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رحلة حمار حول العالم

ال أشباح تحت سريري

سعيدة نور ديكمن
المقاس28 x 22 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
TIDA + SPOT
ISBN: 978-9948-407-71-1
السعر$15.00 :

غيدو فان غينيختن
المقاس21.5 x 28 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
 + Clavisشارقة
ISBN: 978-9948-13-542-5
السعر$10.00 :

سر الرجل الغامض

المع

كيفن بروكس
المقاس:
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
 + Macmillanشارقة
ISBN: 978-9948-13-540-1
السعر$14.00 :
21.5 x 14.5

القانوني

اوقاي ترياقي اوغلو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
ثقافة TEDA +

ISBN: 978-614-01-0637-6

السعر:

$16.00

باب االسرار

احمد اوميت
المقاس:
عدد الصفحات448 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Teda
ISBN: 978-9948-446-31-6
السعر$20.00 :
24 x 17

حتماً ،الغد أفضل
(عربي  -ألماني)

الكنغر الصغيرة

كيرستن بويه و يان بيرك
المقاس16 x 21 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معKlet Kinderbuch :
ISBN: 978-9948-02-587-0
السعر$6.50 :

غيدو فان غينيختن
المقاس28 x 22 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
 + Clavisشارقة
ISBN: 978-9948-13-541-8
السعر$9.00 :

اغتيال السلطان

السلطان سليم خان االول

سليمان

رودي دويل
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:
الشارقة
ISBN: 978-9948-13-694-1
السعر$9.00 :

اوقاي ترياقي اوغلو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات334 :
نشر مشترك مع:
ثقافة timas + Spotlight +
ISBN: 978-614-01-1123-3
السعر$15.00 :

السعر:

التاريخ السري
لالمبراطورية العثمانية

السلطان عبد الحميد
والرقص مع الذئاب
الجزء 1

السلطان عبد الحميد
والرقص مع الذئاب
الجزء 2

مصطفى ارمغان
المقاس:
عدد الصفحات232 :
نشر مشترك مع :ثقافة
Spotlight+Teda+Timas
ISBN: 978-614-01-1122-6
السعر$14.00 :

السعر:

مذكرات قاتل

الحريم رحلة حب

24 x 17

احمد اوميت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات528 :
نشر مشترك مع:
Teda

ISBN: 978-9948-22-848-6

السعر:

$25.00

مصطفى ارمغان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك معTEDA :

ISBN: 978-614-01-0467-9
$10.00

اسلي سانكار
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
نشر مشترك مع:
ثقافة TEDA +

ISBN: 978-614-01-0534-8

السعر:

$9.00

احمد اوميت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات600 :
نشر مشترك مع:
Teda

ISBN: 978-9948-446-62-0
$26.00

مصطفى ارمغان
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
ثقافة Spotlight + TEDA +
ISBN: 978-9948-446-32-3
السعر$15.00 :

وسط حدائق الخزامى

غول ايربولو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:
ثقافة TEDA +

ISBN: 978-614-01-0601-7

السعر:

$16.00

اوقاي ترياقي اوغلو
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع:
ثقافة  +شارقة TEDA +
ISBN: 978-614-01-0757-1
السعر$15.00 :

صروح اسطنبول

احمد اوميت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات542 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Teda
ISBN: 978-9948-446-30-9
السعر$25.00 :

سلطان بيزنطة

سلجوق التون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع :شارقة Teda +
ISBN: 978-9948-22-464-8
السعر$16.00 :
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سلسلة تاريخ بني عثمان
ساللة أرطغرول
د .أحمد شيمشيرغيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات264 :
نشر مشترك مع:

سلسلة تاريخ بني عثمان
سلطنة بنفوذ عالمي
د .أحمد شيمشيرغيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات384 :
نشر مشترك مع:

سلسلة تاريخ بني عثمان سلسلة تاريخ بني عثمان
سلطان في خدمة الحرمين القانوني سلطان العالم
د .أحمد شيمشيرغيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك مع:

Spotlight+TEDA+Timas

TEDA+Timas

ISBN: 978-9948-427-66-7

ISBN: 978-9948-427-67-4

ISBN: 978-9948-427-68-1

إسطنبول إسطنبول

مقبرة الجالدين

سلطان حكم العالم -
القانوني

السعر$20.00 :

