من الكتاب املقدس ج 3511
وليم فيلبس حنني 10قصص و حكايات من الكتاب املقدس ج 3521
وليم فيلبس حنني 11قصص و حكايات من الكتاب املقدس ج 3531
وليم فيلبس حنني 12قصص و حكايات من الكتاب املقدس ج 3541
وليم فيلبس حنني 13قصص و حكابات من الكتاب املقدس ج 3553
وليم فيلبس حنني 14قصص و حكايات من الكتاب املقدس ج 3563
وليم فيلبس حنني 15قصص و حكايات من الكتاب املقدس ج 3572
وليم فيلبس حنني 16قصص و حكايات من الكتاب املقدس ج 3583

دار الكتاب املقدس قصة يسوع لالطفال  قصة امليالد 3593
صربى بطرس قصص الكتاب املقدس املصورة 3603

بانوراما الكتاب املقدس لالطفال 3612
دار الكتاب املقدس بانوراما حياة السيد املسيح 3623

3632 عرض تارخيى مصور1بانوراما شخصيات الكتاب املقدس  ج
دار الكتاب املقدس قصة الكتاب الذى غري العامل- كيف وصل الينا الكتاب املقدس  3643

مزين برسوم قصص كتابية من العهد اجلديد 3651
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قصة العهد اجلديد للنشىء 3663
الكتاب املقدس املصور جلميع االعمار 3682

(التكوين واخلروج) 1قصة العهد القدمي للنشئ ج 3693
قصة العهد القدمي للنشئ جملد كامل 3703

بانوراما الكتاب املقدس مغامرة ىف حكاية 3711
القمص/تادرس يعقوب ملطى 1قصة الكتاب املقدس لالطفال ج 3723

الكتاب املقدس قصص مصور للنشئ 3732
القمص/تادرس يعقوب ملطى قصة الكتاب املقدس لالطفال الكتاب الثاىن 3743
القمص/تادرس يعقوب ملطى قصة الكتاب املقدس لالطفال الكتاب الثالث 3753

اورا ميلر مخس و عشرون قصة من الكتاب املقدس 3762
اورا ميلر تسع وعشرون قصة من الكتاب املقدس 3773

القمص/تادرس يعقوب ملطى رحلة ممتعة ىف الكتاب املقدس    الكتاب املقدس للكبار و الصغار 3783
صربى بطرس االجنيل املصور 3803

يعقوب الشاروىن السامرى الصاحل- 1سلسلة الكتب الدينية  3853
يعقوب الشاروىن اطفال الكتاب املقدس- 2سلسلة الكتب الدينية  3863
يعقوب الشاروىن طفولة يسوع- 3سلسلة الكتب الدينية  3872
يعقوب الشاروىن قصة يوسف- 4سلسلة الكتب الدينية  3883
يعقوب الشاروىن قصة دانيال 3892

دار الكتاب املقدس 1الطوفان  ج- قايني و هابيل - ادم  3901
دار الكتاب املقدس اسحق- لوط - ابراهيم  3912
دار الكتاب املقدس يعقوب و عيسو- اسحق  3922
دار الكتاب املقدس يوسف 3931
دار الكتاب املقدس موسى و اخلروج من مصر 3942
دار الكتاب املقدس موسى و الشعب ىف الربية 3953
دار الكتاب املقدس اختيار التالميذ.التجربة . ميالد يسوع  3962
دار الكتاب املقدس معجزات يسوع 3972
دار الكتاب املقدس 3982 امثال يسوع3ج- سلسلة اقرا و افرح 
دار الكتاب املقدس اعمال يسوع و تعاليمه 3991
دار الكتاب املقدس 5املوعظة على اجلبل ج 4001
دار الكتاب املقدس و صلبه و قيامته و صعوده. دخول املسيح اورشليم  4012
دار الكتاب املقدس اعمال الرسل 4022
دار الكتاب املقدس 4031 احملبة و التحذير ىف احملاباة8ج- سلسلة اقرا و افرح 
دار الكتاب املقدس 1نوح  ج 4043
دار الكتاب املقدس 2ابراهيم  ج 4053
دار الكتاب املقدس 3يعقوب و عيسو  ج 4063

93 / 20167,  نوفمبر02



دار الكتاب املقدس 4يوسف ج 4073
دار الكتاب املقدس 5شعب اهلل ىف الربية  ج 4083
دار الكتاب املقدس 6راعوث  ج 4093
دار الكتاب املقدس 7داود امللك  ج 4103
دار الكتاب املقدس 8يونان  ج 4113
دار الكتاب املقدس 9يسوع يشفى املشلول  ج 4123
دار الكتاب املقدس 10يسوع يهدى العاصفة  ج 4133
دار الكتاب املقدس 11اقامة ابنة يايرس  ج  4143
دار الكتاب املقدس 12السامرى الصاحل  ج 4153
دار الكتاب املقدس 13الكرمة و الكرامون  ج 4163
دار الكتاب املقدس 14بارتيماوس  ج 4173
دار الكتاب املقدس 15زكا  ج 4183
دار الكتاب املقدس 16صعود الرب يسوع  ج  4193
دار الكتاب املقدس 1قصة ادم   ج 4203
دار الكتاب املقدس 2قصة برج بابل ج 4213
دار الكتاب املقدس 3قصة ابراهيم  ج 4223
دار الكتاب املقدس 4قصة يعقوب و عيسو ج 4233
دار الكتاب املقدس 5قصة يشوع  ج 4243
دار الكتاب املقدس 6قصة مششون  ج 4253
دار الكتاب املقدس 7قصة صموئيل  ج 4263
دار الكتاب املقدس 8قصة استري  ج 4273
دار الكتاب املقدس 9قصة اليشع  ج 4283
دار الكتاب املقدس 1ميالد الرب يسوع  ج 4293
دار الكتاب املقدس 2الرب يسوع ىف اهليكل  ج 4303
دار الكتاب املقدس 3معمودية يوحنا   ح 4313
دار الكتاب املقدس (يسوع خيتار تالميه  ) 4اختيار التالميذ  ج 4323
دار الكتاب املقدس 5زكا  ج 4333
دار الكتاب املقدس 6شفاء االبرص  ج 4343
دار الكتاب املقدس (الرجل الطيب  ) 7السامرى الصاحل  ج 4353
دار الكتاب املقدس 8دخول املسيح اورشليم  ج 4363
دار الكتاب املقدس 9املسيح قام  ج 4373

صربى بطرس 1قصص الكتاب املقدس للصغار قصة امليالد ج 4512
صربى بطرس 2قصص الكتاب املقدس للصغار معجزات السيد املسيح ج 4523
صربى بطرس 3قصص الكتاب املقدس للصغار قصة الصليب ج 4533
صربى بطرس 4قصص الكتاب املقدس للصغار  امثال السيد املسيح ج 4541
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مالك لوقا السنكسار جلميع االعمار 4553
مالك لوقا 1سجل اخلالدين  ج 4562
مالك لوقا 2سجل اخلالدين ج 4571
مالك لوقا 3سجل اخلالدين  ج 4582
مالك لوقا 4سجل اخلالدين  ج 4592
مالك لوقا 5سجل اخلالدين ج 4602
مالك لوقا 6سجل اخلالدين  ج 4612
مالك لوقا 7سجل اخلالدين ج 4622
مالك لوقا 8سجل اخلالدين  ج 4632

دار الكتاب املقدس رحالت مت مت ىف العهد القدمي 4653
دار الكتاب املقدس رحالت مت مت ىف العهد اجلديد 4661

يوسف العبد االسري واخلالص الكبري 4813
القس/بيشوى صدقى تلوين و انشطة-امثال املسيح  4822
القس/بيشوى صدقى حكايات املسيح- امثال املسيح  4832

5امثال السيد املسيح ج- قصص الكتاب املقدس للصغار  4843
دار الكتاب املقدس االنبياء االولون 4852
دار الكتاب املقدس ايوب الصابر 4861
دار الكتاب املقدس قصة موسى كليم اهلل 4871
دار الكتاب املقدس حمبة االب 4881
دار الكتاب املقدس قصة ابراهيم خليل اهلل 4891

القس/بيشوى صدقى الراعى القوى 4912
القس/بيشوى صدقى مارمينا حبيب املسيح 4923
القس/بيشوى صدقى االنبا بيشوى حبيب خملصنا الصاحل 4932
القس/بيشوى صدقى ؟ملاذا اليد جمروحة  4941
القس/بيشوى صدقى العبور اخلطري 4951
القس/بيشوى صدقى احملبة تتاىن و ترفق 4961
القس/بيشوى صدقى انا مسيحىي 4971

راهب من جبل انطونيوس خدعة العامل 4981
القس/بيشوى صدقى انت و والدك 4993
القس/بيشوى صدقى كاريكاتري ورسومات- انت والتليفزيون      5003
القس/بيشوى صدقى النحل الرنان و ايات و الوان 5011
القس/بيشوى صدقى ملاذا جئت يا رىب 5021

5031 شادى جورج0فيلكس قصة عاش ابطاهلا ىف ايام الكنيسة االولىرتمجة د
مرياندا منصور تساىل 5042
القس/بيشوى صدقى ميالد حبيىب يسوع 5053
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القس/بيشوى صدقى ال ختف الىن معك 5062
القس/بيشوى صدقى ابو زكامة و حكاية القيامة 5071
القس/بيشوى صدقى يسوع حى 5102
القس/بيشوى صدقى انا من الكتاب املقدس 5113
القس/بيشوى صدقى انا و بابا 5123
القس/بيشوى صدقى يوسف النجار و العذراء راكبة احلمار 5133

كنيسة مارمينا شربا العهد القدمي لالطفال 5143
القس/بيشوى صدقى صدقوىن قام 5151
القس/بيشوى صدقى سالم لكم 5163
القس/بيشوى صدقى مثثيلية امليالد 5192

كنيسة مارمينا شربا قصة امليالد 5203
القس/بيشوى صدقى احلمار احملتار 5212
القس/بيشوى صدقى لقطات ميالدية 5222
القس/بيشوى صدقى انا ابن امللك 5232
القس/بيشوى صدقى اجملدلية و الفراشة الشقية 5242
القس/بيشوى صدقى البيت بيتنا 5252
القس/بيشوى صدقى و انا احب احملرومني 5262
القس/بيشوى صدقى رجوع يسوع 5272
القس/بيشوى صدقى اشوفك يا رىب 5282
القس/بيشوى صدقى انا شهدت ميالده 5292
القس/بيشوى صدقى املغامرون اخلمسة- بيت االسرار  5303
القس/بيشوى صدقى كلك ذوق 5312
القس/بيشوى صدقى 000اهلل يريدىن ان  5322
القس/بيشوى صدقى الكنيسة عشنا 5332

كنيسة مارمينا شربا 1لو املسيح مكانك ؟ 5343
القس/بيشوى صدقى علمىن اقلدك 5353

كنيسة مارمينا شربا اقلد يسوع 5363
م/توفيق حنا ابراهيم بنات على سلم احلب 5372

كنيسة مارمينا شربا قصة ميالدية- اهلدية اخلفية  5382
اضواء على حياة يوسف الصديق 5391

القس/بيشوى صدقى مغامرة العمر 5403
كنيسة مارمينا شربا السؤال الذهىب ماذا كان سيفعل الرب يسوع ؟ 5413
دار الكتاب املقدس االسبوع احلافل 5421

اجلنة الرائعة 5431
السفينة الرائعة 5441
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الرحلة الطويلة 5451
والدة شخص مميز 5461

املدينة املهدمة 5471
القس/بيشوى صدقى البطل دواد النىب 5481
مارى رمسيس اهلدية املرفوضة 5491

ارملته الكشمىي تيالك حنو النور 5601
القس/بيشوى صدقى جواى النور 5613

كنيسة مارمينا شربا الرحلة العجيبة 5623
القس/بيشوى صدقى املاء يعلمنا دروس روحية للفتيان من جتارب علمية باملاء 5632
القس/بيشوى صدقى مشاعرى قبول املشاعر و توجيهها 5642
القس/بيشوى صدقى طفل اهليكل صموئيل النىب 5653
القس/بيشوى صدقى سلسلة اكتشف- الطبيعة حتدثىن  5663
القس/بيشوى صدقى سلسلة اكتشف نفسك- سوا ىف الكنيسة  5672
القس/بيشوى صدقى انا اشعر قبول املشاعر و توجيهها 5683
القس/بيشوى صدقى املشاعر قبول املشاعر و توجيهها 5692
القس/بيشوى صدقى بولس الرسول. سفري املسيح  5702
القس/بيشوى صدقى رجل العبادة و القيادة حنميا 5713

كنيسة مارمينا شربا الساعة العجيبة رحالت جوىن و جوىل 5723
القس/بيشوى صدقى خادم املسيح بولس الرسول 5731

القس/ابراهام عزمى السنكسار املصور لالطفال شهر توت 5763
القس/ابراهام عزمى االجبية املصورة لالطفال صالة باكر وصالة النوم 5773
القس/ابراهام عزمى اخلوالجى املصور لالطفال القداس االهلى للقديس باسيليوس بالصور امللونة 5783

الكتاب املقدس نصوص خمتارة لالطفال 5792
مششون رجل اهلل القوى 5801

قد ولد يسوع 5811
زيارة بابا يسوع للطفلة ماريا 5902

ذات الرداء االمحر 5931
ساندى زجلر ال ميكن ان متسكىن 6013
ساندى زجلر جنم جديد غريب 6023
مارى فورست 5000يسوع يشبع  6043
مارى فورست هنا محارى 6051
مارى فورست الطفل موسى 6061

مشمش يتعلم القفز 6081
مارى فورست اخلروف الضال 6091

ساندى فريانوس كل اخلليقة حلوة 6102
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ساندى فريانوس بولس و سيال 6112
سوندى فريانوسة استري امللكة 6123

مارى هيبمافروست فوق شجرة اجلميز 6132
مكرم مشرقى يوميات بانديرا 6141

جوهانا سبريى سر املدولينة 6161
م0ى 186نبذات روحية هادفة -ظهور و حتذير قصة واقعية معاصرة  6401

ميالد زكى بطرس 1الشمعة ج 6472
ميالد زكى بطرس 2الديك ج 6483
ميالد زكى بطرس الكتاب االول- سلسلة القديسون ىف صغرهم  6503
ميالد زكى بطرس الكتاب الثاىن- سلسلة القديسون ىف صغرهم  6513
ميالد زكى بطرس الكتاب الثالث- سلسلة القديسون ىف صغرهم  6523
ميالد زكى بطرس الكتاب الرابع- سلسلة القديسون ىف صغرهم  6533
ميالد زكى بطرس الكتاب اخلامس- سلسلة القديسون ىف صغرهم  6543
ميالد زكى بطرس الكتاب السادس- سلسلة القديسون ىف صغرهم  6553

مجيل عطا اهلل يوسف مشوع حول الينبوع 6563
مجيل عطا اهلل يوسف قام حقا- 1اجراس العيد  6572
مجيل عطا اهلل يوسف اجماد الصعود- 2اجراس العيد  6581
مجيل عطا اهلل يوسف 1مرمي و العصفورة ج 6593
مجيل عطا اهلل يوسف 2مرمي و العصفورة ج 6603
مجيل عطا اهلل يوسف 3مرمي و العصفورة ج 6611
مجيل عطا اهلل يوسف 4مرمي و العصفورة ج 6622
مجيل عطا اهلل يوسف 1يسوع يصبع املعجزات ج 6633
مجيل عطا اهلل يوسف 2يسوع يصبع املعجزات ج 6643
مجيل عطا اهلل يوسف محامة السالم- 2حية السقوط - 1حيوان من بستان  6653
مجيل عطا اهلل يوسف وحش الغرية- 4مجال املشورة -3حيوان من بستان  6661
مجيل عطا اهلل يوسف جنم من السماء 6673

مالك لوقا الرباعم الصغرية اين االية ؟ 6682
سؤال و جواب للرباعم الصغرية 6693

مكتبة احملبة معجزات يسوع  البرباعم الصغرية 6703
مكتبة احملبة اعياد قبطية 6713

جرجس تادرس قريصه 6722 اغلى من الذهب1حكاية لالطفال ج
جرجس تادرس قريصه 2حكاية لالطفال ماما اجلميلة و عيد االم ج 6733
جرجس تادرس قريصه 6743 حول املذود3حكاية لالطفال ج
جرجس تادرس قريصه الصليب حياتى  رباعيات اشعار بالعامية 6752
جرجس تادرس قريصه حكاية الطاعة 6763
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جرجس تادرس قريصه صوت الناى وقصص مسيحية مصورة للفتيان 6773
كنيسة مارمرقس شربا الطفل الذى كان اجلبار حيبه 6781
موريس خليفة زخارى 1حكايات مينا ج 6792
موريس خليفة زخارى 2حكايات مينا ج 6802

عادل البطوسى 6813 من الرتاث االملاىن0شجرة امليالد 
مالك لوقا انا طفل صغري للرباعم الصغرية 6821

حسام كامل عقيدتنا االرثوذكسية االميان 6832
دار الكتاب املقدس استفانوس اول الشهداء 6843

كنيسة مارمرقس شربا و دقت االجراس تن تن تن 6853
القس/بيشوى صدقى رحلة املسيحى 6862
القس/بيشوى صدقى اىل السماء انا ذاهب 6872
القمص/صرابامون عطية اطفال الكتاب املقدس الطفل نور الشمس 6892
القمص/صرابامون عطية نيو لوك 6903
القمص/صرابامون عطية 3البطل الصغري ج 6911

دار الكتاب املقدس كتاب لالطفال للتلوين- قيامة يسوع املسيح  6923
كنيسة مارجرجس سبورتنج "محل اهلل " اهلل حمبة  6932
كنيسة مارجرجس سبورتنج اهلل حمبة  القداس 6942

ت ف مارشي عظمة اخلليقة 6952
ت ف مارشي السمكة الرائعة 6962
ت ف مارشي حكاية عن املظاهر ىف سفر صموئيل االول: العمالق الغضبان 6972

مكتبة احملبة محل اهلل 6992
مكتبة احملبة 1سفينة نوح ج 7003
مكتبة احملبة 2محامة السالم ج 7013
مكتبة احملبة 3اب االباء ج 7023
مكتبة احملبة 4ابن املوعد ج 7031

القس/مرجان ابراهيم املسيح ىف املذود1قصص الكتاب املقدس للصغار ج 7043
رعاة الصغار 7081

ميالد زكى بطرس 00ابانا الذى ىف السموات  7101
جرجس تادرس قريصه 1ال ختف الىن معك قصص مسيحية لالطفال ج 7113

حسام كامل عقيدتنا االرثوذكسية ملاذا اربعة اناجيل 7121
بدء اخلليقة - 1ج- سلسلة الكتاب املقدس  سيدى بشر0كنيسة القديسني مارمرقس والبابا بطرس خامت الشهداء  7263

مطبوعات املالئكة 1ملكة الوحوش ج 7513
مطبوعات املالئكة 2يوستينا ج 7533

3ج- قصة اشباع مجوع غفرية خبمسة ارغفة و مسكتني - االرغفة مع الصىب  7731
مارجورى داى 1حياة يسوع ج 7762
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مارجورى داى 3-حياة يسوع  7781
احلوادث املصورة- الطفل ىف السلة  7792

ارجان داود الطفل بالسلة 7831
يعقوب هسلب يسوع ىف بيت اصدقائه- يسوع صديق اجلميع  7911
يعقوب هسلب قصص لالطفال- يسوع حى 7923
يعقوب هسلب قصص من العهد القدمي 7933
القس/صموئيل حبيب سلسلة كتب الدراسات الكتابية- الكتاب الثاىن : قصص يسوع 7962
القس/صموئيل حبيب سلسلة كتب الدراسات الكتابية- الكتاب الرابع: قصص يسوع 7983

مكتبة احملبة 1الكتاب املقدس املصور لالطفال ج 7991
مكتبة احملبة 2الكتاب املقدس املصور لالطفال ج 8001
مكتبة احملبة 3الكتاب املقدس املصور لالطفال  ج 8013
مكتبة احملبة 9الكتاب املقدس املصور لالطفال ج 8071
مكتبة احملبة 11الكتاب املقدس املصور لالطفال ج 8093

مجعية اصدقاء الكتاب املقدس القبطية بالفيوم 1املسيح امس و اليوم و اىل االبد ج 8103
مجعية اصدقاء الكتاب املقدس القبطية بالفيوم 3وج2املسيح امس واليوم واىل االبد ج 8113
مجعية اصدقاء الكتاب املقدس القبطية بالفيوم 4املسيح امس واليوم واىل االبد ج 8123
مجعية اصدقاء الكتاب املقدس القبطية بالفيوم تالميذ املسيح االثىن عشر 8133
مجعية اصدقاء الكتاب املقدس القبطية بالفيوم 2وج1املسيح امس واليوم واىل االبد العهد القدمي ج 8143

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 1اية ورائها حكاية ج 8153
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 3اية ورائها حكاية ج 8161
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب مع دموع الناس 8173
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 4دموع الناس قصص واقعية ج 8213
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 3-2-1دموع الناس قصص واقعية ج 8223
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 5دموع الناس ج 8233

االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  2ايه ورائها حكاية ج 8333
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  3ايه ورائها حكاية ج 8343
ليف تولستوى سيد بني العبيد 8402

ابرام ثروت القلنسوة االخرية 8412
طالب اسحق 1لصوص نصف الليل و حلمه العجيب ج 8513
طالب اسحق 2حكاية الثالث بيضات و مفتاح البابا العجيب ج 8523
طالب اسحق 3البابا كريلس و سلطانه العجيب ج 8533
حسام كامل 8612 صاحبة املنديل1سلسلة شريى ىن ماريا ج
حسام كامل 8621 فلنرفع القبعة2سلسلة شريى ىن ماريا ج
حسام كامل 8631 مفاجأة و ال على البال3سلسلة شريى ىن ماريا ج
حسام كامل 8652 الرجل الذى خسر كل شئ5سلسلة شريى ىن ماريا ج
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حسام كامل 6سلسلة شريى ىن ماريا اللص الرائع ج 8661
حسام كامل 8671 احلصان اخلشىب الذى هزم اجليش7سلسلة شريى ىن ماريا ج
حسام كامل 8683  يارب اجعل امريكا عاصمة فرنسا8سلسلة شريى ىن ماريا ج
حسام كامل 8691 رجل املهام الصعبة9سلسلة شريى ىن ماريا ج
حسام كامل 8702 اذا عرف السبب10سلسلة شريى ىن ماريا ج

القس/جربائيل الصموئيلى 1دليل االطفال ملعرفة سري القديسني االبرار ج 8813
القس/جربائيل الصموئيلى 2دليل االطفال ملعرفة سري القديسني االبرار ج 8822

كنيسة العذراء حمرم بك (1)عنقود احملبة  9003
كنيسة العذراء حمرم بك (2)االسد املطيع  9013
كنيسة العذراء حمرم بك (3)شجرة الطاعة  9023
كنيسة العذراء حمرم بك (4)نقل جبل املقطم  9032
كنيسة العذراء حمرم بك (6)اميان البهلوان  9052
كنيسة العذراء حمرم بك (7)كربيانوس و يوستينا  9063
كنيسة العذراء حمرم بك ( 8)اللص التائب  9071
كنيسة العذراء حمرم بك 9يسوع حيب الفقراء ج 9103

حكايات من كنيسىت طوىب للرمحاء 9111
مدارس الرتبية الكنسية قصة مصورة- من بركات امليالد  9151
CLAIR LISE الرب يرعاىن 9161
مدارس الرتبية الكنسية مع املسيح حىت القيامة 9171
مدارس الرتبية الكنسية قديس العطاء-االنبا ابرام  9181
مدارس الرتبية الكنسية البابا كريلس قديسنا احملبوب 9192

مارى جوزيف انا اؤمن 9211
السيدة/اديبة شكرى الرجل الغريب 9221

كنيسة مارجرجس سبورتنج مغامرات بيشوى الطفل الذكى   سر الصليب 9233
هيئة الطفل والعامل يشوع  القائد الشجاع 9473
هيئة الطفل والعامل جدعون  جندى اهلل  او الرجل اللذى انتصر 9483
هيئة الطفل والعامل حنميا رجل الصالة 9492
هيئة الطفل والعامل حنة  االم الىت صلت 9503
هيئة الطفل والعامل رفقة   ام التوأم 9513

استري امللكة الشجاعة 9522
هيئة الطفل والعامل راعوث   فتاة احلصاد 9533
هيئة الطفل والعامل 0يوحنا املعمدان  9603
هيئة الطفل والعامل بطرس   صياد السمك 9613
هيئة الطفل والعامل مرثا و مرمي  اصدقاء يسوع 9623
هيئة الطفل والعامل مسعان بطرس التلميذ 9633
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هيئة الطفل والعامل مرمي العذراء ام الرب يسوع 9652
هيئة الطفل والعامل بطرس الرسول 9663
هيئة الطفل والعامل ترمجة جوزيف صابر- اطفال الكتاب املقدس    9673

القمص/تادرس يعقوب ملطى 1القداس االهلى ج 9803
القمص/تادرس يعقوب ملطى 2اهال اهال اهال بيسوع رىب ج 9812
القمص/تادرس يعقوب ملطى 3سر املعمودية ج 9821
القمص/تادرس يعقوب ملطى 5القديس مارمرقس ج 9843

6القديس باخوميوس ج 9852
القمص/تادرس يعقوب ملطى 7القديس اثناسيوس الرسوىل ج 9863

8القديس االنبا بيشوى ج 9873
القمص/تادرس يعقوب ملطى 9يسوع حيبىن ج 9883
القمص/تادرس يعقوب ملطى 10القديسة مرمي ج 9892

11املالئكة ج 9903
14فلك نوح ج 9932

نار من السماء 9943
ارميا النىب 9951

عناية اهلل يب 10032
25حنميا ج 10041

27دانيال النىب ج 10061
29الكنيسة ج 10081

عمو صفيح وخدمة املسيح 10203
عمو صفيح و قيامة املسيح 10211

القس/بيشوى صدقى سلسلة اكتشف- اصحاب  10221
القس/بيشوى صدقى سلسلة اكتشف- من ينقل اجلبل  10232

القمص/تادرس يعقوب ملطى الورد االبيض 10513
القمص/تادرس يعقوب ملطى االفريقى الذى محل صليب املسيح 10523
القمص/تادرس يعقوب ملطى دموع زيزى 10532
القمص/تادرس يعقوب ملطى فوفو املسكني 10543
القمص/تادرس يعقوب ملطى اهلروب اىل مصر 10553

