
 ISBN 978-9953-31-620-8

 ISBN 978-9953-31-620-8

2015 فـهـرس



األشياء
َرسُم الّنملة كريستيان بستانّي

14 × 14 سم - 180 غ

غالف ورقّي - 96 صفحة

2+3.90 $  

 ISBN 978-9953-31-584-3

 ISBN 978-9953-31-584-3

الحيوانات
َرسُم الّنملة كريستيان بستانّي

14 × 14 سم - 180 غ

غالف ورقّي - 96 صفحة
 

2+3.90 $  

 ISBN 978-9953-31-582-9

 ISBN 978-9953-31-582-9

الّطبيعة
َرسُم الّنملة كريستيان بستانّي

14 × 14 سم - 180 غ

غالف ورقّي - 96 صفحة
 

2+3.90 $  

 ISBN 978-9953-31-583-6

 ISBN 978-9953-31-583-6

الّطعام
َرسُم الّنملة كريستيان بستانّي

14 × 14 سم - 180 غ

غالف ورقّي - 96 صفحة
 

2+3.90 $  

 ISBN 978-9953-31-585-0

 ISBN 978-9953-31-585-0

ُر النَّْملة ُمَصوَّ ْملة عربّي إنكليزّي ُر النَّ ُمَصوَّ

عدد$ 3.90الحيوانات978-9953-31-582-9
عدد$ 3.90األشياء978-9953-31-584-3
عدد$ 3.90الّطعام978-9953-31-585-0
عدد$ 3.90الّطبيعة978-9953-31-583-6

اْلُمَربََّعُة
عدد$ 2.80إِلى اأْلَماِم يا أَْفياُل!978-9953-31-512-6
عدد$ 2.80ُدقَّ ناقوُس اْلَخَطِر!978-9953-31-513-3
عدد$ 2.80ُكنوُز اْلَجد978-9953-31-514-0ِّ
ِة اأْلُولى!978-9953-31-515-7 عدد$ 2.80َعلى اْلَمْسَرِح، لِْلَمرَّ

ِل النِّهايَةَ ! تََخيَّ
عدد$ 2.70سيماُء اْلخاِدَمُة978-9953-31-581-2
عدد$ 2.70اْلُهَرْيُر الّضائُِع978-9953-31-578-2
ْمُس تَْضَجُر978-9953-31-580-5 عدد$ 2.70الشَّ
ْعلَُب978-9953-31-579-9 عدد$ 2.70ريبال َوالثَّ

زاِويَُة اْلُمطالََعِة
عدد$ 2.90أَلو، أَنا لولو!978-9953-31-517-1
عدد$ 2.90اْلَحْسناُء اْلَغريَبُة978-9953-31-520-1
عدد$ 2.90اْلَجديَدُة978-9953-31-521-8
ْمِل الّراِقَصُة978-9953-31-516-4 عدد$ 2.90َحْفلَُة النَّ
ْفُل َواْلحوُت978-9953-31-523-2 عدد$ 2.90الطِّ
عدد$ 2.90أَميٌر باِل قَْلٍب978-9953-31-519-5
عدد$ 2.90حاِكٌم َعْصِري978-9953-31-518-8ٌّ
عدد$ 2.90إِْسبا لَِنتاشا978-9953-31-522-5

بابل
عدد$ 3.90أَليس في باِلِد الَعجائِِب978-9953-31-529-4
عدد$ 3.90روبِنسون كروزو978-9953-31-525-6
عدد$ 3.90دون كيشوت978-9953-31-527-0

من بحر الزمن
عدد$ 3.90أدونيس978-9953-31-530-0
عدد$ 3.90األمير علّي فخر الدين978-9953-31-531-7

