جائزة القراءة ثقافة وإبداع

قائمة كتب األطفال (الفئة )15-9
جائزة القراءة ثقافة وإبداع
م

اسم المؤلف

اسم الكتاب

الرواية والقصة
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

من حكايات الشعر و الشاعر
منى بائعة الكعك
ميالد المهرة الصغيرة
سر السفينة ليبرتي

محمد عفيفي مطر
اعتماد خان
اعتماد خان
أحمد نجيب

سفينة الثراء الفضائية [ :قصة من الخيال العلمى]

هالة حسين عمر

أطيب ليموناضة [ :قصة]

أمل أيوب فريجي

أحكي لكم عن جدي

محمود حسن عبد الوهاب

رحلة دانة

صالحة غابش

في االتحاد قوة

عبير بالن

الصديقان

شروق محمد سلمان

الشعر
11
12
13
14

أجنحة في حقيبة

عامر محمود الدليمي

ألوان

أحمد سليمان الخنسة

غيمة عطر

محمد أمين األخر

أحمد الحلو

مروة العقروبي

الدين واألخالق وتطوير الذات
15
16
17
18

حب الوالدين

محمد عمر الحاجي

حب العلم و العلماء

محمد عمر الحاجي

حب مكارم األخالق

محمد عمر الحاجي

األخالق الجميلة

أماني الزهيري

إعداد  /إدارة المكتبات
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جوي كاولي

19

األخالق الحميدة

20
21
22
23

بابا زايد

صالحة غباش

لن ننساك يا زايد

موزة راشد

حدثني يا والدي عن زايد الخير

يونيفسال

أمهات الصحابة

عبد العزيز السيد الشناوى

السير والتراجم

كتب تنمية الذات
24
25
26
27
28

أطفال عند القمة  :الموهبة و التفوق العقلي
واإلبداع
تنمية مهارات العقل المعرفية عند الطفل

زكريا أحمد الشربيني
أنس شكشك

فكر لنفسك  :دليل األطفال إلى حل معضالت
الحياة وبعض المشكالت الصعبة اآلخرى

سينثيا ماكجريجور

هل أنت لبق

أحمد الشرقاوي

كيف تتغير إلى األفضل ؟

يوسف أبو الحجاج

السير الذاتية والفكر
29
30
31

عظماء مشاهير و عباقرة معاقون

محمد أحمد القبيسي

المشاهير من الرجال و النساء  :من هو؟  -من هي إسماعيل عبد الفتاح عبد
الكافي
؟  -اوائل؟
محمد عبد الستار البدري
حوارات الموتى  :لقاءات خيالية مع شخصيات
تاريخية

الكتب العلمية
32

فراشة األميرة الحمراء  :رواية علمية تهتم بالبيئة
لألذكياء
ضوء الليل  :ضوء النهار

34

جامعو النفايات

33

إعداد  /إدارة المكتبات

نبيل خلف
دار العلم للماليين (بيروت،
لبنان) .قسم التأليف التربوى.
بولت بورجوا
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35
36
37
38
39

شروق محمد سلمان

الزلزال

العالم من حولنا  :اماكن حيوية – معلومات عالمية إسماعيل عبد الفتاح عبد
الكافي
– ايام و اعياد
مسابقات علمية  :اسئلة علمية – عجائب و غرائب إسماعيل عبد الفتاح عبد
الكافي
– تجارب علمية
أيمن أبو الرو
الحرارة و المناخ
الكيمياء و التفاعالت المثيرة

أيمن أبو الرو

كتب اآلداب العالمي المترجمة
40
41
42
43
44

حيوانات فى خطر [ :قصة]

فايث ماكنلتي

لغز الكلب المفقود

إليزابيث ليفي

الثعلب و العنب و حكايات أخرى

إيسوب

رحالت الدكتور دوليتال

Hugh Lofting
فرانسيس هودجسون بورنيت

األميرة الصغيرة

كتب األدب العربي
45
46
47
48

حب العرب و العربية

محمد عمر الحاجي

المغفل و الخبيث

فاطمة شرف الدين

سر الصندوق

على محمد راشد

حكاية هند

اسماء الزرعونى

إعداد  /إدارة المكتبات
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