ملكة مساوية 10562
اندرو ىف جرن املعمودية 10573

فيفى وسط صندوق الفضالت 10583
البابا اثناسيوس لالطفال تلوين 10593

فيفى و اطياب القيامة 10603
القمص/تادرس يعقوب ملطى ىف البدء 10763
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القمص/تادرس يعقوب ملطى adam and eveادم و حواء  10773
القمص/تادرس يعقوب ملطى قايني و هابيل 10783
القمص/تادرس يعقوب ملطى شعب غىب و ناطحة سحاب سخيفة 10793
القمص/تادرس يعقوب ملطى الرضيع و االمرية 10803
القمص/تادرس يعقوب ملطى عبد يصري امريا 10813
القمص/تادرس يعقوب ملطى جاسوسان على السطح 10823
القمص/تادرس يعقوب ملطى طفل عطية اهلل 10843
القمص/تادرس يعقوب ملطى ارملة غريبة ىف بيت حلم 10853
القمص/تادرس يعقوب ملطى الرجل الذى اطعمته الغربان 10873
القمص/تادرس يعقوب ملطى جدران قلىب بتوجعىن! احشائى ! احشائى  10883
القمص/تادرس يعقوب ملطى 115علمتىن املزامري    10903
القمص/تادرس يعقوب ملطى مالك ىف جب االسود 10913
القمص/تادرس يعقوب ملطى انا يوسف 10923
القمص/تادرس يعقوب ملطى فلك نوح 10933
القمص/تادرس يعقوب ملطى ارسالية اىل بلد غريب 10953
القمص/تادرس يعقوب ملطى اغىن لرىب باملزامري 11003
القمص/تادرس يعقوب ملطى نصرة دبورة- تسبحة الفرح   11043

يعقوب الشاروىن فرفور املغامر 11551
لويس عوض (دراما)الراهب دراما تارخيية ىف ثالث فصول  11572

القمص/تادرس يعقوب ملطى اهلل حيبىن 11713
القمص/تادرس يعقوب ملطى يسوع حيبىن 11723
القمص/تادرس يعقوب ملطى الروح القدس يسكن يف 11733
القمص/تادرس يعقوب ملطى مالئكة اهلل حترسىن 11743
القمص/تادرس يعقوب ملطى قاموس الكتاب املقدس لالطفال 12773
القمص/تادرس يعقوب ملطى قاموس املصطلحات الكنسية 12783
القمص/تادرس يعقوب ملطى القاموس الكنسى 12793
القمص/تادرس يعقوب ملطى ارقام الكتاب املقدس 12803
القمص/تادرس يعقوب ملطى !سو  سرقت قلمى ! ماما ! ماما  12813
القمص/تادرس يعقوب ملطى جدو سامى مل يف بوعده 12823
القمص/تادرس يعقوب ملطى من اين اتيت يا امى ؟! اجيبيىن يا امى  12833
القمص/تادرس يعقوب ملطى ملاذا خلقىن اهلل ؟ 12843

احلساب 12852
القمص/تادرس يعقوب ملطى احلب و املشاركة 12863
القمص/تادرس يعقوب ملطى مشتاق ان ارى يسوع 13853
القمص/تادرس يعقوب ملطى ميمى تكتب اىل القمص بيشوى كامل 13863
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وداعا يا اماه 13872
القمص/تادرس يعقوب ملطى العروس الصغرية 13883
القمص/تادرس يعقوب ملطى سفينتان ىف النهر 13893
القمص/تادرس يعقوب ملطى اريد ان اكون بلبال 13903

صوته ليس غريبا 13933
القمص/تادرس يعقوب ملطى حراسة مشددة 13943

الضبغة الشاكرة 13972
1من طرائف القديسني ج 13982

القمص/تادرس يعقوب ملطى مار ابراهيم القيدوىن 14013
القديس اغناطيوس حامل اهلل 14023

اسثفية الشباب- جلنة الطفولة  القديس اغسطينوس ابن الدموع 14031
حلمى القمص يعقوب الروساء بشرى النجاة- 1-عيد البشارة  14413
حلمى القمص يعقوب هدية طفلني- 2-عيد امليالد  14423
حلمى القمص يعقوب عصفورة على ضفاف االردن- 3عيد الغطاس  14433
حلمى القمص يعقوب مؤامرة االشرار ومشورة االبرار- 4-عيد الشعانني  14443

الجنينوس و بلعام - 5- عيد القيامة  14451
حلمى القمص يعقوب مالخى على جبل الزيتون- 6-عيد الصعود  14463
حلمى القمص يعقوب يونا زوجة خوزى- 7-عيد البتقسطى  14473
حلمى القمص يعقوب عيد اخلتان- 1-سيد العهد  14483
حلمى القمص يعقوب افرامي و استري- 2-عيد عرس قانا اجلليل  14493
حلمى القمص يعقوب مسع مسعان صوت السماء- 3-عيد دخول السيد املسيح اهليكل  14503
حلمى القمص يعقوب حامل اجلرة- 4-مخيس العهد  14513
حلمى القمص يعقوب احد توما- 5-القصر السماوى  14523
حلمى القمص يعقوب راحيل و دمياس- 6-عيد دخول املسيح ارض مصر  14533
حلمى القمص يعقوب عيد التجلى- 7-مويسيس و ايلياس  14543
حلمى القمص يعقوب جينا و جان وسط اهليجان- 1-سر املعمودية  14553
حلمى القمص يعقوب جينا و جان وسط اهليجان- 2-سر املريون  14563
حلمى القمص يعقوب سر التوبة و االعرتاف- 3-احلمامة السوداء صارت بيضاء  14573
حلمى القمص يعقوب رحلة اىل السماء - 4- سر االفخارستيا  14583

من بيت عنيا اىل اجللجثة قصة االم وموت الرب يسوع ميوسا0ج 0سى  14872
1معجزات ىف اجلليل سلسلة معجزات الرب يسوع ج ميوسا0ج 0سى  14882

برج بابل 15003
دار الكتاب املقدس السامرى الصاحل 15013
دار الكتاب املقدس عبور البحر االمحر 15024

بلعام واحلمارة 15033
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بدء اخلليقة 15043
ادم وحواء 15053

عيسو ويعقوب 15063
دار الكتاب املقدس حزقيا امللك 15073
دار الكتاب املقدس موسى 15081
دار الكتاب املقدس سليمان 15093
دار الكتاب املقدس شفاء مشلول 15103
دار الكتاب املقدس بولس ىف السفينة 15113
دار الكتاب املقدس ...املسيح قام  15133

مالك لوقا 1كنوز القصص و احلكايات ج 15493
مالك لوقا 2كنوز القصص و احلكايات ج 15503
مالك لوقا 3كنوز القصص و احلكايات ج 15513
مالك لوقا 4كنوز القصص واحلكايات ج 15523
مالك لوقا 5كنوز القصص واحلكايات ج 15533
مالك لوقا 6كنوز القصص و احلكايات ج  15543
مالك لوقا 7كنوز القصص و احلكايات ج 15553

ابراهيم جنيب ابو سيف 1موسوعة القصص القبطية ج 15613
ابراهيم جنيب ابو سيف 2موسوعة القصص القبطية ج 15623
ابراهيم جنيب ابو سيف 3موسوعة القصص القبطية ج 15633

القس/باسيليوس جنيب ابو سيف 4موسوعة القصص القبطية ج 15643
مالك لوقا 1خمتارات من روائع القصص و احلكايات ج 15663
مالك لوقا 2خمتارات من روائع القصص و احلكايات ج 15672
مالك لوقا 3خمتارات من روائع القصص و احلكايات ج 15683
مالك لوقا 4خمتارات من روائع القصص و احلكايات ج 15693
مالك لوقا 5خمتارات من روائع القصص و احلكايات ج 15703

ميخائيل مكسى اسكندر اربعة قصص روحية حقيقية للشباب 15713
ميخائيل مكسى اسكندر ثالثة قصص روحية حقيقية للشباب 15723
ميخائيل مكسى اسكندر من سلسلة قصص روحية واقعية جزاء العطاء ىف االرض و السماء 15733
ميخائيل مكسى اسكندر وليمة عظيمة من العامل االخر- 1قصص روحية واقعية للشباب  15743
ميخائيل مكسى اسكندر من القصص الروحية الواقعية قصة الولد املعجزة 15753

مالك لوقا 15763 قصة لطفلك200
القمص/القس/زكريا السرياىن 15853 بستان الفضيلة1سلسلة قصص رهبانية ج
القمص/القس/زكريا السرياىن 15862 زهور و مثار2سلسلة قصص رهبانية ج
االب/مىت املسكني [جملد كامل  ]قصص مسيحية للحياة   16103

دار جملة مرقس 16113 احملبة تدخلنا امام اهلل1قصص مسيحية من واقع احلياة ج
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دار جملة مرقس 16123 قصص عن االميان و املعجزات2قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16133 اميان الطفولة العجيب3قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16143 اىن مستعد ان اموت ثانية وقصص اخرى4قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16153 كيف عدت اىل اهلل5قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16163  قارع الناقوس6قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16173 تعال ايها الطفل يسوع7قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16183 والدة االله تاتى الستقبال مريض بدوائه لرفيقه8قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16193  ليلة عيد امليالد ىف اوكرانيا9قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16203  الليلة العظيمة10قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16213 مجعة االم و عيد قيامة11قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16223 ضيف ليلة عيد امليالد12قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16233 قداس ىف غرفة االعدام13قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16243 صغري و لكنه مجيل14قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16253 االم الكنيسة طريق انتصارها15قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16263 مغتصبو امللكوت16قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس (مذكرات تائبة اىل االميان   ) من جديد 00 مولودون 17قصص مسيحية من واقع احلية ج 16273
دار جملة مرقس (اختبارات روحية  ) املصاحلة مع اهلل  18قصص مسيحية من واقع احلياة ج 16283
دار جملة مرقس 16293 شهود و شهداء19قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16303 اعرتافات سجني تائب و االب انسطاسى20قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16313 فنانون للمسيح  مسرحية تتحول اىل حقيقة  املوسيقار الباحث عن احلق21قصص مسيحية من واقع احلياة ج
دار جملة مرقس 16323 فرح القيامة ىف اشد الضيقات و االب كالسيو22قصص مسيحية من واقع احلياة ج

االسقف العام املنيا/مكاريوس 1انطالق ج 16333
االسقف العام املنيا/مكاريوس 2سلسلة قصص روحية قصرية وهادفة ج- فقراء ولكن  16343
االسقف العام املنيا/مكاريوس 3عند الغروب ج 16352
االسقف العام املنيا/مكاريوس 4ج! حيثما تذهب  16363

دير الرباموس 5اجراء و ابناء ج 16372
االسقف العام املنيا/مكاريوس 6الطريق و الطريقة ج 16383
االسقف العام املنيا/مكاريوس 7الراهبة ىف معسكر النازى ج 16392
االسقف العام املنيا/مكاريوس 8اخلوص ج 16403
االسقف العام املنيا/مكاريوس 9صانع القربان ج 16413

القس اغسطينوس الربموس+االنبا مكاريوس+ راهب من دير الربموس بني اللصوص 16422
االسقف العام املنيا/مكاريوس اجملموعة االوىل- اجراء و ابناء  16433
االسقف العام املنيا/مكاريوس عني املاء اجملموعة الثانية 16443
االسقف العام املنيا/مكاريوس اجملموعة الثالث- سلسلة قصص روحية قصرية وهادفة - عند حافة النهر  16453

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 25-1 صانع اخلريات من 1سلسلة من احلياة ج  16463
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القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 50 - 26ال تكن ذئبا   من  - 2سلسلة من احلياة ج 16473
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 75 - 51كله للخري  من  - 3سلسلة من احلياة ج 16483
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 100 - 76من /  و من يدرى  - 4سلسلة من احلياة ج 16493
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 125 حىت 101من/ من الطارق   -  5سلسلة من احلياة ج 16503
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 150حىت 126من / ابو اليتيم   - 6سلسلة من احلياة ج 16513
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 16523    الفقر على السنة االغنياء7سلسلة من احلياة ج
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح من/ النه سرتنا   - 8سلسلة من احلياة ج 16533
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 225- 201من / والىت صنعناها بغري معرفة  - 9سلسلة من احلياة ج 16543
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 250 - 226من  / قساة القلوب  - 10سلسلة من احلياة ج 16553
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 275 حىت 251من / ينجيه الرب  - 11سلسلة من احلياة ج 16563
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 300 - 276من / رباط الصلح الكامل  - 12سلسلة من احلياة ج 16573
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 325 - 301من / مذكرات ارملة   - 13سلسلة من احلياة ج  16583
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 350 حىت 326من / مذكرات زوجة   - 14سلسلة من احلياة ج 16593
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 375 حىت 351من /  مذكرات زوج 15سلسلة من احلياة ج  16603
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح (400 حىت 376من  ) مذكرات ام 16سلسلة من احلياة ج 16613
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 16623 الدكتور موسى االسود17سلسلة من احلياة ج
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 450 حىت 426من / هؤالء خيدمونك  - 18سلسلة من احلياة ج 16633

16643 رسالة عيد امليالد25قصص مسيحية من واقع احلياة ج
16653 طبيب شاب صار شهيدا23قصص مسيحية من واقع احلياة  ج
16663 اميان طفلة وتصميمها حىت املوت يغلب احلاد والديها24قصص مسيحية من واقع احلياة ج

القس/اجنيلوس حبيب االعرتاف االخري 17011
امني حنا عوض 1رنني االجراس   ج 17021

مسري سواىن قصاقيص ورق 17033
مسري سواىن 2قصاقيص ورق ج 17043

عادل عيسى فايز املوت اكذوبة 17113
د/سليمان نسيم اصدقاؤنا الطيور 17213
د/سليمان نسيم كاسر احلجر 17223
د/سليمان نسيم 0باحلقيقة قام 17231

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  مثن الفقر 17313
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب زواج و روحانية راهب 17321

حنا الربنس عزمى اهنا ملاساه 17413
مدحت مجيل 0قصص قصرية  17451

القس/بقطر داود روضة الروح 17512
نبيل صبحى حنا الراهبة  استبدلت ثوب زفافها االبيض برداء نسكى و طرحه 17523

مكتبة مارجرجس بشربا 1بستان القصص ج 17531
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مكتبة مارجرجس بشربا 2بستان القصص ج 17541
حبيب توفيق ازهار و اشواك 17613

باقى جيد بشارة عندما طال الفراق 17812
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى قصص مسيحية من الواقع/ لقاء  17823
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى رداء عم دانيال  ماذا بعد املوت ؟ 17833
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى (الربكة  )طبلية عم حنا   17843
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى الرجوع  كاس الربكة 17853

قميص بال خياطة 17862
براءة 17872

كنيسة االنبا تكال هيمانوت االبراهيمية امنا رمحة 18013
كنيسة االنبا تكال هيمانوت االبراهيمية حامل ايقونة الصلبوت 18023

كنيسة العذراء حمرم بك اعظم من القوة 18113
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  ثالث قصص هادفة 18123

(اخلروف الذى ضل و تاه  )غروب   سيدى بشر0كنيسة القديسني مارمرقس والبابا بطرس خامت الشهداء  18133
حلمى القمص يعقوب (روايات اميانية 0اقرا وافهم : سلسلة)ىف النم نام  18143
حلمى القمص يعقوب هزمية ملك االهوال 18153

ايام ىف جنران سيدى بشر0كنيسة القديسني مارمرقس والبابا بطرس خامت الشهداء  18163
اقرا و افهم روايات اميانية البحار املغامر تدور االحداث حول عصر البابا بطرس خامت الشهداءحلمى القمص يعقوب 18173

سوزان شنودة البحرية املقدسة 18313
الراهب/بوال الشايب هؤالء يقولون لنا استعد للقاء اهلك قصص واقعية معاصرة 18323
الراهب/بوال الشايب 18333 قصص واقعية معاصرة0اطمئن النه يوجد رجاء 
الراهب/بوال الشايب 18343 قصص واقعية معاصرة0استعد للقاء اهلك  

اسكندر جديد احلب العجيب 18463
القمص/بولس عطية باسيليوس 1حكايات شعبية للخدمة الدينية ج 18473
القمص/بولس عطية باسيليوس 2حكايات شعبية للخدمة الدينية ج 18483
القمص/بولس عطية باسيليوس 4حكايات شعبية للخدمة الدينية ج 18503
القمص/بولس عطية باسيليوس (جزء خاص باحلكايات التارخيية  ) 5حكايات شعبية للخدمة الدينية ج 18512
القمص/بولس عطية باسيليوس 6حكايات شعبية للخدمة الدينية ج 18521
القمص/بولس عطية باسيليوس 7حكايات شعبية للخدمة الدينية ج 18531

القمص/صرابامون عطية بني الشوق و الشوك 19513
القمص/صرابامون عطية يسوع حلو 19523

مراد مرقس بولس التقاء قلبني 19533
مراد مرقس بولس الراهب احلبيب 19542

روبري الفارس اخت يهوذا اعرتافات من دفرت خيانة املسيح 19613
روبري الفارس 19623 من كتاب اخت يهوذا2مساء من تراب اعرتافات من دفرت خيانة يهوذا ج
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روبري الفارس مني سرق العامود صرخات حجارة من دم و خبور 19633
القمص/انطونيوس كمال حليم مني يساعدىن 19642

عايدة حنا بسطا 1االسرة و احلب قصص قصرية ج 19713
عايدة حنا بسطا 2االسرة و احلب قصص قصرية ج 19723
عايدة حنا بسطا 3االسرة و احلب قصص قصرية ج 19733
عايدة حنا بسطا 4االسرة و احلب قصص قصرية ج 19743

ايهاب موريس راشد 19812 ومؤلف احلكايات وقصص اخرى00امرية الشهيدات 
ايهاب موريس راشد لن خيدع اهلل 19823
جورج حبيب بباوى 20003  اليدان املصليتان1مهسات ىف حكايات ج

يارب علمنا كيف نصلى 20031
باولو كويلهو اجلبل اخلامس رواية 20042

عادل البطوسى االمثال للكبار واالطفال 20073
حنان يوسف عطااهلل اين روضىت ؟ قصة رمزية 20112

راهب من دير الربموس من االدب القصصى.حياة من بني القبور  20153
الراهب/سارافيم الربموسى عهد الصحراء 20163
الراهب/سارافيم الربموسى من مذكرات مالك 20173

كنيسة مارجرجس سبورتنج 20183 تعال ايها الطفل يسوع وقصص اخرى3حكايات ومغامرات ج
مطبوعات صوت الراعى 20193 لقاء مع الرئيس وقصص اخرى1حكايات و مغامرات ج
مطبوعات صوت الراعى 20203 خريطة الكنز و قصص اخرى2حكايات و مغامرات ج

القس/كريلس روماىن املزمار احلزين و قصص اخرى 20213
القس/كريلس روماىن على شاطئ االردن 20223
القس/كريلس روماىن زمرنا لكم فلم ترقصوا حننا لكم فلم تلطموا.قصة قصرية  20231

مطبوعات صوت الراعى 4حكايات و مغامرات ج 20243
الراهب/سارافيم الربموسى رواية ليكن نور 20253

القس/مرقس مرقس حماولة وقصص اخرى 20263
كارولني روس االحالم املنهارة احملققة 20272
الراهب/كاراس احملرقى مشكلتك ىف قصة 20283
القس/مقار الربموسى 20293 مرارا كثرية3البيت بيتك ج
القس/مرقس مرقس املطرانية 20303

دينا جورج مفتاح ارض بال ماء قصص واقعية من احلياة 20313
د/اوسم وصفى رواية مملكة اهلل 20321

الراهب/كاراس احملرقى علمتىن مسكة 20333
ابراهيم صابر عطا رواية اين اهلك 20343

عطية ناشد (جمنون كورة اجلدريني  )احالم دميرتيوس او  20411
ارثور ماكسويل 20423 مغامرات واقعية لالوالد1اقاصيص الزمان للعم فهمان ج
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ارثور ماكسويل 20432 مغامرات واقعية لالوالد2اقاصيص الزمان للعم فهمان ج
ارثور ماكسويل 20442 مغامرات واقعية لالوالد3اقاصيص الزمان للعم فهمان ج

ىف زورق الشمس 20503
جريمى هيوز هل ستذهب قطىت اىل السماء ؟؟ 20512

20553 ترمجة القس بنيامني مرجان0حكايات عن االشجار  
القمص/القس/بنيامني مرجان مسكة قوس قزح و قصص اخرى 20562

"للمرتجم القس بنيامني مرجان- "احلمار الصغري    20573
روايح 20661

اوجيىن اسحق كل ما عندى 20671
مارجورى داى 2حكاية رشدى و نادية  ج 20691

سامية انور قلب ليس من زجاج 20811
دى المارتني.ا جنفياف 20823

نكلس نسيم االمرية و العصفور 20831
مجيل فهمى 1قصص قصرية من روائع االدب العاملى  ج 20842

فؤاد القصاص خطاب اىل اهلل 20911
الغلبة و املوت او قصة حياة داود لفنجستون 21111

ر جلوفر متثال الراعى الصاحل 21121
اىل اين ؟ 21132

روالند. ب + دورست . ب  الرجل القادم من بعيد 21142
عودة اهلارب 21152

منارة على الصخر 21163
لبنان- مركز الشبيبة  اقاصيص من صميم احلياة 21171

االسود و االبيض الكوت0لويزا م  21183
القس/موسى وهبة مينا شجرة الدم 21193

القمص/موسى وهبة سولاير حالوة الصرب 21203
ليف تولستوى العجوزان 21213
ليف تولستوى ينبوع احلياة 21223
ليف تولستوى الناسك 21232
ليف تولستوى موسى وهبه/القس /االعرتاف       ترمجة  21241
ليف تولستوى الرؤيا 21253
ليف تولستوى شرارة مهملة 21263
ليف تولستوى االكليل 21273
ليف تولستوى خزانة االشباح 21283
ليف تولستوى العجوزان وقصص اخرى 21293

االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن ادم و حواء 21363

93 / 201624,  نوفمبر02



االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21373 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء2نوح و الطوفان  ج
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21383 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء3ابراهيم ابو املؤمنني ج
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21393 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء4يعقوب و عيسو ج
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21403 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء5يوسف الصديق ج
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21413 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء6دعوة موسى ج
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21423 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء7موسى كليم اهلل ج
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21433 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء8يشوع بن نون ج
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21443 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء9القضاة جدعون ويفتاح ج
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21453 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء10عاىل الكاهن و صموئيل النىب ج
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21463 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء11شاول و داود ج
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 0سليمان احلكيم  21473
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21483 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء13ايليا النىب ج
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21493 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء14اليشع النىب ج
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21503 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء15اشعياء النىب وملوك يهوذا ج
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن ايوب الصديق و طوبيا البار 21513
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21523 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء17راعوث و يهوديت و استري ج
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن يونان النىب 21532
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن دانيال النىب 21543
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن 21553 من جمموعة قصص اآلباء و اآلنبياء20املكابيون ج