دردار هي عالمة تجاريّة لسمير دار نشر.
© سمير دار نشر 2015

سّن الفيل، الجسر الواطي، ص. ب. 55542 بيروت، لبنان
www.samirediteur.com

سخ
ب شراء للّن

طل



ْمُس تَْضَجُر الشَّ
تأليف مروان عبده حّنا

رسوم ميشال ستاندجوفسكي 

23.5 × 16.5 سم - 100 غ

غالف ورقّي - 16 صفحة

4+2.70 $  

 ISBN 978-9953-31-580-5

 ISBN 978-9953-31-580-5

اْلُهَرْيُر الّضائُِع
تأليف مروان عبده حّنا

رسوم ميشال ستاندجوفسكي 

23.5 × 16.5 سم - 100 غ

غالف ورقّي - 16 صفحة

4+2.70 $  

 ISBN 978-9953-31-578-2

 ISBN 978-9953-31-578-2

سيماُء اْلخاِدَمُة
تأليف مروان عبده حّنا

رسوم ميشال ستاندجوفسكي 

23.5 × 16.5 سم - 100 غ

غالف ورقّي - 16 صفحة

4+2.70 $  

 ISBN 978-9953-31-581-2

 ISBN 978-9953-31-581-2

ْعلَُب ريبال َوالثَّ
تأليف مروان عبده حّنا

رسوم ميشال ستاندجوفسكي 

16.5 × 23.5 سم - 100 غ

غالف ورقّي - 16 صفحة

4+2.70 $  

 ISBN 978-9953-31-579-9

 ISBN 978-9953-31-579-9

ْمِل الّراقَِصُة َحْفلَُة النَّ
تأليف ْفَرْنسيس إْمْبس

رسوم ميشال ستاندجوفسكي

23 × 16 سم - 80 غ 

غالف ورقّي - 16 صفحة

5+2.90 $  

 ISBN 978-9953-31-516-4

 ISBN 978-9953-31-516-4

ْفُل َواْلحوُت الطِّ
تأليف ْفَرْنسيس إْمْبس

رسوم ماِزن ِكْرباج

23 × 16 سم - 80 غ 

غالف ورقّي - 16 صفحة

5+2.90 $  

 ISBN 978-9953-31-523-2

 ISBN 978-9953-31-523-2

أَلو، أَنا لولو!
تأليف ْفَرْنسيس إْمْبس

رسوم ميشال ستاندجوفسكي

23 × 16 سم - 80 غ 

غالف ورقّي - 16 صفحة

5+2.90 $   

 ISBN 978-9953-31-517-1

 ISBN 978-9953-31-517-1

أَميٌر باِل قَْلٍب
تأليف ْفَرْنسيس إْمْبس
رسوم ُمْريال أبي شاِكر

23 × 16 سم - 80 غ 

غالف ورقّي - 16 صفحة

5+2.90 $  

 ISBN 978-9953-31-519-5

 ISBN 978-9953-31-519-5

اْلَحْسناُء الَغريبَُة
تأليف ْفَرْنسيس إْمْبس

رسوم بَهيج جارودي

23 × 16 سم - 80 غ 

غالف ورقّي - 16 صفحة

5+2.90 $  

 ISBN 978-9953-31-520-1

 ISBN 978-9953-31-520-1

حاِكٌم َعْصِريٌّ
تأليف ْفَرْنسيس إْمْبس
رسوم ُمْريال أبي شاِكر

23 × 16 سم - 80 غ 

غالف ورقّي - 16 صفحة

5+2.90 $  

 ISBN 978-9953-31-518-8

 ISBN 978-9953-31-518-8

إِْسبا لِنَتاشا 
تأليف ْفَرْنسيس إْمْبس

رسوم ميشال ستاندجوفسكي

23 × 16 سم - 80 غ 

غالف ورقّي - 16 صفحة

5+2.90 $  

 ISBN 978-9953-31-522-5

 ISBN 978-9953-31-522-5

اْلَجديَدُة 
تأليف ْفَرْنسيس إْمْبس
رسوم ُمْريال أبي شاِكر

23 × 16 سم - 80 غ 

غالف ورقّي - 16 صفحة

5+2.90 $  

 ISBN 978-9953-31-521-8

 ISBN 978-9953-31-521-8

إِلى اأْلَماِم يا أَْفياُل!
تأليف ماِريّا ُحصري
ض رسوم وسيم معوَّ

18.5 × 18.5 سم - 90 غ

غالف ورقّي - 20 صفحة

5+2.80 $  

 ISBN 978-9953-31-512-6

 ISBN 978-9953-31-512-6

ُدقَّ ناقوُس اْلَخَطِر!
تأليف ماِريّا ُحصري

رسوم ماِزن ِكْرباج

18.5 × 18.5 سم - 90 غ

غالف ورقّي - 20 صفحة

5+2.80 $  

 ISBN 978-9953-31-513-3

 ISBN 978-9953-31-513-3

ُكنوُز اْلَجدِّ
تأليف ماِريّا ُحصري

رسوم بَغَدسار كيريْدْجيان

18.5 × 18.5 سم - 90 غ

غالف ورقّي - 20 صفحة

7+2.80 $  

 ISBN 978-9953-31-514-0

 ISBN 978-9953-31-514-0

ةِ اأْلُولى! َعلى اْلَمْسَرِح، لِْلَمرَّ
تأليف ماِريّا ُحصري

رسوم ميشال ستاندجوفسكي 

18.5 × 18.5 سم - 90 غ

غالف ورقّي - 20 صفحة

7+2.80 $  

 ISBN 978-9953-31-515-7

 ISBN 978-9953-31-515-7

اْلُمَربََّعُة

ِل النِّهايَةَ ! تََخيَّ

زاويَُة اْلُمطالََعِة



بابل

من بحر الزمن

أدونيس
تأليف جوزف اليان

َرسُم الغالف وتصميُمه مايا َمجَدالني
14 × 21 سم - 130 غ - غالف ورقّي - 112 صفحة

10+3.90 $  

 ISBN 978-9953-31-530-0

 ISBN 978-9953-31-530-0

األمير علّي فخر الدين
تأليف جوزف اليان

َرسُم الغالف وتصميُمه مايا َمجَدالني
14 × 21 سم - 162 غ - غالف ورقّي - 144 صفحة

10+3.90 $  

 ISBN 978-9953-31-531-7

 ISBN 978-9953-31-531-7

أَليس في باِلِد الَعجائِِب 
تأليف لُويس كارول )بتصّرف(

رسوم جون تِْنِيل

14 × 21 سم - 170 غ  

غالف ورقّي - 112 صفحة

9+3.90 $  

 ISBN 978-9953-31-529-4

 ISBN 978-9953-31-529-4

روبِنسون كروزو
تأليف داْنِيل ديفو )بتصّرف(

رسوم جورج ْكروْكشاْنك

14 × 21 سم - غالف ورقّي 

قريًبا يصدر

9+3.90 $   

 ISBN 978-9953-31-525-6

 ISBN 978-9953-31-525-6

دون كيشوت
تأليف ميغيل دو ِسْرڤاْنِتس )بتصّرف(

رسوم غوْستاڤ دوِره

14 × 21 سم - 205 غ 

غالف ورقّي - 128 صفحة

9+3.90 $  

 ISBN 978-9953-31-527-0

 ISBN 978-9953-31-527-0