برهان سنيمذ
المقاس:
عدد الصفحات296 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

TEDA+Kalem

ISBN: 978-9948-427-72-8
السعر$13.50 :

وداعاً يا وطني الجميل
أحمد أوميت
المقاس:
عدد الصفحات560 :
نشر مشترك مع:
24 x 17

TEDA

ISBN: 978-9948-23-479-1

السعر$20.00 :

محمد الطيب
المقاس:
عدد الصفحات384 :
ISBN: 978-9948-02-420-0
السعر$15.00 :
24 x 17

TEDA+Timas

TEDA+Timas

السعر:

باتاسانا

اسلي بيركير
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Teda
ISBN: 978-9948-446-33-0
السعر$11.50 :

طلحة أوغورلو إل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-9948-446-52-1
السعر$18.00 :

طعام ...معاناة ...حب

اصفر بلون الزعفران

اندثار

أسلي بيركير
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات312 :

ISBN: 978-9948-446-29-3

السعر:

$15.00

Teda

ISBN: 978-9948-446-61-3

السعر:

جئتك غيمة

أمل عبد الله القضيبي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-9948-09-712-9
السعر$10.00 :

TEDA+Timas

السعر$20.00 :

$20.00

انسي ارال
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات376 :
نشر مشترك مع:

الفتح 1453

فريدون م .إمجن
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات416 :
نشر مشترك مع:
ISBN: 978-9948-13-911-9

احمد اوميت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات448 :
نشر مشترك معTeda :
ISBN: 978-9948-22-020-6
السعر$20.00 :

السعر $13.50 :صافي

الحبل الس ّري

د .أحمد شيمشيرغيل
المقاس24 x 17 :
نشر مشترك مع:
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عبلة جابر
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
ISBN: 978-9948-13-910-2
السعر$11.00 :

السيدة خديجة
بحر عطاء وصحراء صبر

سبيل أر أصالن
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات304 :
نشر مشترك مع:
Teda+Timas
ISBN: 978-9948-02-509-2
السعر$17.00 :

أرجوحة حديدية

د .عائشة عبد الله العليلي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-9948-02-514-6
السعر$7.00 :

$16.00

جذور عارية

م .حسنة سيف السالمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
ISBN: 978-9948-427-73-5
السعر$9.50 :

يخبئ في جيبه قصيدة

منجية إبراهيم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات296 :
ISBN: 978-9948-02-704-1
السعر$12.00 :

أطياف األحبة

مختار خواجة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات104 :

ISBN: 978-9948-09-793-8

السعر:

$6.50

إصدارات ثقافة للنشر والتوزيع

116

قصة حب إله

هيا الحامد
المقاس:
عدد الصفحات192 :
ISBN: 978-9948-438-90-8
السعر$16.00 :
21.5 x 14.5

القمر األخير

عبد الباسط زخنيني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-9948-09-693-1
السعر$7.00 :

إنه هو

آن الصافي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات200 :
ISBN: 978-9948-09-585-9
السعر$10.00 :

الطائرات بدون طيار
والقتل المستهدف

مارجوري كون
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات392 :
نشر مشترك مع:
الشارقة Olive Branch +
ISBN: 978-9948-13-490-9
السعر$21.00 :

غربان انيقة

سلطان العميمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات94 :
ISBN: 978-9948-18-866-7
السعر$5.00 :

الفائز
بجائزة بوكر
الربيطانية
2008

ص .ب: .

1003

سلطان العميمي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات240 :
ISBN: 978-9948-446-48-4
السعر$9.00 :

صقيع الموت

ثالثهم كذبهم الجزء األول فتى البروكلي المذهل
اميرة صليبيخ
المقاس22 x 12 :
عدد الصفحات183 :
ISBN: 978-9948-446-40-8
السعر$9.50 :

فرانك كورتيل بويس
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك مع:
شارقة
ISBN: 978-9948-446-58-3
السعر$18.00 :

لغز البحيرة المتناقصة

قشعريرة

ارنالدور اندريداسون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات352 :
نشر مشترك مع:

ارنالدور اندريداسون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات400 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-9948-446-54-5