مالك لوقا حماكمة حتت جنح الظالم 21563
مالك لوقا حوار ىف غرفة االعدام 21573

التيوس الثالثة و املارد 21581
مالك لوقا 3حكاية بنت امسها مارى  ج 21593
مالك لوقا 3راية الصليب احلمراء  ج 21604
مالك لوقا 4عم بطرس ينتظر املسيح  ج 21612
مالك لوقا 5اجملوس الرابع   ج 21623
مالك لوقا الشيطان يدخل قلب يعقوب 21633
مالك لوقا توما و امللحد 21643
مالك لوقا جون و تاج السماء 21653
مالك لوقا االوالد املشاغبني 21663
مالك لوقا يوحنا االعرج 21673
مالك لوقا اليدان املشوهتان 21682
مالك لوقا وداعا لالصنام 21693
مالك لوقا املركب املفقود 21703
مالك لوقا انشودة عيد امليالد 21741
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مالك لوقا جوستاف 21753
مالك لوقا الزلزال 21762
مالك لوقا اىب الذى ميسك احلبل 21772
مالك لوقا غدا اتوب 21803
مالك لوقا االختيار الصعب 21813
مالك لوقا كما كنت 21823
مالك لوقا كلهم ابرياء و لكن 21832
مالك لوقا حيث يكون كنزك 21843
مالك لوقا ىف يدك انت 21853
مالك لوقا الفدية 21913
مالك لوقا 1كلمة السر ج 22462
مالك لوقا 2االبن احلقيقى   ج 22473
مالك لوقا 3استعد للقاء   ج 22483
مالك لوقا 4هناك فرق  ج 22493
مالك لوقا 5اقراص احلياة  ج 22502
مالك لوقا 6االسكاىف اليذهب اىل القدس   ج 22513
مالك لوقا 7املصاحلة    ج 22522
مالك لوقا 8االمري التقى   ج 22533
مالك لوقا 9الشيطان يبيع اسلحته  ج 22542
مالك لوقا 10االسكوتالندى العجوز  ج 22553
مالك لوقا 11جبنيه واحد يبطل الشتيمة ج 22563
مالك لوقا 12ال عبودية بعد اليوم   ج 22573
مالك لوقا 13اليد الشافية    ج 22582
مالك لوقا 14االمري اهلندى  ج 22593
مالك لوقا 15قطعة الذهب  ج 22603
مالك لوقا 16املسيح ال يدخل هذا البيت مرتني   ج 22612
مالك لوقا 1الرجل االخري  ج 22623
مالك لوقا 2بابيتا  ج 22633
مالك لوقا 3اميان و اعمال  ج 22643
مالك لوقا 4عودة اجلندى اجلريح  ج 22653
مالك لوقا 5نصيحة ملحد  ج 22663
مالك لوقا 6حكم باالعدام  ج 22672
مالك لوقا 7واحد من اثنني  ج 22682
مالك لوقا 8الفنان و الشعب  ج 22692
مالك لوقا 9الساعة تدق الواحدة   ج 22703
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مالك لوقا 10علمتىن امى   ج 22713
مالك لوقا 11الفتاة الىت انقذت قطار ج 22723
مالك لوقا 12ارم خبزك ج 22732
مالك لوقا 13قبل شروق الشمس ج 22742
مالك لوقا 14مات االب ليحيا االبناء   ج 22753
مالك لوقا 15هلذا مات املسيح ج 22763
مالك لوقا 16انا وعدت امى   ج 22773
مالك لوقا 1انا هو الرجل   ج 22782
مالك لوقا 2عصفور ىف اليد ج 22793
مالك لوقا 3وجاء الصيف ج 22802
مالك لوقا 4سنسري معا ج 22812
مالك لوقا الكنز الذى مل ياخذه احد 22823
مالك لوقا 6انا املذنب ج 22833
مالك لوقا 7عدالة السماء  ج 22843
مالك لوقا 8البديل ج 22853
مالك لوقا بوليكاريوس 22862
مالك لوقا 10كما كنت و قصص اخرى ج 22872
مالك لوقا 11كلهم ابرياء و لكن و قصص اخرى ج 22882
مالك لوقا 12من يشعل املنارة  ج 22892
مالك لوقا 13ساقوم  ج 22902
مالك لوقا 14اخليانة العظمى  ج 22913
مالك لوقا 15كل االشياء تعمل معا للخري  ج 22922
مالك لوقا 16ال زلت احبه ج 22932
مالك لوقا 1الثائر االعظم  ج 22943
مالك لوقا 2سرقة باالكراه ج 22953
مالك لوقا 3هناك سيف اخر ج 22962
مالك لوقا 4املغرور ج 22973
مالك لوقا 5ثالثة يقرعون الطبول ج 22983
مالك لوقا 6رائد فضاء يتكلم ج 22992
مالك لوقا 7كنوز امثن من املاس  ج 23003
مالك لوقا 8باقى من الزمن ساعه  ج 23013
مالك لوقا 9ابن للبيع ج 23023
مالك لوقا 10الكاس ج 23032
مالك لوقا 11شهادة بدون اسم  ج 23043
مالك لوقا 12ال تقف ىف طريقى ج 23053
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مالك لوقا 13كيف سقط اجلبابرة ج 23063
مالك لوقا 14اين كنت ؟ ج  23071
مالك لوقا 15ابنة الراعى ج 23083
مالك لوقا 16شهادة ملحد ج 23092
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )  1اهلدية العظمى ج 23103
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   2ىف القطار   ج 23113
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   3ساعدىن لكى اجد امى   ج 23123
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   4ربنا موجود  ج 23133
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   5انتظار حتت االمطار  ج 23143
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   6و فجاة اختفى الطفل  ج 23153
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   7اخريا وصلت اىل قرار   ج 23163
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   8الرجل الذى قتل نفسه  ج 23173
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   9و فجاة راى شيئا   ج 23183
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   10انظر داخل العربة  ج 23193
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   11الرجل الذى غش نفسه   ج 23202
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   12الباب اخللفى  ج 23213
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   13من يقتل التنني ؟  ج 23223
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   14انا فوق الشجرة   ج 23233
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   15ليس هذا غفرانا  ج 23243
مالك لوقا (سلسلة الرجاء   )   16شرف االمرباطور   ج 23253
مالك لوقا 1الرجل الذى فقد وعيه   ج 23262
مالك لوقا 2الدخول ممنوع ج 23271
مالك لوقا 3الفرصة الىت ضاعت و قصص اخرى ج 23283
مالك لوقا 4جامعة للبيع ج 23292
مالك لوقا 6دمعة تائب ج 23311
مالك لوقا 7القروية العجوز ج 23321
مالك لوقا 8انا واحد منهم ج 23331
مالك لوقا 9الكاس الذهبية و قصص اخرى ج 23341
مالك لوقا 10امراة غريبة   ج 23352
مالك لوقا 11اخلامت العجيب  ج 23362
مالك لوقا 12اطلقوا هذا الرجل   ج 23372
مالك لوقا 13ج!  هل تساحمىن ؟  23382
مالك لوقا 14مؤمتر الشياطني   ج 23392
مالك لوقا 15ابنه الوحيد   ج 23402
مالك لوقا 16هذا يكفى  ج 23412
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مالك لوقا 1الزجاجة السحرية   ج 23422
مالك لوقا 3اخلامت الذهىب  ج 23441
مالك لوقا 5سلمان الفىت الكسالن  ج 23461
مالك لوقا 6االرنب و التمساح   ج 23472
مالك لوقا 7الكورة ملني  ج 23482
مالك لوقا 8البخيل و القرد  ج 23492
مالك لوقا االوالد السبعة 23511
مالك لوقا 11امللك و الشعب  ج 23521
مالك لوقا 12التفاحات الذهبية   ج 23531
مالك لوقا 13هانز احملظوظ  ج 23541
مالك لوقا 14العبيط و امللك   ج 23551
مالك لوقا 17الفيل االسود   ج 23582
مالك لوقا 18الفرصة الىت ضاعت  ج 23592
مالك لوقا 18الزرع العجيب  ج 23601
مالك لوقا 22االبن الشجاع ج 23631
مالك لوقا 25ابناء امللك  ج 23661
مالك لوقا 26االبطال اخلمسة   ج 23671
مالك لوقا 27بائع احللوى  ج 23681
مالك لوقا النسر االليف 23701
مالك لوقا 31نعمان و املريض لقمان  ج 23732
مالك لوقا 32االمري اهلارب ج 23741
مالك لوقا 1خادم الفقراء  ج/ عطاء بال حدود / االنبا ابرام  23752

مكتبة احملبة 23762  االنبا بوال2الرداء املبارك  ج
مالك لوقا هاربة من جهنم القديسة مرمي املصرية و انبا زوسيما القس 23771
مالك لوقا دانيال النىب- االسري  23781
مالك لوقا 23791  بائع الزيت5االنبا صرابامون ابو طرحة  ج
مالك لوقا سالومى قصة صوت صارخ ىف الربية يوحنا املعمدان 23801
مالك لوقا املسيح قال 23811
مالك لوقا اليتيم  القديس ابانوب 23823
مالك لوقا هو انا احسن منك 23832
مالك لوقا اهو جاء سيدهم 23842
مالك لوقا ولكن للسماء راى اخر 23851

رجل االميان ابرام 23861
اصلى و اتناول 23872

مالك لوقا ادم و حواء- احلية و التفاحة  23912
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مالك لوقا مششمون اجلبار- املختار القوى  23971
مالك لوقا 14رسالة اىل الكنيسة القديس ثيموثاوس الرسول ج 24042
مالك لوقا انبا برسوم العريان- القديس و الثعبان  24051
مالك لوقا ابنك خبري اطمئن 24111
مالك لوقا 7سرت من غري عكاز ج 24131
مالك لوقا عندما تكلم املوتى 24141
مالك لوقا شفاعتك يا عذراء 24152
مالك لوقا و لكن للسماء راى اخر 24171
مالك لوقا اتركىن و شاىن 24191
مالك لوقا 17ج00املرض ميئوس منه و لكن 24232
مالك لوقا 19ده مش مكان نوم ج 24252
مالك لوقا 21على الشيطان ان يرحل ج 24273
مالك لوقا 22انت واسطتك مني ؟ ج 24282
مالك لوقا من عجائب و غرائب القديس الشهيد ابانوب النهيسى / 23ج00االشعة ال تكذب ولكن  24292
مالك لوقا 24فتاة من الودكية ج 24303
مالك لوقا 25ال للبخالء ج 24313
مالك لوقا 26ارتعاد املعلم صدقه ج 24322
مالك لوقا 27عندما حتول الرتاب اىل فضة ج 24332
مالك لوقا 28واالن لست ىف حاجة اىل العالج ج 24342
مالك لوقا 29كيف حالك االن  ج 24353
مالك لوقا 30القديس يقيم املوتى ج 24362
مالك لوقا 31عندما تعجب اجلميع ج 24373
مالك لوقا 32عندما خجل القاصد الرسوىل ج 24382
مالك لوقا 1شجرة امليالد سلسلة مشوع صغرية ج  24391
مالك لوقا 2احملبة اقوى من املوت سلسلة مشوع صغرية ج  24401
مالك لوقا 3املالك الصغري سلسلة مشوع صغرية ج  24411
مالك لوقا 4كلهم ابنائى سلسلة مشوع صغرية ج  24422
مالك لوقا 8امللك يسال و الوزير جييب ج 24461
مالك لوقا ماما ال تزال حية 24571
مالك لوقا ال تلمسيىن مرمي اجملدلية 24591
مالك لوقا ترنيمة قام حقا 24601

ابنة صاحب الفندق القديسة مارينا 24612
الصليب و امللكة القديسة هيالنة 24653

عذراء الزعفران الشهيدة دميانة 24663
مالك لوقا القديس مينا العجائىب- االكاليل الثالث  24673
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اجلمال واخلامت القديسة كاترينا 24681
شاهد اثبات القديس يوسف الرامى وقصة كفن السيد املسيح 24691

مالك لوقا 6صالة الشكر ج 24701
مالك لوقا مارسلينو- دعوة العشاء  24711

االيقونة تتكلم الشهيد مار بقطر 24732
رجل ىف مهمة يونان واحلوت 24741

رحلة ىف بطن احلوت يونان يذهب اىل نينوى 24751
مالك لوقا العذارى القديسات و امهن صوفية- الذئب و الفراشات الثالثة  24801
مالك لوقا 24811 جناة امريكاىن ىف حرب اخلليج3من عجائب وغرائب مارمينا ج

كنيسة مارجرجس سبورتنج 1عابد الشمس  ج 25013
كنيسة مارجرجس سبورتنج 2اهلبيلة ج 25023
كنيسة مارجرجس سبورتنج 3افراح الدموع  ج 25033

مطبوعات صوت الراعى 4املدينة املشتعلة   ج 25043
كنيسة مارجرجس سبورتنج 5قارورة العفة  ج  25053
كنيسة مارجرجس سبورتنج 6لؤلؤة العذراء  ج 25063
كنيسة مارجرجس سبورتنج 7معصرة االالم  ج  25073
كنيسة مارجرجس سبورتنج 8حامل اجلرة  ج 25083
كنيسة مارجرجس سبورتنج 9ايليا النىب   ج 25093
كنيسة مارجرجس سبورتنج 10سلسلة حكايات قبطية ج- االنتصار املهزوم  25103
كنيسة مارجرجس سبورتنج 11خارج احلظرية  ج  25113

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 1الببغاء يصلى  ج 25123
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل البيضة و الكتكوت 25133
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 3امسك اخلشبة  ج 25143
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 4ابناء اهلل ج 25155
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 5قصص مصورة من العهد القدمي  ج 25163
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 25173 من سلسلة كتب روحية6الرسل االثىن عشر  ج 
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 25183 من سلسلة كتب روحية7مششون اجلبار  ج 
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 8ال بسيف و ال برمح  ج 25193
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 9الكنيسة امى علمتىن  ج  25203
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 10اللص اهلارب  ج  25213
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 11اململكة السماوية  ج  25223

القمص/تادرس يعقوب ملطى 12فالح يسرق االكليل ج  25233
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 25243 اجملموعة االوىل13قصص من بستان احملبة ج
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 25253 اجملموعة الثانية14قصص من بستان احملبة ج
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل مع الكنيسة شهر بشهر اجملموعة االوىل 25263
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(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 25273  اجملموعة الثانية16مع الكنيسة شهر بشهر ج
كنيسة مارجرجس سبورتنج 25283 اجملموعة االوىل17قصص من تاريخ الكنيسة  ج 

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 25293 اجملموعة الثانية18قصص من تاريخ الكنيسة  ج
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 25303 اجملموعة االوىل19حكايات اميانية معاصرة ج

مطبوعات صوت الراعى 25313 اجملموعة الثانية20حكايات اميانية معاصرة ج
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 25323 اجملموعة الثالثة21قصص من تاريخ الكنيسة ج
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 25333 اجملموعة الثالثة22حكايات اميانية معاصرة ج 

23شاهد للمسيح ىف سجون سيبرييا ج  25343
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 24الطبيعة متجد اهلل ج 25353

25كيف تصبح بطال ؟ ج  25363
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 25373  الكتاب االول26مشعة احملبة  ج

كنيسة مارجرجس سبورتنج 25383 اجملموعة الرابعة27حكايات اميانية معاصرة ج 
كنيسة مارجرجس سبورتنج 25393  الكتاب الثاىن28مشعة احملبة  ج

مطبوعات صوت الراعى 25403 اجملموعة الرابعة29قصص من تاريخ الكنيسة  ج 
كنيسة مارجرجس سبورتنج 25413 الكتاب االول30حياة ىف حضن الراعى ج 

مطبوعات صوت الراعى 25423  الكتاب االول31مع تساؤالت الفتيان و الفتيات  ج
كنيسة مارجرجس سبورتنج 25433 اجملموعة الثالثة32قصص من بستان احملبة ج
كنيسة مارجرجس سبورتنج 25443 الكتاب الثاىن33العكاز صديقى ج
كنيسة مارجرجس سبورتنج 25453 الكتاب االول34شخصيات و مواقف مع املسيح ج

القس/اندراوس مىت 35انا و اجملتمع ج  25463
مطبوعات صوت الراعى 1قصة كنيسىت القبطية ج 25483
مطبوعات صوت الراعى 2قصة كنيسىت القبطية ج 25493

القس/اندراوس مىت الطهارة كيان و سلوك 25503
القس/اندراوس مىت 40 قدام يسوع  سلسلة كتب روحية  ج00الصداقة و دلوه مع الفراش 25513
القس/اندراوس مىت مرحلة املراهقة 25524
القس/اندراوس مىت الشخصية املتكاملة مطبوعات صوت الراعى 25533
القس/اندراوس مىت من هو املسيح   مرحلة املراهقة   مطبوعات صوت الراعى 25544

مطبوعات صوت الراعى 3قصة كنيسىت القبطية ج 25553
مطبوعات صوت الراعى مذكرات فتاة 25563

قاضى االرامل و قصص اخرى 25573
كنيسة مارجرجس سبورتنج 25583   مشعة احملبة3قصص من حياة بيشوى كامل ج

مطبوعات صوت الراعى 3الصوت اخلفى قصص للفتيان ج 25593
مطبوعات صوت الراعى 2مع تساوالت الفتيان و الفتيات ج 25603
مطبوعات صوت الراعى و قصص اخرى ( طقم مالبس 12 ) 3قصص واقعية من بستان احملبة ج 25613

كنيسة مارجرجس سبورتنج 4كنت فاكراكم غري كده و قصص اخرى ج 25623
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مطبوعات صوت الراعى 4 اجملموعة28قصص من بستان احملبة ج 25633
كنيسة مارجرجس سبورتنج 25643 نصف العمر و قصص اخرى5حكايات اميانية معاصرة ج

مطبوعات صوت الراعى 1من مقاالت ابونا بيشوى كامل ج 25653
مطبوعات صوت الراعى 2من مقاالت ابونا بيشوى كامل ج 25663
مطبوعات صوت الراعى 3من مقاالت ابونا بيشوى كامل ج 25673
مطبوعات صوت الراعى 1سلسلة شرح مزامري االجبيةج0شرح مزامري صالة  باكر  25683
مطبوعات صوت الراعى شرح مزامري صالة الساعة الثالثة 25693
مطبوعات صوت الراعى 3شرح مزامري صالة الساعة السادسة ج 25702
مطبوعات صوت الراعى اهلل يعلن عن ذاته و حوار مع البابا اثناسيوس 25713

مغامرات خادم ىف االدغال 25723
القمص/لوقا سيداروس ىل احلياة هى املسيح 25733
القمص/لوقا سيداروس التالمس مع املسيح 25743
القمص/لوقا سيداروس كنيسىت شبع و سرور 25753

كنيسة مارجرجس سبورتنج الكرازة باملسيح لقبيلة املاساى و قصص اخرى 25763
مطبوعات صوت الراعى الكرازة باملسيح ىف افريقيا 25773
مطبوعات صوت الراعى مذكرات خادمة ىف جزر فيدجى 25782
مطبوعات صوت الراعى مالكى احلارس1قصص من وحى اخليال ج 25793

جنيب حمفوظ جنيب مهسات حب و قصص اخرى 25803
جنيب حمفوظ جنيب 2عزف الصمت و قصص اخرى ج 25813

مطبوعات صوت الراعى رحلة ممتعة ىف العهد القدمي 25823
مطبوعات صوت الراعى 1االفخارستيا ج- سر التناول  25833
مطبوعات صوت الراعى 2االفخارستيا ج- سر التناول  25843
مطبوعات صوت الراعى كل واحد مسئول و قصص اخرى5قصص واقعية من بستان احملبة ج 25853
مطبوعات صوت الراعى 25863 انا حبب يسوع6حكايات اميانية معاصرة ج

القمص/لوقا سيداروس قدس حياتى 25873
25881 الوصية احلادية عشر وقصص اخرى6قصص واقعية من بستان احملبة ج

القمص/لوقا سيداروس ارىن وجهك 25893
مطبوعات صوت الراعى كن حكيما 25902
مطبوعات صوت الراعى 25913 ملك السماء2قصص من وحى اخليال ج
مطبوعات صوت الراعى 25923 ضابط الكل3قصص من وحى اخليال ج
مطبوعات صوت الراعى 1معىن القداسة ج 25933
مطبوعات صوت الراعى 2معىن القداسة ج 25943
مطبوعات صوت الراعى 25953 رحلة ىف عامل املراهقات1دعوة للحب ج

25963 رحلة ىف عامل املرهقات2دعوة للحب ج
شرح قانون االميان- امياننا الثمني  25975
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.انا ابن امللك  25983
انا غاىل عنده 25993

مطبوعات صوت الراعى الكرازة باملسيح للهنود احلمر 26003
مرفت موريس/د+ القس/اسحق جنيب 1ىف يوم من االيام ج 26013
مرفت موريس/د+ القس/اسحق جنيب 2ىف يوم من االيام ج 26023
مرفت موريس/د+ القس/اسحق جنيب 3ىف يوم من االيام  ج 26033
مرفت موريس/د+ القس/اسحق جنيب 4ىف يوم من االيام ج 26043
مرفت موريس/د+ القس/اسحق جنيب 26053 قصص واقعية5ىف يوم من االيام ج

مطبوعات صوت الراعى 26063 الولد املثاىل1قصص واقعية من بستان احملبة ج
مطبوعات صوت الراعى 26073 فرحة العيد2قصص واقعية من بستان احملبة ج
مطبوعات صوت الراعى 26083 اللحظة االخرية1حكايات اميانية معاصرة ج
مطبوعات صوت الراعى 26093 انت نور العامل2حكايات اميانية معاصرة ج
مطبوعات صوت الراعى 26103 الفىت املستهرت3حكايات اميانية معاصرة ج
مطبوعات صوت الراعى 26113 العذراء ىف غرفة العمليات4حكايات اميانية معاصرة ج
مطبوعات صوت الراعى 4مشعة احملبة ج 26122

جوزيف موريس فلتس اهلل عرفنا سره 26133
القس/بيشوى صدقى *احملبة تتاىن و ترفق 26142

القمص/شاروبيم يعقوب خليل 26151 املنتشل من املاء و صانع العجل الذهىب موسى و هارون7قصص من بستان اجنيل احلياة ج
1مغامرات ىل ىل ج 26163
2مغامرات ىل ىل ج 26173
3مغامرات ىل ىل ج 26183
4مغامرات ىل ىل ج 26193

االنبا/رافائيل 26973 رحلة مجيلة ويا يسوع4سلسلة حتت العشرين ج
االنبا/رافائيل 26981 كان ياما كان5سلسلة حتت العشرين ج

5 قصص اعجبتىن ج75سلسلة حتت العشرين ج 26991
القس/ميخائيل عطية 27003 مفاهيم وحكايات هادفة81سلسلة حتت العشرين ج

زكريا عبد السيد 1 حكايات ذهبية ج57سلسلة شباب حتت العشرين  27031
زكريا عبد السيد 2 حكايات ذهبية ج85سلسلة حتت العشرين ج 27043

6 قصص اعجبتىن ج90سلسلة حتت العشرين ج 27083
مصطفى بكر كرمية و كرمي ابناء الشرقية 27611

مطبوعات صوت الراعى 4شرح مزامري صالة الساعة التاسعة ج 28471
5شرح مزامري صالة الغروب ج 28481

جرجس رفلة 2ترانيم مصورة ج 28491
مطبوعات صوت الراعى 31162 ومغامرة ىف العام الدراسى1االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31172 ىف دير احملرق2االصدقاء االربعةج
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مطبوعات صوت الراعى 31183 ىف مغامرة ابطال العامل3االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31193  ىف مغامرة ىف االدغال4االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31203  ىف مغامرة اسعافات اولية5االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31213 ىف مغامرة اخر خلبطة6االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31223 ىف سباق الدراجات10االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31233 و مغامرة نصف الليل8االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى ىف مغامرة عاطفية9االصدقاء االربعة ج 31243
مطبوعات صوت الراعى 31253 ىف اخر ملاضة10االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31263  خناقة كل يوم11االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31273 و مغامرة مع الشحاتني10االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31283  ىف مغامرة ملك املنافقني13االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31293 و سر السعادة14االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31303 و سرت ربنا15االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31313 و مغامرة عصابة شنكح16االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31323 ىف مشكلة عويصة17االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31333 ىف مغامرة البطل احلقيقى16االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31343 ىف مغامرة اختفاء املليونري سلوانس17االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31353 ىف كينج مريوط20االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31362 ىف اعداد اعداد خدام21االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31373 ىف مغامرة للفتيات فقط22االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31383 و مغامرة ىف اجازة نصف السنة23االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31393 ىف مغامرة فريق كشافة24االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31403 ىف مغامرة ىف الصحراء الغربية25االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31413 ىف مغامرة اخر شطارة26االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31423 ىف مغامرة مشكلة املشاكل27االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31433 ىف مغامرة السرقة الكربى28االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31443 ىف مغامرة الكذبة البيضاء29االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31453 ىف مغامرة شقاوة صيف30االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31463 ىف درس خصوصى31االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31473  و مغامرة تليفزيونية32االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31483 ىف مغامرة الفرح احلقيقى33االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31493 ىف مغامرة كروية34االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31503 ىف مرسى مطروح35االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى "اه ياىن "  ىف مغامرة 36االصدقاء االربعةج 31513
مطبوعات صوت الراعى 31523 ىف مغامرة اخر اونطة37االصدقاء االربعةج
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مطبوعات صوت الراعى 31533 ىف مغامرة   فرقة مسرحية38االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31543 ىف اخر نشاط39االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31553 سباق العجائب00 ىف مغامرة 40االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31563  ىف مغامرة  بيشوى فقد عقله41االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31573  ىف العيد42االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31583 و لعنة الفراعنة43االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31593 و مغامرة بيشوى دمه خفيف44االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31603 و سادة الكون45االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31613  ىف مغامرة وانا ماىل46االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31623 ىف مغامرات صيفية45االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31633 ىف مغامرة فرقة الدمار الشامل46االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31643  الكنز املخفى47االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31652 ىف مغامرة عصر التكنولوجيا48االصدقاء االربعةج
مطبوعات صوت الراعى 31663  ىف مغامرة بيشوى واحد و اال اثنني ؟49االصدقاء االربعةج

50االصدقاء االربعة ىف مغامرة بيشوى فاهم غلط ج  31673
51االصدقاء االربعة ىف مغامرة اجلائزة الكربى ج 31683

مطبوعات صوت الراعى 31691 بيشوى قنبلة ذرية52االصدقاء االربعةج
53االصدقاء االربعة ىف مغامرة مش واخد باىل ج 31703

54االصدقاء االربعة ىف مغامرة اوالد يسوع ج  31713
55االصدقاء االربعة ىف مغامرة انا حر ج 31723

56االصدقاء االربعة ىف مغامرة زى الناس ج  31733
القمص/تادرس يعقوب ملطى 1قصص قصرية ج 33663
القمص/تادرس يعقوب ملطى 2قصص قصرية ج 33673
القمص/تادرس يعقوب ملطى 3قصص قصرية ج 33683
القمص/تادرس يعقوب ملطى 15-1قصص قصرية  33713
القمص/تادرس يعقوب ملطى 28 - 16قصص قصرية  33723
القمص/تادرس يعقوب ملطى 45- 29قصص قصرية  33733
القمص/تادرس يعقوب ملطى 64 - 46قصص قصرية  33743
القمص/تادرس يعقوب ملطى 82 - 65قصص قصرية  33753
القمص/تادرس يعقوب ملطى 99 - 83قصص قصرية  33763
القمص/تادرس يعقوب ملطى 115 - 100قصص قصرية   33773
القمص/تادرس يعقوب ملطى 130 - 116قصص قصرية   33783
القمص/تادرس يعقوب ملطى 33793 ملن هذا الكرسى143 - 131قصص قصرية 
القمص/تادرس يعقوب ملطى 33803 حب و دموع156 - 144قصص قصرية 
القمص/تادرس يعقوب ملطى 33813 العبد الناسك170 -157قصص قصرية  
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القمص/تادرس يعقوب ملطى 33823 ىف قبضة احلب185 - 171قصص قصرية   
القمص/تادرس يعقوب ملطى 33833 االشبني الغريب199 -186قصص قصرية 
القمص/تادرس يعقوب ملطى 33843 مالك الرافة214 - 200قصص قصرية 
القمص/تادرس يعقوب ملطى 33853 الرجل الطائر233 - 215قصص قصرية 
القمص/تادرس يعقوب ملطى 33863 زججات تتكلم255 - 234قصص قصرية 

33873 اغتصاب احلب271 - 256قصص قصرية   
القمص/تادرس يعقوب ملطى 283 - 272قصص قصرية   33883
القمص/تادرس يعقوب ملطى 33893  الطفلة راعوث و عصابة اللصوص300  -  284قصص قصرية  
القمص/تادرس يعقوب ملطى 317 - 301قصص قصرية  33903
القمص/تادرس يعقوب ملطى 334 - 318قصص قصرية  33913
القمص/تادرس يعقوب ملطى 350 - 335قصص قصرية  33923
القمص/تادرس يعقوب ملطى 366 - 351قصص قصرية  33933
القمص/تادرس يعقوب ملطى 33943 ليس مثل اهلل376 - 367قصص قصرية 
القمص/تادرس يعقوب ملطى 392- 377قصص قصرية  33953
القمص/تادرس يعقوب ملطى 406- 393قصص قصرية  33963
القمص/تادرس يعقوب ملطى 422 - 407قصص قصرية  33973
القمص/تادرس يعقوب ملطى 439 - 423قصص قصرية  33983
القمص/تادرس يعقوب ملطى 455 - 440قصص قصرية   33993
القمص/تادرس يعقوب ملطى 34003 ثعلب يشوه صورة الزواج466 - 456قصص قصرية 
القمص/تادرس يعقوب ملطى 480 - 467قصص قصرية  34013
القمص/تادرس يعقوب ملطى 493 - 481قصص قصرية  34023
القمص/تادرس يعقوب ملطى 508 - 494قصص قصرية  34033
القمص/تادرس يعقوب ملطى 523 - 509قصص قصرية  34043
القمص/تادرس يعقوب ملطى 537 - 524قصص قصرية  34053
القمص/تادرس يعقوب ملطى 549 - 538قصص قصرية  34063
القمص/تادرس يعقوب ملطى 561 - 550قصص قصرية  34073
القمص/تادرس يعقوب ملطى 572 - 562قصص قصرية  34083
القمص/تادرس يعقوب ملطى 583-573قصص قصرية  34093
القمص/تادرس يعقوب ملطى 615-603قصص قصرية  34113

