جائزة القراءة ثقافة وإبداع

قائمة الكتب
جائزة القراءة ثقافة وإبداع
م

اسم املؤلف

اسم الكتاب
الرواية والقصة

1

اٌضهبَّش

غبصٌ اٌمصُجٍ

2

ِب صٌذ أوزت وأِذى

ثبعّخ َىٔظ

3

عبق اٌجبِجى

ععىد اٌغٕعىعٍ

4

اٌّعٍمبد اٌعشش

أوثش ِٓ جبِع

5

دَىاْ اٌّزٕجٍ

أوثش ِٓ جبِع

الشعر

الدين واأللخقا وطويير الاا
6

خىاطش شبة

أدّذ اٌشمُشٌ

7

اٌّفبرُخ اٌعششح ٌٍٕجبح

إثشاهُُ اٌفمٍ

8

خٍك اٌّغٍُ

ِذّذ اٌغضاٌٍ

9

إداسح اٌىلذ

إثشاهُُ اٌفمٍ

11

عُطش عًٍ دُبره

إثشاهُُ اٌفمٍ

11

عجمشَخ ِذّذ

عجبط ِذّىد اٌعمبد

12

عجمشَخ عّش

عجبط ِذّىد اٌعمبد

13

عجمشَخ عٍٍ

عجبط ِذّىد اٌعمبد

14

ٌّذبد ِٓ دُبح اٌشُخ صاَذ

إثشاهُُ ثى ٍِذخ

15

صاَذ ربسَخ إٔغبْ ودضبسح وطٓ

شُخخ اٌغبوٌ

16

طجمبد فذىي اٌشعشاء

ِذّذ ثٓ عالَ اٌجّذٍ

الشري والرتاجم

جبئضح اٌمشاءح ثمبفخ واثذاع
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كتب طنمية الاا
17

عمً جذَذ وبًِ
ٌّبرا عُذىُ اٌّجذعىْ اٌّغزمجً

دأُبي أش ثُٕه

18

فىش ..رصجخ غُٕب

ٔبثٍُىْ هًُ

19

الرهزُ ثصغبئش األِىس

د.سَزشبسد وبسٌغىْ

21

أَمظ اٌعّالق اٌزٌ ثذاخٍه

أٔزىٍٔ سوثٕض

21

 48لبٔىٔب ٌٍمىح

سوثشد غشَٓ

22

سؤَزٍ

اٌشُخ ِذّذ ثٓ ساشذ آي ِىزىَ

23

دذَث اٌزاوشح -جضئُٓ

اٌشُخ اٌذوزىس عٍطبْ اٌمبعٍّ

24

عشد اٌزاد

اٌشُخ اٌذوزىس عٍطبْ اٌمبعٍّ

25

صاَذ اثٓ اٌصذشاء –صبٔع اٌذضبسح

اٌذوزىس ِذّذ ِشعٍ عجذهللا

الشري الااطية والفكر

الكتب العلمية
26

ِب اٌّذشوق اٌزٌ رغزعٍّه خالَبٔب؟

ثشَجُذ ِىُُٔه

27

وُ ٌىٔب فٍ لىط لضح

ثبعىبي ثىسدٌ

كتب اآلداب العاملي املرتمجة
28

دوْ وُشىد

ُِغًُ دٌ عشفبٔزُظ

29

وٌُبَ شىغجُش –اٌّآعٍ اٌىجشي

رشجّخ ججشا اثشاهُُ ججشا

31

ِشَض اٌىهُ

ِىٌُُش

31

اٌجؤعبء

فُىزىس هُجى

32

آالَ فُشرش

غىرخ

33

دَفُذ وىثشفٍُذ

رشبسٌض دَىٕض

34

وبٔذَذ أو اٌزفبؤي

فىٌزُش

35

سدالد جٍُفش

جىٔبثبْ عىَفذ

36

اٌجشَّخ واٌعمبة

دوَغزىفغىٍ

جبئضح اٌمشاءح ثمبفخ واثذاع
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37

ِئخ عبَ ِٓ اٌعضٌخ

غبثشًَُ غبسعُب ِبسوُض

38

اٌعًّ

خىعُه عبساِبغى

39

لىاعذ اٌعشك االسثعىْ

أٌُف شبفبن

كتب األدب العربي
41

رذذ ساَخ االدزالي

اٌشُخ اٌذوزىس عٍطبْ اٌمبعٍّ

41

شبهٕذح

ساشذ عجذهللا

42

لُّص َىعف

عٍطبْ فُصً

43

األوىي

أدّذ األُِشٌ

44

ثُٓ طشلبد ثبسَظ

فبطّخ اٌذّبدٌ

45

دعبء اٌىشواْ

طه دغُٓ

46

ِىعُ اٌهجشح اًٌ اٌشّبي

اٌطُت صبٌخ

47

اٌعٕىجىد

ِصطفً ِذّىد

48

سجبي فٍ اٌشّظ

غغبْ وٕفبٍٔ

49

دىبَخ صهشح

دٕبْ اٌشُخ

51

اٌشجع اٌجعُذ

فؤاد اٌزىشٌٍ

51

عبق اٌجبِجى

ععىد اٌغٕعىعٍ

52

وجشد ؤغُذ أْ أٔغً

ثثُٕخ اٌعُغً

53

اٌششاع واٌعبصفخ

دٕب ُِٕخ

جبئضح اٌمشاءح ثمبفخ واثذاع
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