ISBN: 978-9948-22-017-6

ISBN: 978-9948-22-019-0

يستحيل التصدي للظالم

جيم المحظوظ

السراب

Forlagid

السعر:

$13.00

دلفين دو فيغان
المقاس:
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

Bookmentasjdour

السعر:

$15.00

كنغزلي ايمس
المقاس21.5 * 14.5 :
نشر مشترك مع :كلمة
عدد الصفحات368 :

Jean Claude Latte

ISBN: 978-9948-03-900-6

ISBN: 978-9948-446-56-9

السعر:

السعر:

$13.00

$15.00

ارنالدور اندريداسون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات400 :
نشر مشترك مع:
Bookmentasjdour

السعر:

ارافيند اديغا
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات312 :

ISBN: 978-9948-446-07-1

السعر:

$8.00

بيار بوروميه
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك مع:

Centre National Du Livre

ISBN: 978-9948-446-60-6

السعر:

احفاد اورشنابي

هيثم بهنام بردى
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-9948-446-59-0
السعر$8.50 :

$12.00

المنطقة الخضراء

شاكر نوري
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات208 :

ISBN: 978-9948-446-05-7

السعر:

$6.00

$15.00

ابراهيم غرايبة
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات384 :

ISBN: 978-9948-446-00-2

السعر:

النمر األبيض

كان الفراء ارجوانيا

$10.00

المنفى المزدوج

غاريث غريفيث
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-03-957-0

السعر:

$9.00

مليء بالرمل مليء بالمرايا

ياسر سعيد دحي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات112 :
ISBN: 978-9948-446-46-0
السعر$6.50 :
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أين كانوا يكتبون؟

بيوت الكتاب واألدباء
فرانسيسكا بريمولي ــ دروليرز
المقاس31.5 * 25.5 :
التجليد :فني
عدد الصفحات210 :
نشر مشترك مع :هيئة
أبو ظبي للثقافة والتراث

جسر الذكريات

أنا انكوست
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معSpotLight :

ISBN: 978-9948-446-21-7

السعر:

$8.00

مطبخ الحب

عبد العزيز الراشدي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع :دار االمان

ISBN: 978-9948-446-26-2

السعر:

$8.00
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عندما تطمح المرأة

سرمدة

ISBN: 978-9948-03-867-2

ISBN: 978-9948-446-23-1

سلطان الزعابي
المقاس24 * 16.5 :
عدد الصفحات344 :
السعر:

$12.00

فادي عزام
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات224 :
السعر:

$7.00

ISBN: 978-9948-03-869-6

السعر:

$30.00

وحي انثى

حدائق الرئيس

جمع تكسير

على عتبة حلم

مسلم بن عبد الرحمن التميمي محسن الرملي
المقاس21.5 x 14.5 :
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات272 :
عدد الصفحات88 :
ISBN: 978-9948-446-27-9
ISBN: 978-9948-446-57-6
السعر$9.00 :
السعر$6.00 :

غرام الحسين
المقاس:
عدد الصفحات104 :
ISBN: 978-9948-446-50-7
السعر$10 :
21.5 x 14.5

كتاب االنتباه

فصول في سايكولوجية اإلنتباه
اإلنساني النفسي  -العصبي الحديث

جمال خليل صبح
المقاس:
عدد الصفحات360 :
ISBN: 978-9948-446-42-2
السعر$14 :
24 x 17

مذكرات كلب عراقي

عجائب بغداد

ISBN: 978-9948-446-28-6

ISBN: 978-9948-446-25-5

عبد الهادي سعدون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
السعر:

$7.00

هندسة التفاوض

روال البلبيسي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات184 :
ISBN: 978-9948-446-44-6
السعر$8.00 :

مهدي سعيد حيدر العزاوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات140 :
ISBN: 978-9948-22-462-4
السعر$10.00 :

اإلدارة باألرقام

الفراسة القيادية

محمد عواد
المقاس21.5 * 14 :
عدد الصفحات168 :

ISBN: 978-9948-03-874-0

السعر:

$6.00

إيهاب بن حسن النصير
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات128 :

ISBN: 978-9948-446-02-6

السعر:

$4.50

وارد بدر السالم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
السعر:

$9.00

مفاتيح المعرفة في
االستثمار الصناعي

مهدي سعيد حيدر العزاوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-9948-446-51-4
السعر$8.00 :