زكريا عبد السيد 1حكايات ذهبية ج57سلسلة حتت العشرين ج  34703
القديس/مارآفرام السرياىن 34713 حب و دموع1القصة املسيحية ج

34723  ابن الدموع2القصة املسيحية ج
34733  اخطات ساحمىن3القصة املسيحية ج
34743  العبد الناسك4القصة املسحية ج

جرجس تادرس قريصه 34753 خلف اجلبل5القصة املسيحية ج
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موريس خليفة زخارى 34763  قاطع االحجار6القصة املسيحية ج
مسري بديع البهجورى 34773 هذا االمى علمىن درسا7القصة املسيحية ج

34783 صاحب االجنيل الذهىب8القصة املسيحية ج 
34793  اللحظات االخرية9القصة املسيحية ج
34803 مالك الرافة10القصة املسيحية ج

موريس خليفة زخارى 34813 ىف الطريق11القصة املسيحية ج
نبيل خليل منسى 34823 املارد12القصة املسيحية ج 
نبيل خليل منسى ! ليس مثل اهلل 13القصة املسيحية  ج 34833

34843 هكذا انتم اقوياء14القصة املسيحية ج
مسري بديع البهجورى 34853 اقوى من دقلديانوس15القصة املسيحية ج
مسري بديع البهجورى 34863 سارق االهلة16القصة املسيحية ج

34873 ال تسرق اكليلى17القصة املسيحية ج
34883 الرجل الطائر18القصة املسيحية ج
34893 زجاجات تتكلم19القصة املسيحية ج
34904 اقوى من املوت20القصة املسيحية ج
34913 اغتصاب احلب21القصة املسيحية  ج
!  ىف قبضة احلب 22القصة املسيحية ج 34923
34933 ملن هذا الكرسى ؟23القصة املسيحية ج
34943 احلمام الطائر24القصة املسيحية ج
34953 االشبني الغريب25القصة املسيحية ج
34963 ملكة الوحوش26القصة املسيحية ج

مسري بديع البهجورى 35003 الشموع ال تعرف اخلوف  و قصص اخرى واقعية30القصة املسيحية ج
35023 غالبة الرجال32القصة املسيحية ج
35033  استضافة محار و بغل مع قصص اخرى واقعية33القصة املسيحية ج

مسري بديع البهجورى 35043 قديس رغم انفه34القصة املسيحية ج
القمص/تادرس يعقوب ملطى 35053 حرية شيطان35القصة املسيحية ج
دار الكتاب املقدس زيت االرملة 35201

جرجس رفلة 35213 االرملة القنوع1قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35223 ملاذا جتسد اهلل2قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35233 الشمس املكسوفة3قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35243 اجراس الكنيسة4قصص مسيحية مصورة  ج
جرجس رفلة 35253 ذهب من السماء5قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35263 الوثيقة املتغرية6قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35273 طاعن الصليب7قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35283 رزق القطة8قصص مسيحية مصورة ج
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جرجس رفلة 35293 مريون ابىن9قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35303 حامل السلة10قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة اهلدية املرفوضة11قصص مسيحية مصورة  ج 35313
جرجس رفلة 12امللك اخلنزير  ج 35322
جرجس رفلة اتفاق مع الشيطان13قصص مسيحية مصورة ج 35333
جرجس رفلة 14العناية االهلية ج 35343
جرجس رفلة 35352 االواىن الفضية15قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 16قصر البخيل ج 35363
جرجس رفلة ابونا البسيط17قصص مسيحية مصورة ج 35373
جرجس رفلة 35383 يوحنا الدمشقى18قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35393 صموئيل القلموىن19قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 20امللكة الشريرة ج 35402
جرجس رفلة 35412 معجزة املالك21قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 22الزوجان الطيبان  ج  35423
جرجس رفلة 23ابو البنات  ج 35432
جرجس رفلة 24شهيد مل يغفر ج  35443
جرجس رفلة 25القديسة كاترين ج 35452
جرجس رفلة 35463 االمري اجلائع26قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35473 حلم وحيد27قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35483 تارك الصالة28قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35493 املعمودية الواحدة29قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35502 االمنيات الثالثة30قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35513 انتصار ابن مرمي31قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 32االربعون شهيدا ج 35523
جرجس رفلة 35533 شهيد الكنيستني33قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 34ج!  لص حتول  35543
جرجس رفلة 35553 قوة الصليب35قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35563 ابراهيم اجلوهرى36قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35573 مشتهى البابوية37قصص ميحية مصورة ج
جرجس رفلة 35583 املطران الوديع38قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة هزمية اريوس39قصص مسيحية مصورة ج 35593
جرجس رفلة العظيم  القديس االنبا انطونيوس40قصص مسيحية مصورة ج 35603
جرجس رفلة 41الصنم و التنني  ج 35613
جرجس رفلة 42حافظ االمانة  ج  35623
جرجس رفلة 43حبيب الفقراء ج  35633
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جرجس رفلة االسقف و االمرباطور44قصص مسيحية مصورة ج 35643
جرجس رفلة 35653 البابا شنودة االول45قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 46االنبا رويس  ج  35663
جرجس رفلة 47الزمار و الواىل   ج 35673
جرجس رفلة 48امللك و اجلزيرة  ج 35683
جرجس رفلة (ا)   البابا متاوس املسكني 49قصص مسيحية مصوررة ج  35693
جرجس رفلة 50ج   (ب)البابا متاوس املسكني  35703
جرجس رفلة 35713 متثال السالم51قصص مسيحية مصورة ج 
جرجس رفلة 35723 اسريان ىف احلبشة52قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 53االسقف البسيط  ج  35733
جرجس رفلة 54معجزة الصورة  ج  35742
جرجس رفلة 55الضباط االبطال ج  35753
جرجس رفلة 56سوسنة الربيئة  ج 35763
جرجس رفلة 35773 الطريق اىل الكنز57قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35783 فاتورة احلساب58قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 59كاهن جمهول ىف الطريق  ج 35793
جرجس رفلة 60املناظر الثالثة  ج 35803
جرجس رفلة 35813 مفاجاة ىف الزفة61قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35823 العذراء حضرت القضية62قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35833 صراخ ىف اهليكل63قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة صفيحة الذهب64قصص مسيحية مصورة ج  35843
جرجس رفلة 35863 التعويذة66قصص مسيحية مصورة ج 
جرجس رفلة 35873 وزير يبيع القفف67قصص مسيحية مصورة ج 
جرجس رفلة 35883 من اعطاك عنواىن68قصص مسيحية مصورة ج 
جرجس رفلة 35893 حرق الشكاوى69قصص مسيحية مصورة ج 
جرجس رفلة 35903 قوة اهلل عظيمة مدبرة و حكيمة لو نزلت البحر تطلع سليمة70قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة 35911 ديىن4قصص مسيحية مصورة ج
جرجس رفلة ابونا مينا و االسد و ظرائف اخرى 36231
جرجس رفلة 36242 بركة اخلمس خبزات3من طرائف البابا كريلس ج
جرجس رفلة ! كيف احبت الكنيسة ؟4من طرائف البابا كريلس السادس ج 36253
جرجس رفلة 36263 طرائف من البابا كريلس السادس5السقف الذى وقع  ج
جرجس رفلة 36273 هدية00 الرفاع 6من طرائف البابا كريلس ج
جرجس رفلة (طرائف من البابا كريلس  ) 7التحية العسكرية ملارمينا  ج 36283
جرجس رفلة 36293 طالبا17 كوب ماء يروى 8من طرائف البابا كريلس ج
جرجس رفلة 36303 رضيت يا دكتور9من طرائف البابا كريلس ج 
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جرجس رفلة 36313 نصف رغيف يشبع10من طرائف البابا كريلس ج
جرجس رفلة 36323 الكاهن الذى اسرع11من طرائف البابا كريلس ج
جرجس رفلة 36333 مسدس ىف اهليكل12من طرائف البابا كريلس ج
جرجس رفلة 36353 لدغة العقرب14من طرائف البابا كريلس ج
جرجس رفلة 36363 قربانة مارمينا15من طرائف البابا كريلس السادس  ج
جرجس رفلة 16التصرف الزاور  ج 36372
جرجس رفلة 36383 وطرائف اخرى من معجزات البابا كريلس السادس17البابا اعطاىن شقة  ج 
جرجس رفلة 18البابا و االيقونات  ج 36393
جرجس رفلة البابا و بياع املدمس 36403
جرجس رفلة ماء ورد من احلنفية 36413
جرجس رفلة (من طرائف البابا كريلس  )كتاب بالعرىب و طرائف اخرى  36422
جرجس رفلة عرف القرعة قبل القائها و طرائف اخرى 36432
جرجس رفلة 23الصورة املنومة  ج  36443
جرجس رفلة طبيب يدعو مارمينا و طرائف اخرى 36453
جرجس رفلة صورة البابا اطفات الكارثة 36461
جرجس رفلة 24السمك عطلنا  ج  36473
جرجس رفلة شلن البابا كريلس 36483
جرجس رفلة 26املائدة العجيبة  ج 36493
جرجس رفلة 27جراحة بيد البابا  ج 36502
جرجس رفلة 29عايز تتناول ياحشاش ج 36523
جرجس رفلة 30فنانة جنت من املوت ج  36532
جرجس رفلة 31ج!   ؟00ملاذا ضربىن البابا   36543
جرجس رفلة 36552 سيجارة ىف يد البابا32من طرائف البابا كريلس ج
جرجس رفلة ارفع النظارة من طرائف البابا كريلس السادس 36562
جرجس رفلة مالبس البابا و قصص اخرى 36571
جرجس رفلة ماذا يوجد ىف البطريرك ؟ 36583
جرجس رفلة احلريق الكبري 36592
جرجس رفلة الدفاتر الضائعة و قصص اخرى 36603
جرجس رفلة حل املشاكل ىف احللم 36611
جرجس رفلة من طرائف البابا كريلس معجزة ىف الطريق و جرمية االجهاض و طرائف اخرى 36623
جرجس رفلة 1طرائف ابينا بيشوى كامل  ج 36633
جرجس رفلة 2طرائف ابينا بيشوى كامل ج 36643
جرجس رفلة الشموع تصبح تعابني 36653
جرجس رفلة 00مارجرجس يلتقط العامل  36663
جرجس رفلة كوىن معافاة من طرائف ابينا القمص ميخائيل ابراهيم 36673
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جرجس رفلة اضربىن و لكن 36683
جرجس رفلة الواعظ الطباخ من طرائف الشماس راغب اسكندر 36693
جرجس رفلة طرائف القديس مكاريوس االسكندرى- غذاء من الشيطان  36702
جرجس رفلة (من طرائف البابا كريلس  )تليفون يتصل بالسماء  36713
جرجس رفلة 1987 - 1923من طرائف االنبا يوانس  36723
جرجس رفلة 36733 مث قال اهلل ليكن نور فكان نور1951- 1876من طرائف حبيب جرجس 
جرجس رفلة 112البطريرك - من طرائف البابا كريلس اخلامس   36743
جرجس رفلة شقة بدون خلو 36753
جرجس رفلة العظم يصري حلما و طرائف اخرى من سرية ابوينا ميخائيل و مىت باسيلى 36763
جرجس رفلة عني املاء الىت جفت و طرائف اخرى 36773
جرجس رفلة البابا الوديع يركب احلمار و طرائف اخرى- من طرائف البابا كريلس اخلامس   36782
جرجس رفلة 1981 - 1920من طرائف االنبا صموئيل  36793
جرجس رفلة صيد السمك و طرائف اخرى-  من طرائف القس عبد املسيح املقارى  36803
جرجس رفلة من طرائف ابينا اندراوس الصموئيلى 36812
جرجس رفلة الشجرة الىت سجدت للعذراء طرائف مسيحية مصورة 36823
جرجس رفلة 1راكب الوعل  ج 37262
جرجس رفلة 2الراهب و االسد  ج 37273
جرجس رفلة (من طرائف البابا كريلس )فتح الباب باالصبع  37283
جرجس رفلة !الصليب يصد االمواج  37293
جرجس رفلة االرنب املرشد 37302
جرجس رفلة من طرائف البابا كريلس فنجان قهوة للذئب 37311

جمموعة من املؤلفني بستان احلواديت 37501
دير االنبا بضابا حكايات منتقاه للبنات 37512
دير االنبا بضابا حكايات منتقاه لالوالد 37522
دير االنبا بضابا مرتمجات مسيحية لالحداث 37533

ابطال و بطوالت 37543
(الزقازيق)القمص/بيشوى عبد املسيح (حكايات منتقاه للشابات  )اعمدة الزوايا    37553

دير االنبا بضابا بستان املعرفة 37563
ابراهيم صربى معوض 1جمموعة القصص املسيحية املسلسلة ج 37572
ابراهيم صربى معوض 2جمموعة القصص املسيحية املسلسلة  ج 37583
ابراهيم صربى معوض 3جمموعة القصص املسيحية املسلسلة ج 37593

جمموعة من املؤلفني جمموعة قصص للبنات مصورة 37601
الرتبية الكنسية مشاهد من حياة القديسني مرقس الرسول 37613

1قصص صغرية واقعية  ىف حياة القمص بيشوى كامل  ج 38013
القمص/تادرس يعقوب ملطى و اهنارت املاليني 38023
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مطبوعات صوت الراعى اجلحش سيجى و قصة اخرى مصورة 38043
راهب من دير االنبا بوال 38053 اى انت00خمتار 
راهب من دير االنبا بوال هدية الثواىن االخرية 38064
راهب من دير االنبا بوال صفحات عتيقة 38073

القس/بيشوى صدقى عصر املسيح 38131
القس/بيشوى صدقى الشاهد 38141

كمال كامل نسيم سلوك واميان 38301
اسكندر جديد االنتصار العجيب 38312

كنسية: ب .ا  38321
ساندى زجلر دبدوب و محور 38331

حواديت مينو وجدو 38341
مواقف وحكايات الفول نفتكرها ونعيشها على طول 38351

تالوس و جتار الرقيق 38511
تالوس و سباق العربات 38522

تالوس و قبائل الفندال الشمالية 38541
القمص/القس/تادرس عطية اهلل دعوة اىل احلب اليك انت عزيزى القارئ- احلى القصص و املواقف  38553

القس/سامى حنا غربيال للدراسة و مشاركة االخرين- الكتاب املقدس كتاىب املصور  38561
دار الكتاب املقدس قصة حقيقية ينبغى ان يعرفها كل انسان 38572

قصة االم فادى االنام 38582
لوسى ابراهيم لوقا اسعد ليلة 38592

اجنى سندباد ابناء ىف غربة 38601
القمص/مينا جاد جرجس 38632 من اروع القصص احتياجاتك عندى8املوسوعة االوىل ج
القمص/مينا جاد جرجس من اروع القصص يد اهلل اوسع7املوسوعة االوىل ج 38641
هيئة الطفل والعامل احلمار صديقى 38671

كنيسة مارجرجس سبورتنج 2جمموعة القصص املصورة ج 38691
دار الكتاب املقدس االب احملب 38702

فرحانني 38713
ملياء احلسيىن ندى ىف شم النسيم 38731
مورىف.السبس س سر الببغاء الثرثار 38752

وديع ميخائيل طريقان و هنايتان 38763
يعقوب الشاروىن 6اريد ان اعرف ج 38813
يعقوب الشاروىن العب و تعلم 38821

الريشة املفقودة- امثال الطبيعة  38831
يعقوب الشاروىن 2اريد ان اعرف ج 38861
يعقوب الشاروىن 1اريد ان اعرف ج 38871
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يعقوب الشاروىن 3اريد ان اعرف ج  38881
يعقوب الشاروىن 4اريد ان اعرف ج 38891

مها عرب القلب الكريستال 38961
نقوال امربازى احلاخام اسحاق وهى رواية مفعمة باحلوادث الغريبة 38971

يعقوب الشاروىن ىف السريك-لون وتعلم  38981
يعقوب الشاروىن الغاز-تسلية -اختبارات ذكاء - العب وتعلم  38992
يعقوب الشاروىن اختبارات ذكاء-رسم-فوازير - 4العب وتعلم ج 39002
يعقوب الشاروىن امساك وحيوانات البحر5-لون وتعلم  39012
يعقوب الشاروىن هرقل بطل القوة واحلكمة وحكايات اخرى 39021
القس/بيشوى صدقى 2الشطارة ىف العبارة ج 39031
القس/بيشوى صدقى 3الشطارة ىف العبارة ج 39041
القس/بيشوى صدقى 6الشطارة ىف العبارة ج 39051

الرباعم الصغرية حكاية قبل النوم 39082
عماد حنا منقريوس 1اجلواسيس -سفر يشوع ىف قصة ابداعية  39092

(مرحلة حضانة)سري القديسني وفضائلهم  39112
تعال اىل طفل املذود 39121
6قديسون و فضائل ج 39132
000مسرحية اتعلمت يا  39143

القس/مقار الربموسى 39183 على نار هادئة1حواديت ج
شريين غالب ساحمىن يا زوجى العزيز 39193

فيىب فارس اين ابنىت قصة واقعية 39202
شريين غالب اشاعات احلب والزواج 39222

راهب من دير الربموس قصة حرب 39233
مسيحى حقيقى 39253

اقرا و اتسلى مع دوىب 39282
كتاب حواديت جدو بشنس 39301

ميالد زكى بطرس رجال الشرطة 39311
كنيسة مارجرجس سبورتنج 1املسيحيون حول العامل ج 39353

نبيه نصر رزق رؤى القدير انقذتىن 39372
عريان احلكيم ليلة ىف الفردوس و قصص اخرى 39383

مارى منصور فرنسيس رحلة السبع امنيات 39393
اسيا-  اوروبا 3املسيحيون حول العامل ج 39403

نصر عياد 39411 الغىن الغىب2بستان االطفال ىف تفسري االمثال هل انت مثله ام ال ؟ج
نصر عياد . الفريسى و العشار3بستان االطفال ىف تفسري االمثال هذا ام ذاك ج 39421
مالك لوقا ( 14من عجائب و غرائب االنبا تكال هيمانوت ج )كوز الدقيق ال بنقص  39431
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مكتبة احملبة جمد االالم صلب املسيح 39441
2املسيحيون حول العامل ج 39453
5املسيحيون حول العامل ج 39463

جنالء فرار ت س ا ل ى من الكتاب املقدس العهد اجلديد 39473
خيارتى مسروقة 39482

4املسيحيون حول العامل ج 39493
طاقيىت خمطوفة 39501

مثل الزارع 39511
كتكوت وملك 39521

جيهان فكرى اقرا واكتب ولون 39531
4مواقف و طرائف ج  39541

1مواقف وطرائف ج 39553
هل اعمال اهلل صاحلة دائما 39561

39572 اخلليقة1كلمىن عن العالقة مع اهلل ج
يعقوب الشاروىن اختبارات ذكاء- رسم -  فوازير 5العب وتعلم ج 39581

دع شعىب يرحل 39601
ملك للشعب 39611

نبوكد نصر ومتثال الذهب 39621
يسوع واصدقاؤة االخصاء 39631

يسوع امللك 39641
املسيح قام حقا قام قصة قيامة الرب يسوع من االموات ميوسا0ج 0سى  39651
امراة دخلت التاريخ قصة راعوث املوابية ميوسا0ج 0سى  39661

زكريا استاورو حياتك ىف قصة عندما صمت البيانو 39702
زكريا استاورو حياتك ىف قصة السفاح حيتمى ىف اجلراح 39711
زكريا استاورو حياتك ىف قصة البالطو االمحر 39721
زكريا استاورو احملبة روشتة احلياة 39731
زكريا استاورو اعظم من علم امريكا 39741
زكريا استاورو حياتك ىف قصة اهلزاز مع الثعابني الصغار 39751

عماد حنا منقريوس 2سلسلة مغامرات وحروب العبور الكبري ج 39762
عماد حنا منقريوس 3سلسلة مغامرات وحروب سر االسوار ج 39772
عماد حنا منقريوس 4سلسلة مغامرات وجروب اخلائن ج 39781
عماد حنا منقريوس 5سلسلة مغامرات وحروب الكمني ج 39791
عماد حنا منقريوس 6سلسلة مغامرات وحروب الثعالب ج 39801
عماد حنا منقريوس 7سلسلة مغامرات وحروب حتالف الشر ج 39811
عماد حنا منقريوس 8سلسلة مغامرات وحروب مشس ال تغيب ج 39821
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عماد حنا منقريوس 9سلسلة مغامرات وحروب النسر جيدد شبابه ج 39831
عماد حنا منقريوس 39841 اجلواسيس1سلسلة مغامرات و حروب ج

عشر قصص لالحداث 39901
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى (قصرية من واقع احلياة)احلب و الرتكة قصص  39913
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى (قص قصرية من واقع احلياة )اخلطاب الذى ال ينسى  39923
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى (قصص قصرية من واقع احلياة )وغسل قدماى  39933

احاد الصوم املقدس 39941
.املسيحيون االوائل  39953

قانون االميان املصور 39961
سلسلة االصدقاء املتعبون االستاذ نطاط 39971

سلسلة قصص االصدقاء املتعبون االستاذ حشرى 39981
داود امللك العظيم قصص من حياة داود امللك 39991

صوت يشهد ىف الربية يوحنا املعمدان ميهد الطريق للمسيا 40001
بداية العامل واالنسان االول من جنة عدن حىت برج بابل 40012

اسثفية الشباب- جلنة الطفولة  40021 االجبية7صلواتنا اليومية 
القمص/مينا ظريف سلسلة االسرار السبعة املصورة سر الكهنوت 40031

طالب اسحق 5سر مسحة املرضى ج- سلسلة االسرار السبعة املصورة  40041
القمص/مينا ظريف 6سر الزجية ج- سلسلة االسرار السبعة املصورة 40051

دار الكتاب املقدس كلمات غريت العامل تعاليم السيد املسيح 40062
قانون االميان املصور- حكايات كنسية للمرحلة االساسية  40071

عدىل رزق اهلل القط حيب الغناء 59033
عدىل رزق اهلل االوزة البيضاء 59043
عدىل رزق اهلل ام الظل 59053
عدىل رزق اهلل النقطة السوداء 59063
عدىل رزق اهلل الورقة االخرية 59073
عدىل رزق اهلل الفانوس و االلوان 59083
عدىل رزق اهلل اصدقاء الشجرة اخلضراء 59272

مريفت عبد الناصر 59322  عاشق االرض الفالح املصرى القدمي1موسوعة مصر ىف عيون العامل ج
مريفت عبد الناصر 59332 مصر حب وعلم2موسوعة مصر ىف عيون العامل ج
مريفت عبد الناصر 59342 مصر ىف عيون لندن3موسوعة مصر ىف عيون العامل ج
مريفت عبد الناصر 59352 مصر ىف عيون برلني4موسوعة مصر ىف عيون العامل ج
مريفت عبد الناصر 59362 مصر ىف عيون باريس5موسوعة مصر ىف عيون العامل ج
مريفت عبد الناصر مصر ىف عيون روما6موسوعة مصر ىف عيون العامل ج 59372
مريفت عبد الناصر 59382 مصر ىف عيون فيينا7موسوعة مصر ىف عيون العامل ج
مريفت عبد الناصر 59392 مصر ىف عيون بودابست8موسوعة مصر ىف عيون العامل ج
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مريفت عبد الناصر مصر متحف لكل العصور9موسوعة مصر ىف عيون العامل ج  59402
مريفت عبد الناصر 59412 حكاية كلمة ومتثال0 احلرية 10موسوعة مصر ىف عيون العامل ج

صربى الدمرداش 1من يوميات عامل احليوان ج  59721
صربى الدمرداش 2من يوميات عامل احليوان ج  59732
صربى الدمرداش 3من يوميات عامل احليوان ج  59742
صربى الدمرداش 4من يوميات عامل احليوان ج  59752
صربى الدمرداش 5من يوميات عامل احليوان ج  59762
صربى الدمرداش 6من يوميات عامل احليوان ج  59772
صربى الدمرداش 7من يوميات عامل احليوان ج  59782
صربى الدمرداش 8من يوميات عامل احليوان ج  59792
صربى الدمرداش 9من يوميات عامل احليوان ج  59802
صربى الدمرداش 10من يوميات عامل احليوان ج 59812

مريفت عبد الناصر 2موسوعة ملوك وملكات مصر القدمية ج 60052
مريفت عبد الناصر 3موسوعة ملوك و ملكات مصر القدمية ج 60062
مريفت عبد الناصر 4موسوعة ملوك و ملكات مصر القدمية ج 60072
مريفت عبد الناصر 5موسوعة ملوك و ملكات مصر القدمية ج 60082
مريفت عبد الناصر 7موسوعة ملوك و ملكات مصر القدمية ج 60102
مريفت عبد الناصر 8موسوعة ملوك ملكات مصر القدمية ج  60112
مريفت عبد الناصر 9موسوعة ملوك و ملكات مصر القدمية ج 60122
مريفت عبد الناصر 10موسوعة ملوك و ملكات مصر القدمية ج 60132

هشام اجلباىل يوم املنصورة 60443
هشام اجلباىل يوم بناء اهلرم االكرب 60453
هشام اجلباىل يوم تاميم القناة 60463
هشام اجلباىل يوم طرد اهلكسوس 60473
هشام اجلباىل يوم العبور 60483
هشام اجلباىل يوم ابتكار االجبدية 60493
هشام اجلباىل يوم حطني 60503
هشام اجلباىل يوم عني جالوت 60513
سامية جالل 60822 نقطة املاء1حكايات بيئية لالطفال و الناشئة ج
سامية جالل 60832 اهلواء2حكايات بيئية لالطفال و الناشئة ج
سامية جالل 1 لالطفال و الناشئة الشجرة ج3حكايات بيئية ج 60842
سامية جالل 2 لالطفال و الناشئة الشجرة ج4حكايات بيئية ج 60852
سامية جالل 60862 لالطفال و الناشئة الورقة5حكايات بيئية ج
سامية جالل 60872 لالطفال و الناشئة اللعبة البالستيك6حكايات بيئية ج
سامية جالل 1 لالطفال و الناشئة قوالب الطوب ج7حكايات بيئية ج 60882
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سامية جالل 2 لالطفال و الناشئة قوالب الطوب ج8حكايات بيئية ج 60892
سامية جالل 1 لالطفال و الناشئة السمكة ج9حكايات بيئية ج 60902
سامية جالل 2 لالطفال و الناشئة السمكة ج10حكايات بيئية ج 60912
سامية جالل 1 لالطفال و الناشئة االلومنيوم ج11حكايات بيئية ج 60922
سامية جالل 2 لالطفال و الناشئة االلومنيوم ج12حكايات بيئية ج 60932

عبد التواب يوسف املوسوعة-القاموس-االطلس -االصدقاء الثالثة 61243
ان ميك انا خمتلف00انا متميز 61253

كارين ردمان+روبني مان مهارات مسلية 61263
يعقوب الشاروىن 1البخالء ج 61442
يعقوب الشاروىن 2االذكياء ج 61452
يعقوب الشاروىن 3فاكهة اخللفاء و مفاكهة الظرفاءج 61462
يعقوب الشاروىن 4رحلة ابن بطوطة ج 61472
يعقوب الشاروىن (1)مغامرات جليفر ىف بالد االقزام  61923
يعقوب الشاروىن (2)مغامرات جليفر ىف بالد العمالقة  61933
يعقوب الشاروىن (3)مغامرات روبنسن كروزو  61943
يعقوب الشاروىن (4)مغامرة اجلبل القاتل  61953
يعقوب الشاروىن 5كوخ العم توم ج 61963
يعقوب الشاروىن 1سلسلة امجل احلكايات ج - مفاجاة احلفل االخري  62303
يعقوب الشاروىن 2سلسلة امجل احلكايات ج-  الذى ركب النمر  62313
يعقوب الشاروىن 3سلسلة امجل احلكايات ج- صديقى االنسان االىل  62322
يعقوب الشاروىن 4سلسلة امجل احلكايات ج- من االرض اىل القمر  62332
يعقوب الشاروىن 5سر الفىت الشجاع ح 62343
يعقوب الشاروىن 6سلسلة امجل احلكايات ج- مغامرة البطل منصور  62353
يعقوب الشاروىن الطائر الشجاع 62363
يعقوب الشاروىن 8سلسلة امجل احلكايات ج- اللمسة الذهبية  62373
يعقوب الشاروىن عقلة االصبع 62383
يعقوب الشاروىن مدينة االسرار 62393
يعقوب الشاروىن 11سلسلة امجل احلكايات ج- وردة لكل طفل  62403
يعقوب الشاروىن 13سلسلة امجل حكايات ج - زوروىن كل سنة مرة  62423
يعقوب الشاروىن التجار الثالثة 62433
يعقوب الشاروىن 15من سلسلة امجل حكايات ج - الزمار العجيب  62443
يعقوب الشاروىن غرب القمر و شرق الشمس 62453

عدىل رزق اهلل 1متر  62882
عدىل رزق اهلل 2متر  62892
عدىل رزق اهلل 3متر 62902
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عدىل رزق اهلل 4متر  62912
عدىل رزق اهلل 5متر  62922
عدىل رزق اهلل 6متر  62932
عدىل رزق اهلل 7متر 62942
عدىل رزق اهلل 8متر 62952
عدىل رزق اهلل 9متر 62962
عدىل رزق اهلل 10متر 62972

مريفت عبد الناصر ماعت و الفالح الفصيح -1موسوعة الفن املصرى القدمي املصورة للناشئني ج  62982
مريفت عبد الناصر البحث عن كتاب حتوت - 2موسوعة الفن املصرى القدمي املصورة للناشئني ج 62993
مريفت عبد الناصر البيت الكبري -   3موسوعة الفن املصرى القدمي املصورة للناشئني ج 63003
مريفت عبد الناصر قصة االهرام- 4موسوعة الفن الصرى القدمي املصورة للناشئني ج  63012
مريفت عبد الناصر فن اخلزف   -  5موسوعة الفن املصرى القدمي املصورة للناشئني ج 63023
مريفت عبد الناصر فن العمارة- 6موسوعة الفن املصرى القدمي املصورة للناشئني ج  63032
مريفت عبد الناصر فن التصوير و النحت - 7موسوعة الفن املصرى القدمي املصورة للناشئني ج  63042
مريفت عبد الناصر فن املوسيقى - 8موسوعة الفن املصرى القدمي املصورة للناشئني ج 63053
مريفت عبد الناصر فن تصميم املالبس و احللى - 9موسوعة الفن املصرى القدمي املصورة للناشئني ج  63063
مريفت عبد الناصر الفن الضرور فن الطب -10موسوعة الفن املصرى القدمي  املصورة للناشئني ج  63073
امساعيل عبد الفتاح الصناعات اخلشبية 63322
امساعيل عبد الفتاح احلديد و الصلب  قاعدة الصناعات و اساس احلضارات 63332
امساعيل عبد الفتاح صناعة االدوية 63342
امساعيل عبد الفتاح الغزل و النسيج 63352
امساعيل عبد الفتاح زهور مصرية 63362
امساعيل عبد الفتاح جولة داخل متحف الربيد 63372
امساعيل عبد الفتاح الشرطة املصرية 63381
امساعيل عبد الفتاح العلم املصرى 63391
امساعيل عبد الفتاح النشيد الوطىن 63402
امساعيل عبد الفتاح السد العاىل 63412
امساعيل عبد الفتاح االهرامات 63423
امساعيل عبد الفتاح قناة السويس 63432
امساعيل عبد الفتاح امحد عراىب الزعيم املصرى الفالح 63442
امساعيل عبد الفتاح جولة داخل متحف سوزان مبارك للطفل 63452

كامل الكيالىن عمارة 63851
كامل الكيالىن قصص من الف ليلة- على بابا  63951
كامل كيالىن بطل اثينا 63973

كامل الكيالىن اصدقاء الربيع 64092
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كامل الكيالىن زهرة الربسيم: سلسلة قصص علمية 64102
كامل كيالىن ىف االصطبل: سلسلة قصص علمية 64112
كامل كيالىن جبارة الغابة: سلسلة قصص علمية 64122

كامل الكيالىن اسرة السناجيب: سلسلة قصص علمية 64132
كامل الكيالىن ام سند وام هند: سلسلة قصص علمية 64142
كامل الكيالىن الصديقتان: سلسلة قصص علمية 64152
كامل الكيالىن خماطرات ام مازن: سلسلة قصص علمية 64162
كامل الكيالىن العنكب احلزين: سلسلة قصص علمية 64173
كامل الكيالىن النحلة العاملة: سلسلة قصص علمية 64183

SHAKESPEARE العاصفة ترمجة كامل الكيالىن 64313
حممد على امحد اعماق احمليط 64532
حممد على امحد مملكة الفطريات 64552
حممد على امحد كهف اخلفافيش مصاصة الدماء 64562
حممد على امحد مادورودام مدينة االقزام 64572
حممد على امحد الكوكب االمحر 64582

اخلورى.انطوان م 2اوروبا و قدموس ج 64681
اخلورى.انطوان م 3مينوس بن اوروبا ج 64691
اخلورى.انطوان م 4اساطري و قصص من التاريخ اليسار ج 64701
اخلورى.انطوان م امللك سيف و النجاشى 64841

حممد عطية االبراشى 65012 اطفال الغابة1سلسلة املكتبة اخلضراء ج
حممد عطية االبراشى 65022 سندريال2سلسلة املكتبة اخلضراء ج
حممد عطية االبراشى 65031 السلطان املسحور3سلسلة املكتبة اخلضراء ج

عبداهلل الكبري 65043 القداحة العجيبة4سلسلة املكتبة اخلضراء ج
عبداهلل الكبري 65053 البجعات املتوحشات5سلسلة املكتبة اخلضراء ج

حممد عطية االبراشى 65062 االمرية احلسناء6سلسلة املكتبة اخلضراء ج
عبداهلل الكبري 7الرفيق اجملهول سلسلة املكتبة اخلضراء ج 65072

حممد عطية االبراشى سلسلة املكتبة اخلضراء  - 8االمرية و الثعبان ج 65083
حممد عطية االبراشى سلسلة املكتبة اخلضراء  - 9امللك عادل ج 65092

عادل الغصبان 10البلبل ج 65102
حممد عطية االبراشى 11سلسلة املكتبة اخلضراء ج- االنف العجيب  65112

عادل الغصبان سلسلة املكتبة اخلضراء - 12اجلميلة النائمة ج 65122
عادل الغصبان عروس البحر 65132
عادل الغصبان سلسلة املكتبة اخلضراء  - 14عقلة االصبع ج 65142
عادل الغصبان 15االخوات الثالث ج 65152

حممد عطية االبراشى البنت واالسد 65162
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عادل الغصبان 17املغامر اجلرئ ج 65171
عادل الغصبان 18قصري الذيل ج 65182
عادل الغضبان الليمون العجيب 65191
عادل الغضبان ىف جزيرة النور 65201
عادل الغصبان الفارة البيضاء 65211

نظمى لوقا 22جبل العجائب ج 65221
عبداهلل الكبري 23اليس ىف بالد العجائب ج 65231

حممد عطية االبراشى الراعى الشجاع 65241
عادل الغصبان الصياد املاهر 65252
عبداهلل الكبري 65262 الكرة الذهبية26سلسلة املكتبة اخلضراء ج

يعقوب الشاروىن سلسلة املكتبة اخلضراء - 27الشاطر حمظوظ ج 65273
حممد عطية االبراشى 65292 امرية القصر الذهىب29سلسلة املكتبة اخلضراء ج

يعقوب الشاروىن 30دنانري لبلبة ج 65302
يعقوب الشاروىن 31سلسلة املكتبة اخلضراء ج- هنر الذهب  65311
يعقوب الشاروىن 65322 خامت السلطان32سلسلة املكتبة اخلضراء ج
عبد اهلل الكبري 33سلسلة املكتبة اخلضراء ج- املراة السحرية  65332

عفاف عبد البارى 34سلسلة املكتبة اخلضراء ج- بنات الصياد  65341
سلوى مطاوع 35سلسلة املكتبة اخلضراء لالطفال ج- الوزير احلكيم  65351

يعقوب الشاروىن 65363  سر اللحية البيضاء36املكتبة اخلضراء لالطفال ج
سوزان عبد الرمحن 65372 سر الشعر االسود37سلسلة املكتبة اخلضراء ج

مىن جرب 38سلسلة املكتبة اخلضراء ج- القدم الذهبية  65381
يعقوب الشاروىن الرحلة العجيبة لعروس النيل 65392

امحد جنيب 40سر العلبة الذهبية ج 65401
هدى مصطفى عبد احلميد 41سلسلة املكتبة اخلضراء لالطفال ج- التاج املسحور  65413

يعقوب الشاروىن 42سلسلة املكتبة اخلضراء ج- عفاريت نصف الليل  65421
زهرية البيلى 43سلسلة املكتبة اخلضراء لالطفال ج- النجم الكبري 65431

امساعيل عبد الفتاح 44سلسلة املكتبة اخلضراء لالطفال ج- مملكة العدل  65441
يعقوب الشاروىن 45سلسلة املكتبة اخلضراء لالطفال ج- الصياد املسكني واملارد اللعني  65451
يعقوب الشاروىن 46سلسلة املكتبة اخلضراء لالطفال ج- بدر البدور واحلصان املسحور 65461
يعقوب الشاروىن 47سلسلة املكتبة اخلضراء لالطفال ج- مغامرة زهرة مع الشجرة  65471
ثريا عبد البديع 48سلسلة املكتبة اخلضراء لالطفال ج- امري ىف بالد االقزام  65482

عبد التواب يوسف 49سلسلة املكتبة اخلضراء لالطفال ج- الطبلة املسحورة  65491
عبد املنعم جرب عيسى 50سلسلة املكتبة اخلضراء لالطفال ج- حلم من دخان  65501

مىن عثمان 51سلسلة املكتبة اخلضراء لالطفال ج- بالد النهر  65511
يعقوب الشاروىن 52سلسلة املكتبة اخلضراء لالطفال ج- حسناء والثعبان امللكى  65521
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يعقوب الشاروىن 53سلسلة املكتبة اخلضراء لالطفال ج- تائه ىف القناة  65531
يعقوب الشاروىن 65623 املكتبة اخلضراء62الكسالن وتاج السلطان ج

لينا الكيالىن البقرة املامونة والبقرة اجملنونة 66523
جمدى صابر فريد و املارد اجلبار 66531

هل انت خائف ؟ 66542
اوالد و بنات العامل 66552

من اصدقائك القدامى اىل اصدقائك اجلدد- الصداقة  66562
جسمك 66572
مشاعرك 66582
عائلتك 66592

انا اسف: العصفور يقول  66611
صابر يعتذر 66621

القس/بيشوى صدقى النجم يدعوك 66631
حممود جعفر تعرف على االرقام 66712
حممود جعفر تعرف على االصوات 66722
حممود جعفر تعرف على االشكال 66732
حممود جعفر تعرف على االحجام 66741
حممود جعفر تعرف على االلوان 66751
حممود جعفر تعرف على وصف املواد 66762
حممود جعفر تعرف على الطعم و الرائحة 66772
حممود جعفر تعرف على املكان 66781
حممود جعفر تعرف على العكس 66792

ابو العرب ابو اليزيد النخلة ما برتميش رطب 66871
شوقى حجاب دقدق يقرا ويكتب 66952
شوقى حجاب دقدق والضوضاء 66962
شوقى حجاب دقدق وخيال اخليال 66972
شوقى حجاب دقدق و االمرية بالونة 66982
شوقى حجاب دقدق ابو رجل جديدة 66992
شوقى حجاب دقدق يضحك ها ها ها ها   67002
شوقى حجاب 67012 فاااا00 فووو 00دقدق وفووو
شوقى حجاب دقدق و العني احلمراء 67022
شوقى حجاب دقدق و االصدقاء 67033
شوقى حجاب دقدق ىف دار اخليالة 67041

حممود جعفر دقدق يطري عاليا 67061
ناصف مصطفى عبد العزيز 67071 قصة ميسرة لالطفال100احلى احلكايات 
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عمرو مسري عاطف بكار و العصفورة الصغرية 67532
عمرو مسري عاطف بكار يزرع وردة 67542
عمرو مسري عاطف بكار يذهب اىل طبيب االسنان 67552
عمرو مسري عاطف بكار ىف حديقة احليوان 67561
عمرو مسري عاطف بكار ىف املكتبة 67572

برتران جوتييه انا لونا فنانة 67792
برتران جوتييه انا لونا و انا رياضية 67802
برتران جوتييه انا لونا و ال اخاف شيئا 67812

معارك و بطوالت معركة كربيت 68321
معارك و بطوالت قاهر الفانتوم 68331

معارك و بطوالت االصرار 68341
حممد عبد اهلل خري الدين الغراب الكذاب 68351

روجيه باريه ما احلى االجازات 68362
سيمون لورو ما احلى احلنان 68372
سيمون لورو ما احلى القراءة 68382
روجيه باريه ما احلى السريك 68392
روجيه باريه ما احلى احليوانات 68402
روجيه باريه ما احلى احلب 68412
روجيه باريه ما احلى القطط 68422
روجيه باريه ما احلى الصيف 68432
روجيه باريه ما احلى املوسيقى 68442

لينا الكيالىن 1املفاجاة  سلسلة بذور االمل ج  68692
لينا الكيالىن 2عزاء و رجاء  سلسلة بذور االمل ج  68702
لينا الكيالىن 3عالقات متبادلة  سلسلة بذور االمل ج  68712
لينا الكيالىن 4عائلة رضا  سلسلة بذور االمل ج  68722
لينا الكيالىن 5تعال يا امحد  سلسلة بذور االمل ج  68732
لينا الكيالىن 6اتسمعىن يا سعيد سلسلة بذور االمل ج  68742
لينا الكيالىن 7سر البنت دينا سلسلة بذور االمل ج  68752
لينا الكيالىن 8خائف ام مريض سلسلة بذور االمل ج  68762
لينا الكيالىن 9امسه وحيد سلسلة بذور االمل ج  68772
لينا الكيالىن 10يوم ال ينسى سلسلة بذور االمل ج  68782

عبد التواب يوسف 68962 من كتاب الرتاث االنساىن23القصة  (اجلذور  )سلسلة روائع االدب املصرى لالطفال  
عبد التواب يوسف سلسلة روائع االدب املصرى لالطفال الشجرة ثروة 68972

يعقوب الشاروىن الوردة 69022
يعقوب الشاروىن ابطال ارض الفريوز 69032
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امحد جنيب الرمال الذهبية 69042
لينا الكيالىن الطائر الطيب العجيب 69072
لينا الكيالىن اجلمل و السنام 69082

عبد الباسط اجلمل كوكو و انفلونزا الطيور 69092
هيلكة زوزينبووم حصان امسه موج البحر 69102

هدى مصطفى عبد احلميد 1املكتبة الذهبية ج- الياقوتة الزرقاء  69161
هدى مصطفى عبد احلميد 2املكتبة الذهبية ج- زهرة االصفياء  69171
هدى مصطفى عبد احلميد 5املكتبة الذهبية ج- جبل النور  69201

كاتى مسيث 69211 داخل اذنك00 السمع رحلة 1سلسلة احلواس ج
كاتى مسيث 69221 واسرار الكنز00سلسلة احلواس الرؤية  عيناك 
كاتى مسيث 69231 خمرب سرى00 الشم انفك 3سلسلة احلواس ج 
كاتى مسيث 69241 داخل انفك00 التذوق الغاز 4سلسلة احلواس ج
كاتى مسيث 69251 اللمس خط دفاعك االول5سلسلة احلواس ج
كاتى مسيث 69261 القائد االعظم00سلسلة احلواس التفكري عقلك 
نيفني راتب+ مىن سبع + نادية اخلوىل 1كلمة كلمة فلفل ج 69302
نيفني راتب+ مىن سبع + نادية اخلوىل 2كلمة كلمة مسسم و فلفل ج 69312
نيفني راتب+ مىن سبع + نادية اخلوىل 3كلمة كلمة صباح اخلري ج 69322
نيفني راتب+ مىن سبع + نادية اخلوىل 4كلمة كلمة مشغول ج 69332
نيفني راتب+ مىن سبع + نادية اخلوىل 5كلمة كلمة امحر ج 69342
نيفني راتب+ مىن سبع + نادية اخلوىل 6كلمة كلمة من حيب ؟ ج 69352

البطيخة 69362
فاطمة املعدول الوردة الزرقاء 69432
فاطمة املعدول الدنيا مخسة 69442

امل فرح اين اختفى اخر الديناصورات ؟ 69491
عبد الباسط اجلمل اجلينوم و اخلريطة اجلينية لالطفال 69502
عبد التواب يوسف 1حكايات غري شعبية  ج 69572
عبد التواب يوسف 2حكايات غري شعبية  ج 69583

الرتاب عينة من الرتبة روزنيسكى0ناتاىل م 69812
الصخور الصلبة و الرقيقة والناعمة و اخلشنة روزنيسكى0ناتاىل م 69822
69832 حولنا ىف كل مكان0 حتت 0املاء فوق  روزنيسكى0ناتاىل م

نادر ابو الفتوح االطباق الطائرة 69942
نادر ابو الفتوح هدية االمرية 69952
نادر ابو الفتوح قش ىف قش 69962
نادر ابو الفتوح شنطة بطة 69972
نادر ابو الفتوح عني العقل 69982

93 / 201654,  نوفمبر02



نادر ابو الفتوح اكلة السمك 69992
نادر ابو الفتوح بائع العجائب 70002
نادر ابو الفتوح سر احلجر االبيض 70012
نادر ابو الفتوح محارى بدون ذيل 70022

حممد عطية االبراشى السمكة الذهبية و قصص اخرى 70091
حممد عطية االبراشى االبناء الثالثة وقصص اخرى 70101
حممد عطية االبراشى وقصص اخرى1بنت قاطع اخلشب ج 70111
حممد عطية االبراشى 70121 وقصص اخرى2زوجة االب ج

صالح طنطاوى الوطاويط املتوحشة 70141
حممد عطية االبراشى 70151 وقصص اخرى5املوسيقيون الثالثة ج
حممد عطية االبراشى 70171 وقصص اخرى7الطفالن اليتيمان ج
حممد عطية االبراشى لعبة االمرية 70201
حممد عطية االبراشى االبن النبيل و قصص اخرى 70211
حممد عطية االبراشى االمرية املدبرة و قصص اخرى 70381
حممد عطية االبراشى اجلندى اجملهول و قصص اخرى 70451
حممد عطية االبراشى الضعيف يغلب القوى و قصص اخرى 70551

الفت حممد عبد الكرمي اعمامنا الطيبون 70621
نزيه جرجس رزق مهرجان احليوانات 70632

سعيد حممد حسن امللط اعياد مصر بني املاضى و احلاضر 70643
مىن ثابت يا فراشة طريى طريى 70652

فاطمة املعدول عائلة خالية من االدمان 70662
ماما نعم الباز حكايات لنور القلب 70672

جهاد امحد حممد عبده قصص و اشعار 70682
خالد سعد عمارة 70692 سنة12 اىل 9كن صديقى لسن من 

مصطفى على رمضان 70703 سنة12 اىل 8العفريت الصغريلسن  من 
داليا كمال سيدهم السندباد البحرى الرحلة االوىل رائعة الف ليلة و ليلة 70712

رشا عز الدين السيد+ مىن عبد القادر+هند سيد حممود ريس مغامرات شخبوط 70722
هاىن حممد فريد املاريونيت 70732

حممد زهري جمد الدين ناجى 70742 سنوات اىل ما فوق ذلك10فرعون مصر العظيم حتتمس الثالث لسن من 
نشات املصرى قالت االشجار 70752

عبد التواب يوسف 1توشكى اخلضراء ج 70762
عبد التواب يوسف 2توشكى الوفاء ج 70772
عبد التواب يوسف 3توشكى النماء ج 70782
عبد التواب يوسف 4توشكى الرجاء ج 70792
عبد التواب يوسف 5توشكى الرخاء ج 70802
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حممود امني القوصى القاموس املصور للطفل العرىب 70812
رندة شريف حكايات نور 70822

حممد عبد احلافظ ناصف ابتسامة القمر 70833
الشاطر حسن وشجرة التفاح 70842

حنان سعيد امحد ثابت اطفال ودميات تلعب لعبة السياسة 70852
حنان نصار فرحة الشبل اهلارب 70862

عبري عبد العزيز يوميات ختتة 70871
اسامة حممد حممود عبد احلميد اصحاىب 70882

اميان منري مصطفى ذكاء القنربة و غرور الفيل 70892
اميان سالمة يوميات انسان بدائى 70902

عادل البطوسى طيور السالم 70912
سهام ناصر البطة سو 70922

السماح عبد اهلل خري االمور الوسط 70932
صباح سعيد نوسة الزم تتعلم 70942

شريين على صربى الوان 70953
منال راشد تيمو و النملة نينو 70962

حممد محدى حامد صفحة من مذكراتى 70972
مدحت سعيد السيد خللى بالك من صاحبك 70982

سوزان عبد الرازق حممد شادى و سيدة االلوان 70992
ليلى الراعى حكايات احليوانات 71002

حسن نصار لست وحدك- احلمار حيلق بعيدا  71013
اغضب 71023

مسري سامى شنودة ارسم ىل مدرسة 71031
امحد سويلم حكايات الفرعون الصغري 71043

فاطمة املعدول انا و جدتى 71053
اماىن العشماوى تفضل معى 71062
اماىن العشماوى هذا فرح 71072
اماىن العشماوى !ماذا جرى ؟ 71082
اماىن العشماوى هيا بنا 71093

روث بروكلهرست اطلس االطفال املصور 71103
مسرية شفيق لو كنت ملكا 71113

عصمت داوستاشى (االنتماء الوطىن  )شادى و جدو ىف متحف الفن احلديث  71122
مسرية شفيق هنونة و جدهتا سونة 71132

يعقوب الشاروىن سر ملكة امللوك 71142
فاطمة املعدول امتىن لو كنت حمافظ القاهرة 71152
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امل فرح انا انسان 71162
عماد حسن الشافعى الوادى العجيب 71172

71182 من شعر فؤاد حاد0عقد الفل و اليامسني   
فاطمة املعدول سارة ترسم وتعزف موسيقى 71193
فاطمة املعدول البنت مثل الولد 71202

حممد امحد برانق جبل الكنوز السبعة 71211
املطحنة السحرية 71221

رزق اهلل سعد حواديت مينو و جدو 71231
كارول ان مورو 72502 دليل الصغار ملعرفة ان التسامح شفاء للقلوب0التسامح 

جيىن اونيل+ تيد اونيل  72512 دليل الصغار لالهتمام باالخرين و املشاركة و حسن املعاملة0االحرتام 
جاكسون.اس.ج 72522 دليل الصغار للتعامل مع املشاغبني0ايها املشاغب وداعا 
جاكسون.اس.ج 72532 دليل الصغار لتقدير قيمة العالقات االسرية0عائلتك أوال 

72542 دليل الصغار لفهم الصداقة و تقدير االصدقاء0تعلم لتصبح نعم الصديق  أدامز0 أ 0كريستسن 
سوزان هايبور اوكيفى 72552 دليل الصغار الذين يشعرون اهنم خمتلفون0كن جنما متالقا 

فاطمة املعدول اين تذهب القمامة ؟ 72561
مارجريت وايز براون اجلزيرة الصغرية 72572

بنجامني.ه.أ هناك ما هو أسوأ 72582
اريانا كاندل 72591 شخصيتك   ىف املتنزهات00سلوكياتك 
اريانا كاندل 72601 شخصيتك  ىف املدرسة00سلوكياتك 
اريانا كاندل 72611 شخصيتك  ىف احلفالت00سلوكياتك 
اريانا كاندل 72621 شخصيتك  ىف االجازة00سلوكياتك 

حممد كشيك انا طاير باجلناحات 72782
حسن صربى الكرة السعيدة 72792

فريد حممد معوض علمنا الطري 72802
رجب الصاوى 37فوانييس ج 72811

زينب شحاتة مهران 39اين السيد كوارك ج 72821
شاكر املعداوى 40احالم دجاجة ج 72832

حممود قاسم 41روبوت اخر شقاوة ج 72842
طارق حسن 42العجيبة الثامنة ج 72852

هشام عبد اهلل قاسم فيضان السكر 72862
القس/بيشوى صدقى شقاوة عيال 72871

صالح ترك احالم دائمة اخلضرة 72881
رجب سعد السيد عروس البحر و حكايات اخرى 72912

خمتارات من حكايات ايسوب 72923
فؤاد قنديل مدينة الدخان رواية لالحباب 72961
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جمدى صابر ( 15)حيكى ان الديك الفصيح  73111
عبد الرمحن درويش احملارب و الكنز 73232

فريال كامل تفانني ىف متحف الفن 73242
مسعود شومان الديك الفنان 73262
نادر ابو الفتوح حكيم امللك 73272
يوسف ابو رية هكذا تكلمت االشياء 73342

هشام قاسم بودى يتحدى اجلميع 73352
ربيع الصربوت اخلروف الكسالن 73362
ثريا عبد البديع بيت على اطراف املدينة 73372

فريد حممد معوض االرض تعلمنا 73382
نشات املصرى انا والنمر 73392
فاطمة ابراهيم القطة الشقية 73402

عبد اجلواد حممد احلمزاوى ملاذا ابتسم الديناصور 73412
طاهر الربنباىل ورد احملبة 73422

سهري متوىل سلسلة قطر الندى- غنا للفراشات  73432
امحد طاهر حكاية خري البالد 73442

حممود قاسم مغامرات الكمبيوتر الطائر 73452
عزة سلطان ملاذا انا صغري؟ 73462

حسني على حممد كان ياما كان 73472
حممود حسن فرغلى متساح توت 73482

حسن صربى حكايات عن االشجار  قطر الندى 73492
حممد امني االمرباطورة و املراة السحرية 73502

شوقى حجاب اجلمل مجل 73512
حمسن خضر ايام االسبوع السبعة 73522
حممد ابو زيد نعناعة مرمي 73531

الطاهر الشرقاوى شجرة الربتقال 73542
وليد طوغان صداقة اغلى من الذهب 73552

عبري امحد عبد العزيز املدينة الربتقالية 73582
جمدى جنيب قاض من كوكب املريخ 73592

عقد من الفل 73602
حممد عبد احلافظ ناصف حرف النون يبتسم 73612

عنرت خميمر حكاية كل صباح 73622
منار فتح الباب احالم صغرية 73632

حممد عبد اهلل اهلادى الشغالة الذكية 73642
حممد مورو جنديان من النحاس 73672
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سعيد الوكيل قالت االشياء ىل 73692
فؤاد قنديل الولد الذهىب 73722

بستان فنون 73732
رجب الصاوى شعر-  صندوق الغابة   73742
طاهر الربنباىل (شعر  )الوان ياعيال    73752
جمدى جنيب !النهر ال يعرف اخلوف  73811
عزت ابراهيم كوخ صغري و شجرة كبرية 73822

مصطفى السعيد الشجرة الصغرية 73862
امال املريغىن مدرسة العصافري 73872

رجب سعد السيد جزيرة الربكان 73882
فريد حممد معوض ىف صحبة عمىت 73892

0يسى حنا املقص العجيب 73902
مرعى مدكور هدية عم امني 73922
جمدى جنيب مشس ىف بالد الثلج 73952

يعىن اية؟ 73972
قاسم مسعد عليوة شلة املتهورين السعداء 74032

حامت رضوان زيزو و ظاظا ىف قصر االسرار 74102
جمدى عبد الرحيم توت حاوى توت 74132

عصمت داوستاشى حكايات فنية 74142
طلعت رضوان هديل احلمام 74172

امحد عبد احلليم دراز قلب دهب 74232
ابراهيم اصالن و كان يوما 74252

حممد عبد العباسى البنت ترسم الفراشات 74261
البطة الصغرية العرجاء حكاية شعبية اكرانية 74331

حسام كامل 74402 احلمار ماطلعش محار1سلسلة حيوانات دمها خفيف ج
حسام كامل 74441 الدنيا داورة4سلسلة حيوانات دمها خفيف ج
حسام كامل 74461 نائب امللك6سلسلة حيوانات دمها خفيف ج
حسام كامل 74472 احليطان هلا اذان7سلسلة حيوانات دمها خفيف  ج
حسام كامل 74501 ال يصح اال الصحيح10سلسلة حيوانات دمها خفيف ج 
حسام كامل 74541 االمر خمتلف14سلسلة حيوانات دمها خفيف ج 
حسام كامل 74551 الصديق وقت الضيق15سلسلة حيوانات دمها خفيف ج 
حسام كامل 74571 مافيش اغلى من كدة17سلسلة حيوانات دمها خفيف ج 
حسام كامل 74591 طب دى تيجى ازاى19سلسلة حيوانات دمها خفيف ج 

قطط ذوات 74601
سلسلة حيكى ان بسمة 74611
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سلسلة حيكى ان جنوى 74621
سلسلة حيكى ان ناجى 74632
سلسلة حيكى ان عادل 74641

الثعلب العجوز 74651
حممد قابيل الطفل العبقرى 74663

شاكر املعداوى ( 1)حيكى ان هرم االرز الذهىب  74671
نادية حسن ( 3)حيكى ان السمكة الفضية  74681
ثريا ابو زيد ( 4)حيكى ان رحلة شاقة  74691
فوزى خضر ( 7)حيكى ان الصوت الغريب  74701

فريد ابو سعدة ( 10)حيكى ان حصان دقدق  74711
نعمات البحريى ( 31)حيكى ان رسومات نرمني  74731
فاطمة هامن طه ( 42)حيكى ان قطرة املاء احلائرة  74741

57حيكى ان الرغبات الثالث ج  74753
زهرية البيلى ( 59)حيكى ان مسسمة و مننمة  74762

عباس حممود العقاد من نوادر جحا 76292
عبد التواب يوسف قصص و اشعار نبوية موسى 76301

اليانور فراجون 76312 قصص5
اسرتيد لندجرين بيىب اقوى طفلة ىف الدنيا اميل اشقى طفل ىف العامل 76321

اريك كاستنر اميل الصغري بوليس سرى خاص جدا 76332
مينديرت دى جونج عودة اللقلق 76341

سهري القلماوى من حكايات جدتى 76352
جيمس جويس القط و الشيطان 76361

رينيه جويليو ملكة الغابة 76373
الدوس هيكسلى الغربان و شجرة الكمثرى املزدهرة 76383

صامويل جونسون النافورتان 76393
حممود تيمور بدر البدور او قنفذة و امورة و ما جرى هلما ىف اجلنينة املسحورة 76402
امحد شوقى الشوقيات الضاحكة 76411

صالح عبد الصبور حى ابن يقظان 76422
عبد التواب يوسف املشهد الرهيب 76433

جياىن رودارى حكايات ىف التليفون 76443
حافظ ابراهيم سؤال و جواب كتاب لالطفال وضعه شاعر النيل 76453

الفونتني خرافات الفونتني 76463
زكى جنيب حممود بيض الفيل و حكايات اخرى 76472

فكتور هوجو الواىل و الربغوث 76483
جيمس كروس اجلزيرة السعيدة فيما وراء الرياح 76493
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توف يانسون الطفلة اخلفية 76503
طاغور عودة الطفل وقصص وقصائد اخرى 76511

جيمس بارى بيرتبان 76522
سلمى الجرلوف رحالت نلزهلجرسون العجيب 76532

كرستني نوستلنجر الكلب و املعلم 76543
جون بنيان رحلة احلاج 76552

الكسندر بوشكني الديك ذو العرف الذهىب 76563
بيوولف اول ملحمة اجنلو ساكسونية ىف التاريخ 76573

فريجينيا هاملتون ذئب و بنت صغرية/ عن الزجنية االمريكية الناس قادرون على ان يطريوا جاك و الشيطان  76583
ارثر ميلر مثثال احلرية- 2-القط و السباك - 1 76592

حيىي حقى وجدت سعادتى مع احلمري 76602
تورمودها يوجني زبلن 76613

وليم سارويان اىب و حكايات اخرى 76623
سيسيا بودكر الفرس االسود و حكاية اخرى 76633
باوال فوكس اخلط الدائرى و املستقيم و قصة اخرى 76643

ابراهيم عبد القادر املازىن صندوق الدنيا و حكايات اخرى 76652
ماريا جريب الفيس و السر الدفني 76663
كارانا ديل0سكوت او 76672

انطوان سانت اكسبورى االمري الصغري 76682
فكرى اباظة حواديت فكرى اباظة 76692

عبد احلكيم حممود سارة تقابل القصر 76702
مرفت ابو بكر على مدينة االمساء 76712

مصطفى القاضى بيت جدى 76721
مصطفى على رمضان يوميات غابة 76733

زينب العسال امحد زويل سفري العامل العرىب 76742
رانية حسني امني سيوة قصة حب صغرية صغرية 76752
ثناء مخيس سعيد احالم الطفولة 76762

امحد شوقى سعد عبد الرمحن/  اختيار وتقدمي 0خمتارات من شعر شوقى لالطفال  76772
امل فرح الولد و السلة 76783

ماما نعم الباز رحلة القراءة مع عالمات االستفهام اخلمس 76792
كوهينور عثمان شيكو و الفريوس فركيكو 76803
فاطمة املعدول وظيفة ملاما 76812

رانية حسني امني هروب سحابة الدخان 76823
برتران جوتييه اختفاء هنر النيل 76832

امل فرح حكايات من دراو 76842
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حممد عبد العزيز رحلة قطرة ماء  القطرة القاتلة 76852
فاطمة املعدول الكنز 76861

ك هانز اندرسون الصندوق الزجاجى  حكايات شعبية من الرتاث االنساىن 76873
نبيل خلف عطاء رواية لالطفال 76882

جندى ابراهيم انا السلطان 76891
حممود قاسم سلسلة افالم الغرب امرباطور الشمال 78001

توفيق لطف اهلل بعد خروجى من اجليش 78391
حممد غالب احالم االوملبياد 78402

تشارلز ديكنز ديفيد كوبر فيليد 78411
تشارلز ديكنز 2ديفيد كوبر فيلد ج 78421

املختار [بيكاسو - سيمون بوليفار - كليوباترا - غاندى  ]شخصيات غريت جمرى التاريخ  78431
بول هوايت حكايات طبيب الغابة 78441

الفتاة و الصورة قصة حقيقية حدتث ىف اوروبا 78451
فلورنس فرميانتل عزيزة و عدىل 78461
حممد امحد برانق كهف الناسك 78471

اغنية الصغري 78482
صربى كامل قصص قصرية من االدب الغاملى االجنليزى 78491

االفيال العشرة 78531
ميخائيل صوايا سبتيموس ساويرس 78651
ميخائيل صوايا يوليوس قيصر 78731

مارى روبن زدىن قربا السنونو 78801
كامل كيالىن جلفر الرحلة الثالثة ىف اجلزيرة الطيارة 78831
كامل كيالىن جلفر الرحلة الرابعة ىف جزيرة اجلياد الناطقة 78841

يعقوب الشاروىن -1-هنر الذهب   79351
حبيب سعيد 79361 -2- ولدى  
عزرا مرجان -4انت ىف البيت و املدرسة  79381

4اسال طبيب ج 79531
مالك لوقا حكايات من ذهب 79842
مالك لوقا 1على الرجل ان يعود للقرية ج 79851
مالك لوقا 2حمبة ام ج 79861
مالك لوقا 4الرجل الذى اصبح رئيسا ج 79882
مالك لوقا 79891 طراف هندية3حكايات من ذهب ج
مالك لوقا 6حفل زفاف االمرية ج 79901
مالك لوقا (3)سلسلة املوسوعة العلمية املبسطة -  ابن احلداد يصبح عاملا  80031
مالك لوقا (4)سلسلة املوسوعة العلمية املبسطة - كنز ىف املعدة   80041
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مالك لوقا 5املوسوعة العلمية املبسطة ج- قاهر اجلراثيم  80051
مالك لوقا ( اجزاء 6)املوسوعة العلمية املبسطة   80073

عبد التواب يوسف 1هيا نقرا   ج 80082
عبد التواب يوسف 2هيا نقرا   ج 80092
حممد نبيل اجلراديىن جحا و محاره 80211
حممد نبيل اجلراديىن ارنوب النصاب 80271
حممد نبيل اجلراديىن البنت املهملة 80291

الفراشة الصغرية 80301
حممد نبيل اجلراديىن 80311 مقالب مسوره2000حكايات مصر 
حممد نبيل اجلراديىن 80321 صندوق الذهب2000حكايات مصر 
حممد نبيل اجلراديىن ارض النشاط 80351
حممد نبيل اجلراديىن قيمة العمل 80361
حممد نبيل اجلراديىن كتاكيتو الشجاع 80401
حممد نبيل اجلراديىن االوزة العجيبة 80462
حممد نبيل اجلراديىن احلطاب الطيب 80481
حممد نبيل اجلراديىن كتاكيتو املغرور 80501
حممد نبيل اجلراديىن البطة العجيبة 80512
حممد نبيل اجلراديىن بطوطة وتعلوب 80521
حممد نبيل اجلراديىن السريك الكبري 80601
حممد نبيل اجلراديىن -ديك - مغامرات كوكو  80631
حممد نبيل اجلراديىن 2000ذات الرداء االمحر  حكايات مصر  80691
حممد نبيل اجلراديىن تعلوب و االسد 80751
حممد نبيل اجلراديىن فوفو احلبوب 80792
حممد نبيل اجلراديىن 20احلمار احلكيم ج 80801
حممد نبيل اجلراديىن عالء الدين 80811
حممد نبيل اجلراديىن 80931 على بابا2000حكايات مصر 
حممد نبيل اجلراديىن 81011 مغامرات جليفر2000حكايات مصر 

عبد احلميد عبد املقصود 81121 ارنوب يتحدى تعلوب3مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81131 ارنوب حيتال على تعلوب4مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81161 ملعوب ارنوب7مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81171 تعلوب املغلوب8مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود العظم لتعلوب00  اللحم الرنوب 12مغامرات ارنوب العجيب ج 81211
عبد احلميد عبد املقصود 81221  ارنوب ضيفا على تعلوب13مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81233 ضياع حصان تعلوب14مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81241 ارنوب يستوىل على اغنام يعقوب15مغامرات ارنوب العجيب ج
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عبد احلميد عبد املقصود ارنوب ضيفا على يعقوب 81251
عبد احلميد عبد املقصود 81261 تعلوب موسيقارا17مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81281 تعلوب حكيما19مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81291 الدرس الرهيب20مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81301 رحلة صيد21مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81311 لعبة القط و الفار22مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81321 ارنوب يسخر من تعلوب23مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81331 ارنوب يزرع الذهب24مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81341 ارنوب التوءم25مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81371 السباق الكبري28مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81401 خدعة خبدعة31مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81431 اجلواد الثمني34مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81461 مباراة ىف الكذب37مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81471 سر الشجرة38مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود 81491 تعلوب و الديك40مغامرات ارنوب العجيب ج
عبد احلميد عبد املقصود طارد العفاريت 81501

مزرعة البطيخ 81511
عبد احلميد عبد املقصود 81531 ارنوب يتحدى العمالقة44مغامرات ارنوب العجيب ج

حسن شحاته سعفان 1احلى عشر حكايات ج- االرنب الذكى  81541
حسن شحاته سعفان 2احلى عشر حكايات ج- االسد العادل  81551
حسن شحاته سعفان 3احلى عشر حكايات ج- الثعلب املكار  81561
حسن شحاته سعفان 4احلى عشر حكايات ج- احلمامة احلكيمة  81571
حسن شحاته سعفان 5احلى عشر حكايات ج- حيلة الذئب  81581
حسن شحاته سعفان 6احلى عشر حكايات ج- الديك الذكى  81591
حسن شحاته سعفان 7احلى عشر حكايات ج- السلحفاة و االرنب  81601
حسن شحاته سعفان 9احلى عشر حكايات ج- قطىت ضحكت  81621

تعليم الطفل العادات السليمة 81631
ابراهيم عزوز ابو قردان الشاطر 81881
ابراهيم عزوز االرنب احلكيم 81892

اىل الشرق 81901
هدية حنلة 81911

ابراهيم عزوز الكلب الوىف 81951
ابراهيم عزوز البجعة الطيبة 81972
ابراهيم عزوز محامة مفكرة 82111
ابراهيم عزوز الراعية الصغرية 82151
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ابراهيم عزوز الشارة احلمراء 82251
ابراهيم عزوز العمة قنغر 82291
ابراهيم عزوز القرد واملوز 82381
ابراهيم عزوز لوزة القطن 82471
ابراهيم عزوز ملك مزيف 82521
ابراهيم عزوز املنظار اخلداع 82541

نوادر جحا الكربى 83141
عبد العزيز بيومى نوادر حجا البخيل 83151

شوقى حسن حساب اجلرة 83161
جحا و البخيل 83201

حممد عادل السحار احلداد و القرد 83991
حممد عادل السحار االرنب ميشو 84001
حممد عادل السحار لغة الزهور 84112
حممد عادل السحار مسابقة اجلمال 84121
حممد عادل السحار احلمار املندهش 84131
حممد عادل السحار احلصان اجملنون 84141
حممد عادل السحار وادى الدعوات 84151
حممد عادل السحار جرس البقرة 84331
سعيد جودة السحار الديك و التعلب 84721
سعيد جودة السحار الكتكوت و الثعلب 84761

مسرية شفيق الكتكوت العنيد 84771
سعيد جودة السحار علية و الفالحة 84791

دورا البحث عن اجلائزة 84801
االسد والثور 85001
عادل واجلرو 85011

الغزالة واالسد العجوز 85021
السلحفاة تفوز ىف السباق 85031

هكذا نتعلم 85041
بيت االرنب 85051
االسد اجلائع 85061

الثعلب احملتال عاش ىف الغابة سلطان 85071
هدية السلطان 85081

هناية ساحر اجلزيرة 85091
السلحفاة والبجعة 85101

البومة الطيبة 85111
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حممد هبنسى حكايات كليلة و دمنة العصفورة و الفيل 85121
كرمي متوىل حكايات كليلة و دمنة قلب القرد 85132

حممد هبنسى حكايات كليلة و دمنة الكلب و الذئب 85141
كرمي متوىل حكايات كليلة و دمنة احلمامة املطوقة 85152

حممد هبنسى حكايات كليلة و دمنة الفار و القط 85161
كرمي متوىل حكايات كليلة و دمنة- السلحفاة الطائرة 85171

حممد هبنسى احلمامة و الثعلب و مالك احلزين- حكايات كليلة و دمنة 85181
توم و جريى ىف اجازة 85201

هالة عادل مغامرات ميشو االمني 85211
شوقى حسن 1سلسلة جحا لالطفال ج: خذ انت الدراهم 85311
شوقى حسن 12سلسلة جحا لالطفال ج- جحا ىف دار البخالء  85421
شوقى حسن جحا و دعوة البخيل 85491
شوقى حسن 35سلسلة جحا لالطفال ج: جحا ومحارة املشاغب 85651
شفيق عطا جحا واحلساء الساخن 85901

شوقى حسن من اجل مخسة قروش 85911
شوقى حسن حيلة جحا 85921
شوقى حسن جحا واالناء العجيب 85931
شوقى حسن جحا ينفذ وعده 85941
شوقى حسن جحا اشرتى محاره 85951
شوقى حسن جحا يضحك امللك 85961

جحا والبستان 85971
جحا وخروف العيد 86651

شوقى حسن نوادر جحا لالطفال الذى يعطى الكثري ال يبخل بالقليل 86661
شوقى حسن جحا وثروة من ذهب 86671
شوقى حسن الصديقان 87681
شوقى حسن السريك اجلميل 87691

فرفر واجلرس 88161
ذيل الفار 88171

انتصار فريوزة 88181
جمموعة من االساتذة فرفر احلريان 88191

ابراهيم عزوز الكلب بوىب 88201
ابراهيم عزوز االرنب سوىن و الثعلب 88271
ابراهيم عزوز مسعان و االطفال 88281
ابراهيم عزوز الفيل فيقى 88341

انيس عبد احلق سقوط حلم السلطان 88351
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جمموعة من االساتذة ال انا عبلة 88491
جمموعة من االساتذة الذئب يبكى 88561
جمموعة من االساتذة اخلروف يغىن 88602
امري سعيد السحار وفاء كلب 88881
امري سعيد السحار الراعى واالسد 88891
عبد املنعم مرسى القبطان 89161
عبد املنعم مرسى العمالق 89172

امحد مصطفى شلىب 2هيا حنكى ونتعلم لبقطة املطيعة ج 89301
امحد مصطفى شلىب 3هيا حنكى ونتعلم البقرة احللوب ج 89311

كتكت املدهش 89481
هشام الصياد كذب املنجمون 89491

كارلوس ريبييخو دون كيخوته 89502
مسرية شفيق الشمس والقمر 89512

منتصر ثابت تادرس اجلنية والفاس الذهبية 89521
على ماهر عيد حكايات من الغابة ارنوب الفشار 89711

امحد مصطفى شلىب سلسلة حكايات تربوية الضابط القوى 89901
امحد مصطفى شلىب 2سلسلة حكايات تربوية التلميذ النشيط ج 89911
امحد مصطفى شلىب 3سلسلة حكايات تربوية الفالح الطيب ج 89921

شوقى حسن الربت اينشتاين- قصة النظرية النسبية - الطفل الغريب  90061
ماهر عبد القادر حممد 18ىف عامل البحار ج 90071
ماهر عبد القادر حممد االالت املوسيقية 90081

زيزى حسني كائنات حبرية 90091
ايهاب املالح حيوانات املزرعة منهج متكامل لتعليم الرسم والتلوين 90101
ايهاب املالح حيوانات الغابة 90111

كيف ترسم وتلون 90121
اهلام سعودى االسد املغرور 90331
شوقى حسن االسد املغرور و النسر 90341

جميد طوبيا مغامرات عجيبة 90351
اهلام سعودى وقت الفراغ 90421

سعيد جودة السحار سليمان  احلكيم 90581
اهلام سعودى حكم عقلك 90621
اهلام سعودى الصىب و املذياع 90702

حممد قدرى لطفى التعلب و التمساح 90941
حممد قدرى لطفى الكلب بوىب ىف العطلة الصيفية 90981
حممد عبد اللطيف الكلب يكتشف السر 90991
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القصص املدرسية معروف مبعروف 91201
ناهد عبيد تعالوا شوفوا اصحاىب 91251

منشورات دار الشرق الدب الوىف 91471
منشورات دار الشرق القصص احلديثة لالطفال- صانع املعروف  91661
منشورات دار الشرق املمرضة االوىل 91921
سعيد جودة السحار الكسالن و اخلطاف 91961

وصفى ال وصفى عسل النحل 91991
وصفى ال وصفى مغامرات زيرك 92001

عبد احلميد عبد املقصود االخوة السبعة 92071
ناصر عبد الفتاح االسد املريض 92471
ناصر عبد الفتاح 9الفار واملدينة ج 92481
ناصر عبد الفتاح 92491 ندى والوردة اجلميلة1سلسلة احلكايات الظريفة ج
ناصر عبد الفتاح 92671 الصياد املاهر19سلسلة احلكايات الظريفة ج
ناصر عبد الفتاح 92721 جرة العسل24سلسلة احلكايات الظريفة ج

8فتاة الشمس ج 93431
9الفالح املاكر ج 93441

صالح عبد احلميد السحار رضا و بطارية السيارة السائلة 93921
صالح عبد احلميد السحار عالم و انسان العني 93981

الثعلب والبطات السمينات 93991
صالح عبد احلميد السحار يامسني واهلواء 94001

عنرت اغا سارة واحلمار 94011
الطاووس و احلمار 94022

سلسلة حكايات قبل النوم- احلمار زعالن من البقرة و احلصان 94031
ممدوح الفرماوى الغراب و خيال احلقل 94241
ممدوح الفرماوى قشرة املوز 94261

حممد عطية االبراشى عناية التلميذ بعمله 94611
محدى مصطفى 95341 عامل احليوان11الفنان الصغري ج
حممد امحد برانق الطاووس و التفاح الذهىب 95351

وجيه يعقوب السيد اشعب مع مسعود :2من نوادر اشعب ج 95481
وجيه يعقوب اشعب و احليلة الذكية 95491

اخلنازير و افراس البحر 95911
عبد الرمحن االبنودى حكايات مسراء امى ملاذا انت امى 96032
عبد الرمحن االبنودى حكايات مسراء يوم احببت احلساب 96042
عبد الرمحن االبنودى حكايات مسراء اصابع املوز املكسورة 96052
عبد الرمحن االبنودى حكايات مسراء مسراء تطري 96062
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عبد الرمحن االبنودى حكايات مسراء البحر ينادى 96072
حممد عبد اهلل الزكرة الفالح االبله 96462

ابراهيم حمرم الغد اجلميل 96611
حممد بدر مهنا تساىل االطفال 96861
نعمات ابراهيم غادة و االلوان السيعة 97011
نعمات ابراهيم حلن الصباح 97021
السيد القماحى الصيد بالضوء 97031

صربى حنا سعيد و احزان العصافري 97253
امحد مسري الفار الكسول 97261

مكتبة ابن سينا االسكندر الكبري 97411
ين سو 97541

شوقى حسن عمالقة البحار 97582
مصطفى بكر مسر و امحد ابناء االسكندرية 97591
مصطفى بكر هند بنت دمياط 97601
مصطفى بكر حنة بنت النوبة املصرية 97621

ممدوح الفرماوى 97761 ىف السريك1مغامرات كوكو ج
شوقى حسن 1موسوعة االطفال اعرف وطنك ج 97901

فواز حدوته النملة و العصفور 98121
فواز حدوته الكتكوت املتسرع 98171
فواز حدوته البومة والغراب 98191

فالريى ماسونا العصفور احلكيم 98201
فالريى ماسونا امللك والبدوى 98211
فالريى ماسونا اخلبز اليابس 98221
فالريى ماسونا القمر الغيور 98231
فالريى ماسونا املزارع العجوز 98241
فالريى ماسونا اهلرة والرجل احلكيم 98251
فالريى ماسونا النملة والدبور 98261
فالريى ماسونا االمنيات الثالث 98271
فالريى ماسونا احلصان احلجرى 98281

كاتى هنرا من يصل اوال 98291
كاتى هنرا حسان وطبيب االسنان 98301
كاتى هنرا الدجاجة العجيبة 98311
كاتى هنرا كيف اصبح امللك لصا 98321
فيىن زاينر الوقت 98361

مصطفى بكر سلمان ابن سيناء احلبيبة 98371
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مصطفى بكر عادل و عمر و ابناء القاهرة 98382
اشرف رشدى حيلة حصان البحرية 98391

بيكاتشو و القرد الشقى 98401
تعلم معنا االلوان 98411

صبحى صديق صديق الفيل 98421
نيل برتفيلد اجلريان و الوردة 98821

االدارة العامة للثقافة اجلوية قصة الطريان 98831
امحد جنيب 1881 سبتمرب 9عدد خاص عن امحد عراىب و يوم عابدين اخلالد - مغامرات ابن الفالح الفصيح  98851
امحد جنيب هارب ىف الصحراء 98861

هدى الشايب+ هشام خميمر  سعيد وسعيدة ونقطة املاء 98871
حممد شلىب امحد املاء سر احلياة  حافظ عليه 98881

امحد جنيب حكاية الغراب و التعبان 98901
طفالن من ذهب وفضة 98911

ابنة الشمس والقمر 98921
الوحش املفرتس 98931

التوام 98941
عروس النهر 98951

حممد عبداهلل خري الدين كتاكيتو وحنفية املياه 98961
حممد عبداهلل خري الدين كتاكيتو ومفتاح الكهرباء 98971

الفرشاة السحرية 99001
ملك الرعد 99011

االمري السلحفاة 99021
مغامرة غريبة 99031
زهرة الصيف 99041

صديق الرجل اخلفى 99051
رءوف وصفى انتقام الروبوت 99101
حممود قاسم مغامرات بلموندو 99111

2الف ليلة و ليلة ج 99122
حممد عطية االبراشى طفالن تربيهما ذئبة 99151
حممد عطية االبراشى ساعة نبيلة 99161

شوقى ابو خليل انا ال اسخر من احد 99181
الفار تن تن 99201

سوسو ال يعيش ىف جو ملوث 99211
النحلة حتاول وتنتصر 99221

اللجام ىل 99241
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ابراهيم عزوز االرنبة البيضاء 99251
عبد العزيز عبد اجمليد مقربة االفيال 99321

كامل كيالىن 99331 ياطفال00 جحا قال 00قصة التنتهى
حممد فوزى ابراهيم+ عبد اللطيف زيدان  وجها لوجه مغامرات نينجا ىف الشرق 99341

مغامرات مازنغر غراندايزر 99351
كنز القرصان االمحر تان تان 99363

تاتان و البحرية الغامضة 99371
جمدى صابر اختطاف فوق القمر 99383
جمدى صابر كوكب املتوحشني 99391

الصعود اىل كوكب الكالب 99401
رجاء عبد اهلل قمر لالجار 99411
سونيا بسيوىن البطة املتمردة 99431
شوقى حسن بوسى و االصدقاء 99442
طارق ابراهيم سر التسعة قروش 99461

جليفر 99471
امحد عطية اهلل اديسون 99481
اشرف سامى 1امواج روايات الشباب ج- االمل ال ميوت ابدا  99493
اشرف سامى 2امواج روايات الشباب ج- سر املغارة املسحورة - و انفتحت اعينيها  99501
اشرف سامى 3امواج روايات للشباب ج- لك اىل االبد  99512

تاتان ىف اجلزيرة السوداء 99521
طارق ابراهيم فندق الشيطان 99531

مغامرات تان تان صوجلان امللك اوتوكار 99541
مغامرات تان تان سر اخلرتيت 99551

تاتان و املخالب الذهبية 99561
سحر عبداهلل- سلوى العناىن  غرفة ماجد 99572

مغامرات تان تان الكرات السبع البلورية 99581
مغامرات تان تان النجم الغامض 99591
مغامرات تان تان معبد الشمس 99601

مغامرات تان تان االذن املكسورة 99611
مغامرات تان تان االخرتاع املدمر 99621

حسن نور ارنب و ال كل االرانب 99631
رجب سعد السيد 99641 كنوز البحر5حكايات علمية ج

منجوشا يواغى الفتاة الىت كانت تكره الكتب 99651
قسطنطني و اوشنسكى 2قصص و حكايات للبنني و البنات ج 99661

يعقوب الشاروىن غزال عيد امليالد 99701
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توفيق لطف اهلل اين الساعة 99713
مارى جوزيف اثنان ىف اربعة 99721
فوزية صموئيل سعيد و فرحانة 99732

يعقوب الشاروىن ابو قري و ابو صري 99742
يعقوب الشاروىن عبد اهلل الربى و عبد اهلل البحرى 99752

انيسه حبيب سعيد اشكرك 99762
يعقوب الشاروىن النحلة النشيطة 99772
خملص ميخائيل الغراب املغرور 99782
توفيق لطف اهلل اسورة امى 99792

نادية منيس املدينة الكبرية 99802
منري فرج اهلل البنت و القرموط 99812

يعقوب الشاروىن االطفال و حديقة العمالق 99823
يعقوب الشاروىن حكايات اعجبتىن 99832

دار الثقافة امسعوا يااصدقائى 99841
يعقوب الشاروىن الفتاة الذهبية 99851

النحلة تؤدب الدب 99861
حممد هيثم اخلياط (من اقاصيص الطبيعة  )غزو اجلراثيم     99871

البشري عطية قاهر الدئاب 99881
حممود ماهر طه 1اجماد الفراعنة  ج 99891

جولة ىف استديو تلفزيزىن 99901
جولة ىف مدينة فرعونية 99911

جولة ىف مطار دوىل 99921
افانا سيفا.ن.ا حكايات الثعلب 99931

امام عبد الفتاح امام حكايات ايسوب 99941
اجنيل كراليشيف الذئب اجلوعان و الدبة الغبية 99951

الدبة و اوالدها الصغار ميليفا0ل 99961
اجنيل كراليشيف دمعة ام 99971

اكيلبك مانابايف الذهب و الفحم 99981
البيت الكبري حكاية شعبية 99991

فاسيليفسكايا عمى النمر 100001
هوفهانز تومانيان قصة الصياد 100011
الكسى تولستوى الديك الصغري ذو العرف الذهىب 100022
نظامى كنجوى امللك واخلادم 100032

جينو ترافيزان شهيدة الفضيلة لورا فيكتوريا 100041
الكسندر بوشكني الصياد و السمكة 100051
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سورين موراديان انا صغرية ام كبرية ؟ 100061
افريينسكوف عندى الشمس 100071

ليف تولستوى قصص لالطفال 100081
غيورى يورمني نظارة جدى 100092

الزهرة القرمزية 100101
تيال توميت القرد الذى رفض ان يفقد ذيله 100111

نيقوالى نوسوف حكايات اجلاهد اصحاب جدد 100121
غائب طعمة فرمان حكايات اجلاهل نيقوالى نوسوف ىف املستشفى 100132

صوفيا بروكوفيفا طلب املعذرة 100141
ايغور اكيموشكني حيوانات خمتلفة 100152

مكسيم تانك القط احملتال 100161
مكسيم تانك الرحالت الكونية للنملة املتجولة 100171

100181 حكاية شعبية15
سلفى فاجلال يازيك و اصدقاؤه السبعة 100193

اجيور اكيموشكني بناؤون عجيبون 100202
فالدميريماياكوفسكى من اصبح ؟ 100211

فاسيلى سوخوملينسكى الريشة املغردة 100222
يوهان كندر الرجل الغريب و العلبة السحرية 100231

براناس ماشيوتاس اجلزر 100241
دار نشر فاجا القط الصغري و حكايات اخرى 100252

كيف حطم الديك قصر امللك حكاية شعبية لتوانية 100263
العروة املكسورة 100271

شانوان مشايد الشمس و القمر 100281
احلصان العجوز و االسد حكاية شعبية بيلوروسية 100291

االخوة االذكياء حكاية شعبية اوزبكية 100301
التعلب و الذئب حكاية شعبية اوكراتية 100311

كارين جونتورب توىن ىف املدينة 100321
القفاز حكاية اوكرانية شعبية 100332

جمموعة من االساتذة ساقية العفاريت 100351
فالدميري سوتييف الدبيب اجللف 100361

كراسات تلوين املستقبل 100371
صالح الدين املنجد+ خالد شاتيال  اخلياط املاهر والثعبان املسحور 100381

يعقوب الشاروىن 1عصفورة و جرادة  ج 100401
يعقوب الشاروىن 2بلح الشاطر حسن  ج 100411
يعقوب الشاروىن 3مجيل و مجيلة  ج 100421
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يعقوب الشاروىن 4هدايا فريوز ج 100431
يعقوب الشاروىن 5البئر العجيبة ج 100441
يعقوب الشاروىن جمموعة شهرزاد احالم حسن 100452

2004عالء الدين اجمللد الثالث السنة الثانية عشر  100462
2004عالء الدين اجمللد الرابع السنة الثانية عشر  100472

امساعيل عبد الفتاح القاموس السياسى لالطفال 100493
شركة املشرق العاملية 1عالء الدين ج 100501
شركة املشرق العاملية 2احلصان الطائر ج 100511
شركة املشرق العاملية 3الشقيقات الثالث ج 100521
شركة املشرق العاملية 4امرية البحر ج 100531
شركة املشرق العاملية 5شهر زاد و التفاحة الذهبية ج 100541
شركة املشرق العاملية 6الببغاء ابو املعرفة ج 100551
شركة املشرق العاملية 7الشاطر حسن و حورية البحر ج 100561
شركة املشرق العاملية 8جحا و زوجته ج 100571
شركة املشرق العاملية 9امللك و اوالده الثالثة ج 100581
شركة املشرق العاملية 10الكلبان االسودان ج 100591
شركة املشرق العاملية 11اجلارية الصامتة ج 100601
شركة املشرق العاملية 12نصيحة احلمار ج 100611
شركة املشرق العاملية 13االمرية اجملهولة ج 100621
شركة املشرق العاملية 14احلالق الكتوم ج 100631
شركة املشرق العاملية 15جحود املارد ج 100641
شركة املشرق العاملية 16التاجر اجلشع ج 100651
شركة املشرق العاملية 17املصباح السحرى ج 100661
شركة املشرق العاملية 18غرق سندباد ج 100671
شركة املشرق العاملية 19وادى اجلواهر ج 100681
شركة املشرق العاملية 20زوجة الغول و اوالدها ج 100691
شركة املشرق العاملية 21التاجر الشريف ج 100701
شركة املشرق العاملية 22الرجل العاثر احلظ ج 100711
شركة املشرق العاملية 23العجائب الثالث ج 100721
شركة املشرق العاملية 24الزوجة احلاقدة ج 100731
شركة املشرق العاملية 25صيد الفيلة ج 100741
شركة املشرق العاملية 26الفارس املغوار ج 100751
شركة املشرق العاملية 27امللك و اجناله اخلمسون ج 100761
شركة املشرق العاملية 28اخلياط املتيم ج 100771
شركة املشرق العاملية 29سندباد و شجرة احلياة ج 100781
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شركة املشرق العاملية 30على بابا ج 100791
فرانسيس بورنت احلديقة السرية 100801

العصافري تشكر سوسو 100811
حممد فتحى 1اصنع بنفسك ج 100821
حممد فتحى 2اصنع بنفسك ج 100832
حممد فتحى 3اصنع بنفسك ج 100842
حممد فتحى 4اصنع بنفسك ج 100852

نعمات ابراهيم 7اصنع بنفسك ج  100881
خالد شعبان حممد 100911 حكاية مضحة للضاحك الساخر جحا500

يعقوب الشاروىن االلفباء املصورة واالرقام 100921
رواد والنجدة 100931

شوقى حسن جحا ايضا امحق 100941
هديل غنيم جنيب حمفوظ من البداية 100952

احليوان والبيئة 100961
الضوء واللون 100971

الصخور والتعدين 100981
ناجى بطرس املوسيقى و الطفل 100993

صديق خملص 101001
ثريا والكلب 101011

مسيت.ديفيد ج كتاب عن شعوب العامل!- لو كان العامل قرية واحدة  101023
رانية حسني امني 1حكايات فرحانة ج 101032
رانية حسني امني 2حكايات فرحانة ج 101043
رانية حسني امني فرحانة تستمتع بالطبيعة 101052

رجل ىف السوق 101061
ايهاب اسد 1سلسلة اللؤلؤة الثمينة ج 101081
ايهاب اسد 4سلسلة اللؤلؤة الثمينة ج 101091
امحد جنيب 101101 سر املنقار االمحر1ماذا تعلم عن ج

ثامار السيار كتاب االلغاز 101121
فوزية صموئيل الوالء لبلدى 101131

حممد شفيق عطا+ حممد امحد برانق  (9)حيلة اجلدة ساىل  101141
نبيل فاروق رمضان 101151 االختفاء الغامض1سلسلة رجل املستحيل ج

0يسى حنا 101161 سباق املوت2سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101172 قناع اخلطر3سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101181 صائد اجلواسيس4سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101191 اجلليد الدامى5سلسلة رجل املستحيل ج
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نبيل فاروق رمضان 101202 قتال الذئاب6سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101212   بريق املاس7سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101222 غرمي الشيطان8سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101231 انياب الثعبان9سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 10سلسلة رجل املستحيل املال امللعون ج 101243
نبيل فاروق رمضان 11سلسلة رجل املستحيل املؤامرة اخلفية ج 101251
نبيل فاروق رمضان 12سلسلة رجل املستحيل حلفاء الشر ج 101261
نبيل فاروق رمضان 13سلسلة رجل املستحيل ارض االهوال ج 101271
نبيل فاروق رمضان 14سلسلة رجل املستحيل عملية مونت كارولو ج 101281
نبيل فاروق رمضان 15سلسلة رجل املستحيل امرباطورية السم ج 101291
نبيل فاروق رمضان 16سلسلة رجل املستحيل اخلدعة االخرية ج 101301
نبيل فاروق رمضان 17سلسلة رجل املستحيل انتقام العقرب ج 101311
نبيل فاروق رمضان 18سلسلة رجل املستحيل قاهر العمالقة ج 101321
نبيل فاروق رمضان 19سلسلة رجل املستحيل ابواب اجلحيم ج 101331
نبيل فاروق رمضان 20سلسلة رجل املستحيل ثعلب الثلوج ج 101341
نبيل فاروق رمضان 21سلسلة رجل املستحيل مضيق النريان ج 101352
نبيل فاروق رمضان 22سلسلة رجل املستحيل اصابع الدمار ج 101361
نبيل فاروق رمضان 23سلسلة رجل املستحيل فارس اللؤلؤ ج 101371
نبيل فاروق رمضان 24سلسلة رجل املستحيل الضباب القاتل ج 101382
نبيل فاروق رمضان 25سلسلة رجل املستحيل اخلنجر الفضى ج 101391
نبيل فاروق رمضان 26سلسلة رجل املستحيل اخر اجلبابرة ج 101401
نبيل فاروق رمضان 27سلسلة رجل املستحيل اجلوهرة السوداء ج 101411
نبيل فاروق رمضان 28سلسلة رجل املستحيل قلب لبعاصفة ج 101421
نبيل فاروق رمضان 29سلسلة رجل املستحيل الصراع الشيطاىن ج 101431
نبيل فاروق رمضان 30سلسلة رجل املستحيل الرمال احملرقة ج 101441
نبيل فاروق رمضان 31سلسلة رجل املستحيل اخلطوة االوىل ج 101451
نبيل فاروق رمضان 32سلسلة رجل املستحيل خيط اللهب ج 101461
نبيل فاروق رمضان 33سلسلة رجل املستحيل القوة ج 101471
نبيل فاروق رمضان 34سلسلة رجل املستحيل مارد الغضب ج 101481
نبيل فاروق رمضان 35سلسلة رجل املستحيل قراصنة اجلو ج 101492
نبيل فاروق رمضان 36سلسلة رجل املستحيل ذئب االحراش ج 101501
نبيل فاروق رمضان 37سلسلة رجل املستحيل خملب الشيطان ج 101511
نبيل فاروق رمضان 101521 لعبة احملرتفني38سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 39سلسلة رجل املستحيل اعماق اخلطر ج 101531
نبيل فاروق رمضان 40سلسلة رجل املستحيل مهنىت القتل ج 101541
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نبيل فاروق رمضان 41سلسلة رجل املستحيل االنتحاريون ج 101552
نبيل فاروق رمضان 42سلسلة رجل املستحيل اهلدف القاتل ج 101561
نبيل فاروق رمضان 43سلسلة رجل املستحيل املخاطر ج 101571
نبيل فاروق رمضان 44سلسلة رجل املستحيل العني الثالثة ج 101582
نبيل فاروق رمضان 45سلسلة رجل املستحيل القضبان اجلليدية ج 101592
نبيل فاروق رمضان 46سلسلة رجل املستحيل هليب الثلج ج 101602
نبيل فاروق رمضان 47سلسلة رجل املستحيل الرصاصة الذهبية ج 101612
نبيل فاروق رمضان 48سلسلة رجل املستحيل شيطان املافيا ج 101622
نبيل فاروق رمضان 49سلسلة رجل املستحيل الضربة القاضية ج 101632
نبيل فاروق رمضان 50سلسلة رجل املستحيل مهمة خاصة ج 101642
نبيل فاروق رمضان 51سلسلة رجل املستحيل سم الكوبرا ج 101651
نبيل فاروق رمضان 52سلسلة رجل املستحيل  جبال املوت  ج 101662
نبيل فاروق رمضان 53سلسلة رجل املستحيل  ذئاب ودماء  ج 101672
نبيل فاروق رمضان 54سلسلة رجل املستحيل رحلة اهلالك  ج 101682
نبيل فاروق رمضان 55سلسلة رجل املستحيل ىف برشلونة  ج 101692
نبيل فاروق رمضان 56سلسلة رجل املستحيل  الفهد االبيض  ج 101702
نبيل فاروق رمضان 57سلسلة رجل املستحيل   عملية ىف االدغال  ج 101712

58سلسلة رجل املستحيل اعدام بطل  ج 101721
59سلسلة رجل املستحيل انتقام شبح ج 101732

60سلسلة رجل املستحيل دونا كارولينا  ج 101741
نبيل فاروق رمضان 101751 مالئكة اجلحيم61سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101761 ملك العصابات62سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101831 اجنحة االنتقام69سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101841 اباطرة الشر70سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101851 ضد القانون71سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101861 شريعة الغاب72سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101871 املعتقل الرهيب73سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101881 الدائرة اجلهنمية74سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101891 اسوار اجلحيم75سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101901 النهر االسود76سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101911 عمالقة مارسيليا77سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101922 صحراء الدم78سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101932 صفقة املوت79سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101942 وكر االرهاب80سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101952 الرجل االخر81سلسلة رجل املستحيل ج
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نبيل فاروق رمضان 101962 االخطبوط82سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101972 معركة القمة83سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101982 جزير اجلحيم84سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 101991 ملسة الشر85سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102001 الثعلب86سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102011 خط املواجهة87سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102022 سفري اخلطر88سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102031 قبضة السفاح89سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102041 اهلدف90سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102052 الوجة اخلفى91سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102061 اخلطر92سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102071 ارض العدو93سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102082 كتيبة الدمار94سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102092 الصراع الوحشى95سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102102 املعرك الفاصلة96سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102112 الصقر االعمى97سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102122 القناص98سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102131 مزاق الدم99سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102141 الضربة القاصمة100سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102151 انقالب101سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102161 هنر الدم102سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102171 احملرتف103سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102181 االعصار  االمحر104سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102211 احتاد القتلة107سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102232 قبضة الشر109سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102251 معبد اجلرمية111سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102261 الفريق االسود112سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102271 رياح اخلطر113سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102281 ممر اجلحيم114سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102291 بال رمحة115سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102301 مهرجان املوت116سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102311 عمالقة اجلبال117سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102322 االربعة الكبار118سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102332 فوق القمة119سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102342 السنيورا120سلسلة رجل املستحيل ج

93 / 201678,  نوفمبر02



نبيل فاروق رمضان 102353 وجة االفعى121سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102371 املستحيل123سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102381 اللمسة االخرية124سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102391 عملية النيل125سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102401 ساعة الصفر126سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102412 نقطة ضعف127سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102422 الصحوة128سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102432 القراصنة129سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102443 حميط الدم130سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102451 احلدود131رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102461 فريق املستحيل132رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102471 منور الثلوج133رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102481 االبطال134سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102491 االستاذ135رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102501 املغامرة الكربى136رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102511 مدينة الذئاب137رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102521 الضحايا138رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102531 الوحش االدمى139رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102541 املواجهة االخرية140رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102551 رمال و دماء141رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102561 رجل و جيتس142رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 144سلسلة رجل املستحيل احملرتفني ج 102582
نبيل فاروق رمضان 150سلسلة رجل املستحيل النهاية ج 102651
نبيل فاروق رمضان 152سلسلة رجل املستحيل القناع ج 102661
نبيل فاروق رمضان 153سلسلة رجل املستحيل االجراش ج 102671
نبيل فاروق رمضان 154سلسلة رجل املستحيل احلرب ج 102681
نبيل فاروق رمضان 1سلسلة رجل املستحيل ج 102832
نبيل فاروق رمضان 102852 العميل2رجل املستحيل ح
نبيل فاروق رمضان 102883 اسري الثلوج6سلسلة رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان سرى للغاية- رجل املستحيل  102893
نبيل فاروق رمضان 102901 املوت ال ياتى مرتني8رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 9سلسلة رجل املستحيل املواجهة االوىل ج 102912
نبيل فاروق رمضان 102932 عملية عنق الزجاجة سلسلة االعداد اخلاصة11رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102951 احلصار12رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 102971 حتت علم مصر14رجل املستحيل ج
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نبيل فاروق رمضان 102982 البداية16رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان 103001 انياب االسد18رجل املستحيل ج
نبيل فاروق رمضان سلسلة رجل املستحيل اوراق مل تنشر 103241
نبيل فاروق رمضان 103252 اشعة املوت1سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103261 اختفاء صاروخ2سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103282 غزاة الفضاء4سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103292 القنبلة الغامضة5سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103301 زائر من املستقبل6سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103311 جنون طائرة7سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103322 االرجتاج القاتل8سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103332 صراع احلواس9سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103341 الفارس اجملهول10سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103352 منطقة الرعب11سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103361 طريق االشباح12سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103372 االمن املفقود13سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103381 نداء النجوم14سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103391 مثلث الغموض15سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103401 الوباء اجلهنمى16سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103411 نبض اخللود17سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103421 ظالل الفزع18سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103431 عيون اهلالك19سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103442 العقول املعدنية20سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103451 اطياف املاضى21سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103462 ليلة الرعب22سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103471 بصمات السحرة23سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان الضوء االسود24سلسلة ملف املستقبل ج 103482
نبيل فاروق رمضان 103491 صحوة الشر25سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103501 لعنه الفضاء26سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103521 النهر املقدس28سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103591 مراة الغد35سلسلة ملف املستقبل ج 
نبيل فاروق رمضان 103601 املوت االزرق36سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103612 السماء املظلمة37سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103622 من وراء النجوم38سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103632 الثلوج الساخنة39سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103641 عالمات اخلوف40سلسلة ملف املستقبل ج
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نبيل فاروق رمضان 103671 ثقب ىف التاريخ43سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103681 الغارقون44سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103751 اخللبة القاتلة51سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103762 العدو اخلفى52سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103781 عرب العصور54سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103792 اسرى الزمن55سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103802 شيطان االجيال56ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103831 جحيم ارغوران59ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103841 ارض العمالقة60ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103852 الكابوس61سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103862 سادة االعماق62سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103881 السيف البلورى64سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103891 ابواب املوت65سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103901 الشمس الزرقاء66سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103913 شيطان الفضاء67سلسلة ملف املستقبل ج 
نبيل فاروق رمضان 103921 عقول الشر68سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103931 العامل االخر69سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103941 الستار االسود70سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103962 ابن الشيطان72سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103972 مبعوث اجلحيم73سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103982 الصراع اجلهنمى74سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 103993 اجلولة االخرية75سلسلة ملف املستقبل ج 
نبيل فاروق رمضان 104001 االحتالل76سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104011 املقاومة77سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104022 الصراع78سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104032 التحدى79سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104041 النصر80سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104053 رمز القوة81سلسلة ملف املستقبل ج 
نبيل فاروق رمضان 104062 حصن االشرار82سلسلة ملف املستقبل ج 
نبيل فاروق رمضان 104081 كنز الفضاء84سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104101 االمرباطور86سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104141 رعب ىف االعماق90سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104152 ضد الزمن91سلسلة ملف املستقبل ج 
نبيل فاروق رمضان 104162 الرحلة الرهيبة92سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104171 نقطة الصفر93سلسلة ملف املستقبل ج
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نبيل فاروق رمضان 104181 الساحر94سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104191 القوة السوداء95سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104201 بذور الشر96سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104212 هليب الكواكب97ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104222 نريان الكون98ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104231 االنفجار99ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان صفر=  الزمن 100ملف املستقبل ج 104242
نبيل فاروق رمضان 104251 احلرباء101ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104261 التوءم الرهيب102سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104271 االرض املفقودة103ملف املستقبل ح
نبيل فاروق رمضان 104281 انياب و خمالب104ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104291 وجوه من ثلج105ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104301 بال اثر106ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104312 لعنة الدم107ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104321 مصيدة الفضاء108ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104351 كوكب الطغاة111سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104373 بصمة املوت112سلسلة ملف املستقبل ج 
نبيل فاروق رمضان 104382 حرب الفريوسات113سلسلة ملف املستقبل ج 
نبيل فاروق رمضان 114سلسلة ملف املستقبل الرعب ج 104391
نبيل فاروق رمضان 104403 العدو اخلارق115سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104411 العاصفة النووية116ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104421 فارس الزمن117ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104431 الف عصر118ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104441 زمن الدم119ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104451 الفارس الثاىن120ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104462 اجملهول121سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104471 الطالل الرهيبة122ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104482 دائرة الظل123ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104491 الغزاة124ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104502 كرة النار125سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان سلسلة ما ملف املستقبل هليب الرعب 104511
نبيل فاروق رمضان 104521 طريق النجوم127ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104531 الزمن االخر128ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104541 وراء العقل129ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104553 القوة130سلسلة ملف املستقبل ج
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نبيل فاروق رمضان 1 العاصفة ج131سلسلة ملف املستقبل ج  104563
نبيل فاروق رمضان 104572 الرمال احلية132سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104582 نقطة التماس133سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104592 سادة الكون134سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104602 فودو135سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104611 االجراش الفسفورية136ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104623 الشر137ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104633 االعماق138سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104643 حرب االشباح139سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104652 قراصنة الزمن140سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104661 الثعابني141ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104671 انياب142ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104681 بال جسد143ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104691 العقل144ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104701 اخلصم الرهيب145ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104711 البقعة املظلمة146ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104721 الصحوة الكربى147ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104731 عودة الشر148ملف املستقبل ج 
نبيل فاروق رمضان 104741 املخ149ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104751 اخر العمالقة150ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104761 بال وعى151ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104771 الفريوس152ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104781 املفقودون153ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104791 الزئبق اجلاف154ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104801 الكهف155ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104811 عامل جديد156ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104821 اطالل املاضى157ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 104831 حرب الغد158ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 57اسطورة املقربة ج  105262
نبيل فاروق رمضان 105353 بال حدود2سلسلة ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان ملف املستقبل الطيف 105461
نبيل فاروق رمضان 105481 سى15ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 105501 كائنات17ملف املستقبل ج
نبيل فاروق رمضان 105521 اجليل الثالث19ملف املستقبل ج

امحد خالد توفيق 105802 اسطورة الندهة2سلسلة ما وراء الطبيعة ج 
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امحد خالد توفيق 105821 اسطورة اكل البشر4سلسلة ما وراء الطبيعة ج 
امحد خالد توفيق 105831 اسطورة املوتى االحياء5سلسلة ما وراء الطبيعة ج 
امحد خالد توفيق 105861 اسطورة ارض اخرى8سلسلة ما وراء الطبيعة ج 
امحد خالد توفيق 105881 اسطورة حقلة الرعب10سلسلة ما وراء الطبيعة ج 
امحد خالد توفيق الكاهن االخري11سلسلة ما وراء الطبيعة  ج 105894
امحد خالد توفيق 105901 اسطورة البيت12سلسلة ما وراء الطبيعة ج
امحد خالد توفيق 105921 اسطورة رجل الثلوج14سلسلة ما وراء الطبيعة ج 
امحد خالد توفيق سلسلة ما وراء الطبيعة النافارى 105943
امحد خالد توفيق 18اسطورة الغرباء ج 105961

حسام عقاد االحالم الرهيبة (5)رجل الفضاء  105971
امحد خالد توفيق 20حكايات التاروت ج 105981
امحد خالد توفيق 21اسطورة عدو الشمس ج 105991
امحد خالد توفيق 22اسطورة املينوتور ج 106001
امحد خالد توفيق 106022 اجيور26سلسلة ما وراء الطبيعة ج
امحد خالد توفيق 25اسطورة اجلنرال العائد ج 106031
امحد خالد توفيق 106042 املواجهة26سلسلة ما وراء الطبيعة ج
امحد خالد توفيق 27اسطورتنا ج 106051
امحد خالد توفيق اسطورة اخر الليل 106061

31اسطورة اجلاشوم ج 106071
امحد خالد توفيق 30سلسلة ما وراء الطبيعة اسطورة بعد منتصف  الليل ج 106081
امحد خالد توفيق 31اسطورهتا ج 106091
امحد خالد توفيق 33اسطورة ارض املغول ج 106111
امحد خالد توفيق 34اسطورة الشاحبني ج 106121
امحد خالد توفيق 36اسطورة الفصيلة السادسة ج 106131
امحد خالد توفيق 37اسطورة الدمية ج 106141
امحد خالد توفيق 39سلسلة ما وراء الطبيعة اسطورة التوءمني ج 106151
امحد خالد توفيق 41اسطورة فرانكنشتاين ج 106181
امحد خالد توفيق 43اسطورة ختتلف ج 106201
امحد خالد توفيق 44اسطورة رجل بكني ج 106211
امحد خالد توفيق 45اسطورة بيت االفاعى ج 106221
امحد خالد توفيق 46اسطورة طفل اخر ج 106231
امحد خالد توفيق 47 ج5اسطورة املنزل رقم  106241
امحد خالد توفيق 48اسطورة املومياء ج 106251
امحد خالد توفيق 106262 العشرية149سلسلة ما وراء الطبيعة ج
امحد خالد توفيق سلسلة ما وراء الطبيعة اسطورة مملة 106292
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امحد خالد توفيق 106302 النبوءة53سلسلة ما وراء الطبيعة ج
امحد خالد توفيق 54اسطورة العراف ج 106311

نبيل فاروق رمضان 55 ج99###اسطورة  106321
نبيل فاروق رمضان 56اسطورة ملك الذباب ج 106332

امحد خالد توفيق 106351 ارض الغطايا58سلسلة ما وراء الطبيعة ج
امحد خالد توفيق 106361 رونيل السوداء59سلسلة ما وراء الطبيعة ج

نبيل فاروق رمضان 106372 املتحف االسود60سلسلة ما وراء الطبيعة ج
نبيل فاروق رمضان 61اسطورة الشئ ج 106381
نبيل فاروق رمضان 62اسطورة صندوق بندورا ج 106391
نبيل فاروق رمضان 68اسطورة ارض الظالم ج 106452
نبيل فاروق رمضان 69نادى الغيالنة ج 106461
نبيل فاروق رمضان 70احللقات املنسية ج 106472
نبيل فاروق رمضان 71اسطورة الظالم ج 106482
نبيل فاروق رمضان 72اسطورة الطوطم ج 106491
نبيل فاروق رمضان 73اسطورة شبة خميفة ج 106501

امحد خالد توفيق 107291 االجبدية3سلسلة ما وراء الطبيعة ج
نبيل فاروق رمضان 4قصتان ج 107301

حممود سامل 20 كروتال 13الشياطني الـ 108042
حممود سامل 108231 صانع االمطار13الشياطني الـ
حممود سامل 108261 احلزام االسود13الشياطني الـ
حممود سامل 108271 القصر الغامض13الشياطني الـ
حممود سامل 108771 املؤامرة13الشياطني الـ
حممود سامل 108813 ىف مدينة الرباكني13الشياطني ال
حممود سامل 108911 دون ماسينو13الشياطني الـ
حممود سامل 108961 مانيال13الشياطني الـ
حممود سامل 108971 االغتيال13الشياطني الـ 
حممود سامل 218 مال املوت ج13الشياطني ال 110031
حممود سامل 110141 القرصان13الشياطني الـ
حممود سامل 110171 مدينة ماهشوبيكشو13الشياطني الـ
حممود سامل 110451 الرجل الثالث13الشياطني الـ
حممود سامل 110481 ىف ثورة االخطبوط13الشياطني ال
حممود سامل 110521 عصابة لالجيار13الشياطني الـ
حممود سامل 110541 اختفاء رقم صفر13الشياطني الـ
حممود سامل 110551 رجل مبليون دوالر13الشياطني الـ
حممود سامل 110561 جبال القمر13الشياطني الـ
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حممود سامل 110571 اجلاسوس13الشياطني الـ
حممود سامل 110581 كنوز امللك حريام13الشياطني الـ
حممود سامل 110591 وحش االعماق13الشياطني الـ
حممود سامل 110601 انفجار البوينج13الشياطني الـ
حممود سامل 110611 السرقة االلكرتونية13الشياطني الـ
حممود سامل خمالب القط االسود13الشياطني الـ 110621
حممود سامل 110642 ىف الثقب االسود13الشياطني ال
حممود سامل 110651 ىف اخلدعة الكربى13الشياطني ال
حممود سامل 110661 قطار منتصف الليل13الشياطني الـ
حممود سامل 110731 الرسائل املزيفة13الشياطني الـ
حممود سامل فئران نيو يورك13الشياطني الـ  110742
حممود سامل 110762 سرقة االرقام السرية13الشياطني الـ
حممود سامل 298 جزيرة التمسح املقدس ج13الشياطني الـ 110811
حممود سامل 300 رجال املستقبل ج13الشياطني الـ  110831
حممود سامل 111681 اجلاسوس اخلارق217 املغامرة رقم 13جمموعة الشياطني ال
حممود سامل 111692 ىف هناية املطاردة13الشياطني ال
حممود سامل 112081 لغز العقد املفقود3سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج
حممود سامل 6سلسلة قصص بوليسية لالوالد لغز االلغاز ج 112111
حممود سامل سلسلة املغامرون اخلمسة لغز االمري املخطوف 112131

سلسلة املغامرون اخلمسة قصر النسور 112141
حممود سامل سلسلة املغامرون اخلمسة لغز الوثائق السرية 112191
حممود قاسم سلسلة االفالم الضاحكة ورقة مبليون جنيه 112202
حممود سامل 112211 لغز احلقيبة السوداء16سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج
حممود قاسم سلسلة حكيات البحر طائرة ىف اعماق البحر 112221
حممود سامل 18سلسلة قصص بوليسية لالوالد لغز الغابة امللعونة ج 112231

هدى الشرقاوى 86 ج19سلسلة قصص بوليسية لالوالد لغز احلجرة رقم  112242
حممود سامل سلسلة املغامرون اخلمسة لغز الرسالة الطائرة 112251
حممود سامل سلسلة املغامرون اخلمسة لغز الشئ اجملهول 112261

امحد خالد توفيق فانتازيا ىف مملكة االخوين 112271
حممود قاسم 112282 قصص3الرجل العنكبوت  (2000)سينما 
حممود سامل لغز القرد30قصص بوليسية لالوالد ج 112351

هدى الشرقاوى 38سلسلة قصص بوليسية لالوالد لغز وادى امللوك ج 112431
حممود سامل 112481 لغز عصابة التزييف43سلسلة قصص بوليسية لالوالد 
حممود سامل 112552 لغز الثعبان االعمى50سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج
حممود سامل 53لغز عني السمكة قصص بوليسية لالوالد املغامرة رقم  112581
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هدى الشرقاوى املخربون االربعة لغز النظارة السوداء 112631
حممود سامل سلسلة املغامرون اخلمسة لغز شاطئ السموم 112651

سلسلة املغامرون اخلمسة اهلدف املستحيل 112661
حممود سامل سلسلة املغامرون اخلمسة لغز العقل االلكرتوىن 112671

رجاء عبد اهلل 112711 لغز البصمة السوداء66سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج
حممود سامل 112731 لغز االخرس68سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج
حممود سامل 112761 ىف لغز البيضة اجملوفة13الشياطني ال
حممود سامل سلسلة املغامرون اخلمسة لغز املدينة الغارقة 112831
حممود سامل 112841  لغز وادى املساخيط79سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج

رجاء عبد اهلل 82سلسلة قصص بوليسية لالوالد لغز املاس السوداء ج 112871
حممود سامل 112892 لغز االلف وجه84سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج

عفاف عبد البارى 112942 لغز طائرة باريس88سلسلة قصص بوليسية ج
هدى الشرقاوى 112961 لغز فتاة ماليزيا90سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج

عبد الرمحن محدى 113041 لغز املهراجا املزيف98سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج
حممود سامل لغز مدينة املالهى 113051
حممود سامل سلسلة املغامرون اخلمسة لغز بال هناية 113071
حممود سامل سلسلة املغامرون اخلمسة لغز السهم الفضى 113101

رجاء عبد اهلل 113191 لغز اخلطة اللرهيبة113سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج
عصمت واىل 113252 لغز العيون السوداء119سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج

مصطفى امحد مصطفى 124سلسلة قصص بوليسية لالوالد لغز مدينة االهلة ج 113301
حممود سامل سلسلة املغامرون اخلمسة لغز عباس االقرع 113361

مصطفى امحد مصطفى 113371 لغز الدائرة احلمراء131سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج
مصطفى امحد مصطفى 113381 لغز برج السحاب132سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج

حممود سامل سلسلة املغامرون اخلمسة لغز من املاضى 113391
مصطفى امحد مصطفى 113401 لغز علبة النعناع134سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج

عصمت واىل 138سلسلة قصص بوليسية لالوالد لغز قصر احلمراء ج 113441
رجاء عبد اهلل 113451 لغز القمة السوداء319سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج

حممود سامل سلسلة املغامرون اخلمسة لغز النجمة اخلضراء 113481
عفاف عبد البارى لغز السجادة اخلضراء154سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج 113601

حممود سامل 113611 لغز البرية املقدسة155سلسلة املغامرون الثالثةج
عصمت واىل 113621 لغز السجني الربىء156سلسلة قصص بوليسية لالوالد ج
حممود سامل املغامرون الثالثة لغز كهف روميل 113661

حسن سليمان 113701 لغز فبال املعادى164سلسلسة قصص بوليسية لالوالد ج
جمدى صابر 113891 الصراع الدموى9سلسلة الفرقة االنتحارية ج

امحد خالد توفيق 114351 قصة ال تنتهى1سلسلة فانتازيا ج
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امحد خالد توفيق 114471 رجل ىف كريبتون13روايات مصرية للجيب ج
شريف شوقى 114481 اخلفاش االزرق24روايات مصرية للجيب ج

امحد خالد توفيق 114601 عودة احملارب26قصص فانتازيا ج
امحد خالد توفيق 114761 امللك يعينه42قصص فانتازيا ج
امحد خالد توفيق 114811 الساحر و انا47قصص فانتازيا ج
امحد خالد توفيق 114831 يوم غرق االسطول49قصص فانتازيا ج
امحد خالد توفيق 114871 حباران35قصص فانتازيا ج
امحد خالد توفيق 115731 مخنوا معى االعداد اخلاصة5قصص فانتازيا ج
امحد خالد توفيق 116271 الفصيلة9قصص سافارى ج
امحد خالد توفيق ndeقصص سافارى  116571
امحد خالد توفيق 116591 سيد اجلينات41قصص سافارى ج
امحد خالد توفيق 116601 هم42قصص سافارى ج

نبيل فاروق رمضان 117581 اشهر اجلواسيس2قصص حرب اجلواسيس ج
نبيل فاروق رمضان 4قصص قاهر اجلواسيس ج 117601
نبيل فاروق رمضان 117621 عملية السكودالفا6قصص حرب اجلواسيس ج

حسام العقاد 118491 جبل اوليبموس1سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 118502 معركة فوبوس2سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 118511 اهوال كبلر3سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 118521 وحوش الفضاء4سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 118531 االحالم الرهيبة5سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 118541 ثوار تيتان6سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 118551 حصن الشر7سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 118561 االلة املاسية8سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 118571 الغزو السلمى9سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 118582 املخربون10سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 118591 القاتل االخضر11سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 118601 امواج املوت12سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 118611 العيون البيضاء13سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 118621 اسود الفضاء14سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 118632 الطائر االمحر15سلسلة رجل الفضاء ج
حسام العقاد 1،2،3سلسلة رجل الفضاء ج 119411

نبيل فاروق رمضان 3فارس االندلس السيف الذهىب  119511
نبيل فاروق رمضان 119903 احللقة اجلهنمية400روايات مصرية للجيب ج
نبيل فاروق رمضان 119912 الزهرة السوداء5روايات مصرية للجيب ج
نبيل فاروق رمضان 119961 ساعات اخلطر10روايات مصرية للجيب ج
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نبيل فاروق رمضان 3ارزاق ج2000كوكتيل  120351
نبيل فاروق رمضان 120371 لعنة البحر وقصص اخرى2000كوكتيل 
نبيل فاروق رمضان 120411 الزائر الغامض وقصص اخرى9 ج2000روايات مصرية للجيب كوكتيل 
نبيل فاروق رمضان 120421 الفارس وقصص اخرى10روايات مصرية للجيب كوكتيل ج
نبيل فاروق رمضان 120601 قلعة االسرار2000كوكتيل 
نبيل فاروق رمضان 120611 عملية االستاذ2000كوكتيل 
نبيل فاروق رمضان 120622 قارون30 ج2000كوكتيل 
نبيل فاروق رمضان 120651 اجلرثومة33 ج2000كوكتيل 

120791 الغرمي اخلفى38روايات عاملية للجيب ج
مارك توين 120901 حكايات مارك توين49روايات عاملية للجيب ج

نبيل فاروق رمضان الفارس االىل 121091
121151 لغز الكلمة املفقودة8روايات عاملية للجيب ج

لغز الذاكرة املفقودة 121161
جمدى صابر 5مغامرات فرقة االذكياء ج 121241
امحد سويلم احب ان اكون 121251

امحد خالد توفيق www العد االخري 121601
الكسندر دمياس الزنبقة السوداء 121611
يعقوب الشاروىن 121621 طائر العسل1كنز احلكايات ج
يعقوب الشاروىن 121631 محام جحا2كنز احلكايات ج
يعقوب الشاروىن 116الف حكاية و حكاية ج- السالحف على شاطئ ميامى  121651
يعقوب الشاروىن 5الف حكاية و حكاية ج- كلمة سحرية  121661

اليكس راميوند 121901 فالش جوردن1روايات عاملية للجيب ج
ايان فلمنج 121921 دكتور نو3روايات عاملية للجيب ج

جورج لوكاس 121931 حرب النجوم4روايات عاملية للجيب ج
بيرت بينشلى 121941 الفك املفرتس5روايات عاملية للجيب ج

هيلني ماكينز 121951 فوق مستوى الشبهات6روايات عاملية للجيب ج
(1905-1828)جول فرين  121961 رحلة اىل مركز االرض7روايات عاملية للجيب ج

ستيفن كينج 121981 الشيطانة9روايات عاملية للجيب ج
ادوارد ليفى وجاء العنكبوت11روايات عاملية للجيب ج 122001

فكتور كايننج 122011 قبضة الشيطان الذهبية12روايات عاملية للجيب ج
بيرت بينشلى 122021 االعماق13روايات عاملية للجيب ج
دونالد روس 122031 القتل بدون مقدم أتعاب14روايات عاملية للجيب ج

مايكل كرشتون 122041 ساللة أندروميدا15روايات عاملية للجيب ج
نبيل فاروق رمضان 28 قضية اسلحة الدمار ج2×مغامرات ع 123041
نبيل فاروق رمضان 29 قضية قصر اجلرمية ج2×مغامرات ع 123051
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نبيل فاروق رمضان 30 قضية احلصان االسود ج2×مغامرات ع 123061
نبيل فاروق رمضان 31 قضية القاتل احملرتف ج2×مغامرات ع 123071
نبيل فاروق رمضان 32 قضية الوصية الضائعة ج2×مغامرات ع 123081
نبيل فاروق رمضان 33 قضية احلارس الليلى ج2×مغامرات ع 123091
نبيل فاروق رمضان 34 قضية حبرية االسرار ج2×مغامرات ع 123101
نبيل فاروق رمضان 35 قضية كنز القلعة ج2×مغامرات ع 123111
نبيل فاروق رمضان 123121 قضية شبح الضحية2×مغامرات ع
نبيل فاروق رمضان 37 قضية الغواصة احملرتقة ج2×مغامرات ع 123131
نبيل فاروق رمضان 38 قضية اخطر العمالء ج2×مغامرات ع 123141
نبيل فاروق رمضان 39 قضية لعبة الثعالب ج2×مغامرات ع 123151
نبيل فاروق رمضان 40 قضية قلب اجلحيم ج2×مغامرات ع 123161
نبيل فاروق رمضان 41 قضية جزيرة االشرار ج2×مغامرات ع 123171
نبيل فاروق رمضان 42 قضية زعيم الثعالب ج2×مغامرات ع 123181
نبيل فاروق رمضان 43 قضية االبلة ج2×مغامرات ع 123191
نبيل فاروق رمضان 46 قضية الوحش ج2×قضية ع 123221
نبيل فاروق رمضان 47 قضية عني الشر ج2×قضية ع 123231
نبيل فاروق رمضان 48 قضية املخلب الذهىب ج2×قضية ع 123241
نبيل فاروق رمضان 52 قضية حكم االعدام ج2×قضية ع 123281

شريف شوقى 4 لعنة امللك الصغري ج19املكتب رقم  124301
شريف شوقى 5 الزلزال الرهيب ج19املكتب رقم 124311
شريف شوقى 22 جواهر املهراجا ج19املكتب رقم 124481
شريف شوقى 28 جزيرة االهوال ج19املكتب رقم  124541
شريف شوقى 29 اختطاف اجلنرال ج19املكتب رقم  124551
شريف شوقى 42 ضحايا الشيطان ج19املكتب رقم  124681

نبيل فاروق رمضان 125041 القاتل املزدوج4سلسلة سيف العدالة ج
عبد العزيز بيومى رامبو املغامرة 125511
عبد العزيز بيومى رامبو اختطاف 125521

دافيد موريل مغامرات رامبو 125531
رولينج.ك.ج هارى بوتر وحجرة االسرار 125811
رولينج.ك.ج هارى بوتر ومجاعة العنقاء 125821
رولينج.ك.ج هارى بوتر وحجر الفيلسوف 125831
رولينج.ك.ج هارى بوتر وسجني ازكابان 125841

نبيل فاروق رمضان 128001 قلب اجلحيم1سلسلة روايات مصرية للجيب الفريق صفر ج
دانيال ديفو روبنسون كروزو 158025

وليم شكسبري 1حكايات من شكسبري ج 158033
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وليم شكسبري 2من حكايات شكسبري ج 158043
تشارلز ديكنز دافيد كوبر فيلد 158053

الة الزمن ويلز0 ج0ه 158062
اول رجال على سطح القمر ويلز0 ج0ه 158071

روبرت لويس ستيفنسون دكتور جيكل و مسرت هايد 158083
روبرت لويس ستيفنسون جزيرة الكنز 158093

مارك توين مغامرات هكلربى فني 158103
(1905-1828)جول فرين  رحلة اىل مركز االرض 158113
(1905-1828)جول فرين  حول العامل ىف مثانني يوم 158123

تشارلز ديكنز حكاية مدينتني 158133
تشارلز ديكنز االمال الكربى 158143

سري هنرى رايدر هاجارد كنوز امللك سليمان 158153
جريوم ك جريوم ثالثة رجال ىف قارب 158163
(1950-1903)جورج اورويل  مزرعة احليوان 158173

شارلوت برونىت جني اير 158182
الكسندر دمياس الفرسان الثالثة 158193

سري ارثر كونان دويل مغامرات شرلوك هوملز 158232
ان مارى سلينكو 2ديزيريه ملكة السويد ج 158253

مارك توين مغامرات توم سوير 158263
سري هنرى رايدر هاجارد هى او عائشة 158271

سري والرت سكوت ايفاهنو 158283
جون شتاينبك اللؤلؤة 158293
جون شتاينبك عناقيد الغضب 158303

وليم بالى ثورة على السفينة بونىت 158313
يوهان فايس عائلة من سويسرا 158322
ليو تولستوى انا كارنينا 158333

بريل بك االرض الطيبة 158341
انتوىن هوب روبرت اوف هنتزو 158353
انتوىن هوب سجني زندا 158362

توماس هاردى بعيدا عن الناس 158373
ثور هايردال 158383 رجال و ببغاء على طوف احمليط اهلادى6تيكى - رحلة كون 

تشارلز ديكنز ترنيمة عيد امليالد و فرقع لوز ىف الدفاية 158393
جون اليوت ( حكايات4 )موجول  158402
ج ميد فوكنر مون فليت 158413
ويكلى كولينز مون ستون 158423
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سومرست موم حد املوسى 158432
دافىن دى مورييه خليج القرصان الفرنسى 158443

هنرى فيلدنج توم جونس 158453
هـ ا بيتس شجرة اجلاكاراندا 158463

ر ن ماريان ابناء الغابة اجلديدة 158473
الدوس هيكسلى عامل رائع جديد 158482

اوسكار وايلد صورة دوريان جراى و سبع قصص قصرية 158492
الرجل اخلفى ويلز0 ج0ه 158501

روبرت لويس ستيفنسون املخطوف 158512
سى اس فورسرت امللكة االفريقية 158522

روبرت اونيل املزيف 158532
هنرى رايدر هاجارد ابنة الزعيم مونتزيوما 158541

بارى ستافيس مصباح منتصف الليل 158551
جيمس هيلتون االفق املفقود 158561

انا سويل اجلمال االسود 158571
بوريس باستارناك دكتور زيفاجو 158581

جون بوكان بيت القوة 158593
جون بوكان درجات السلم التسع و الثالثون 158602

ويلكى كولينز ذات الرداء االبيض 158612
سري ارثر كونان دويل 158621 قصص7شريلوك هوملز ىف 

رتشارد بالكمور لورنا دون 158631
ماسة ىف حجم فندق الريتز و قصص اخرى سكوت فتزجريالد0ف 158643

جاك لندن نداء الربارى 158653
فكتور هوجو احدب نوتردام 158663
(1905-1828)جول فرين  ترمجة هند عبد الفتاح- عشرون الف فرسخ حتت املاء  158673

هنرى جيمس ارواح شريرة 158683
روبرت بولت رجل لكل العصور 158693
جورج اليوت سيالس مارنر 158702

سري والرت سكوت فارس من اسكتلندا 158712
اميلى برونىت مرتفعات وزرينج 158723

تشارلز ديكنز اوليفر تويست 158732
جورج اليوت طاحونة على هنر فلوصى 158741

كيبس ويلز0 ج0ه 158752
دى فري ستاكبول0ه البحرية الزرقاء 158763

روبرت لويس ستيفنسون السهم االسود 158771
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تشارلز ديكنز اوقات عصيبة 158783
ليزىل ليفيت رجال عظام و نساء عظيمات 158792
مارك ديالىن الشرحية املفقودة 158802

املاسة الزرقاء وقصص اخرى 158811
امني سالمة حصار طروادة من االلياذة هلومريوس 158821

هىت.ج القطة املقدسة 158831
(1905-1828)جول فرين  ترمجة حسني حممد القباىن- عشرون الف فرسخ حتت سطح املاء  158842

اشرف سيد العقىب جزيرة االهوال 158851
ادجار االن بو االدب العاملى للناشئني- الغاز  158861

(1905-1828)جول فرين  من االرض اىل القمر- روائع االدب العاملى للناشئني 158871
سنو وايت و االقزام السبعة- كل يوم قصة  159881

انفاس مصاص الدماء.. سلسلة صرخة الرعب  159891
القصص العاملية- عقلة االصبع   159902

القصص العاملية- ماوكلى فىت االدغال   159912
القصص العاملية- جاك والعمالق   159922

القصص العاملية- سنو وايت   159932
القصص العاملية- ذات الرداء االمحر   159942

القصص العاملية- بينوكيو  159952
القصص العاملية- اليس ىف بالد العجائب  159962

القط ذو احلذاء   القصص العاملية 159972
القصص العاملية- سندريال   159981

اجلمال النائم القصص العاملية 159993
منزل الشيكوالتة القصص العاملية 160003

القصص العاملية- اجلميلة و الوحش   160012

3239 6350:اجمالي عدد الكتب  :اجمالي عدد النسخ 
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