علم الفراسة

روز روزتري
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-03-901-3

السعر:

$13.00

نثر وشعر من حضرموت

روبرت سارجنت
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-9948-446-47-7
السعر$12.00 :

صناعة القادة

مهدي سعيد حيدر العزاوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات80 :
ISBN: 978-9948-22-463-1
السعر$7.00 :

فن التركيز

هارييت غريفي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات272 :

ISBN: 978-9948-446-14-9

السعر:

$11.00
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جائزة
المؤلف
الإماراتي
الشارقة

2010

تعرف إلى دماغك

ساندرا أموديت ــ سام وانغ
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات335 :

ISBN: 978-9948-446-15-6

السعر:

$10.00

أريده اآلن

دونا بي ــ غيتس
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات328 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-03-938-9

السعر:

$10.00

رعب القنبلة

جوزيف سيرينسيوني
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-03-958-7

السعر:

$9.00

دور المشاريع الصغيرة

زياد أبو الفحم
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات132 :

ISBN: 978-9948-03-872-6

السعر:

$5.00

روز روزتري
المقاس* 17 :
عدد الصفحات336 :
24

سيمياء الروح

ISBN: 978-9948-446-09-5
$4.50

لعنة برج بابل

خليفة الدليمي
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-9948-446-36-1
السعر$15.00 :

علي العبدان
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات240 :

ISBN: 978-9948-03-937-2

ISBN: 978-9948-446-12-5

السعر:

ثورة نوبل

نحل العسل المعجزة

السعر:

عز الدين ابراهيم اليوسف
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
السعر:

إقرأ اآلخرين بصورة
أعمق

القرن الجديد

$11.00

خافيير آبين
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات144 :

ISBN: 978-9948-446-19-4

السعر:

$10.00

اشهر من شهريار

هاشم شفيق
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :

ISBN: 978-9948-446-24-8

السعر:

$8.00

$13.00

يورغن تاوتز
المقاس24 * 16.5 :
عدد الصفحات288 :

ISBN: 978-9948-03-870-2

السعر:

$22.00

سرد الذاكرة :سرد الوعي

من سلطة التاريخ إلى فضاء المتخيل

محمد صابر عبيد
المقاس:
عدد الصفحات432 :
ISBN: 978-9948-446-53-8
السعر$20.00 :
24 x 17

ماذا يريد الرجال؟

غيرستمان ــ بيزو ــ سيلدس
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات208 :

ISBN: 978-9948-446-06-4

السعر:

$8.00

اجهزة قياس االطياف
الضوئية الحديثة
وتطبيقاتها في مجال
التحاليل الكيميا

احمد محمد رضا الخطاط
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات204 :
ISBN: 978-9948-22-018-3
السعر$10.50 :

الخليفة ط
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اياد عبد الرحمن
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات320 :
ISBN: 978-9948-446-55-2
السعر$14.50 :

جائزة
اإلمارات
للرواية

جائزة
اإلمارات
للرواية

كونار

هند سيف البار
المقاس19 x 11.5 :
عدد الصفحات238 :
ISBN: 978-9948-446-38-5
السعر$8.00 :

خرجنا من ضلع جبل

لولوة احمد المنصوري
المقاس19 x 11.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-9948-446-39-2
السعر$5.50 :

تجميع األسد

وارد بدر السالم
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات280 :
ISBN: 978-9948-446-34-7
السعر$12.00 :

كما تشاء

امير ذوابة
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
ISBN: 978-9948-446-41-5
السعر$6.00 :

بيطري الصحراء

اليكس تنسون  -ديفيد هارديكر
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:
Allen & Unwin - 1001
ISBN: 978-9948-23-383-1
السعر$14.00 :

إصدارات ثقافة للنشر والتوزيع
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سلسلة
التلوين

لراحة نفسية
وفكرية

معالم وناس

إياليدا بيرق
المقاس:
عدد الصفحات84 :
توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون +

إياليدا بيرق
المقاس24 x 22 :
عدد الصفحات84 :
توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون +

إياليدا بيرق
المقاس24 x 22 :
عدد الصفحات84 :
توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون +

ISBN: 978-614-01-1889-8

ISBN: 978-614-01-1890-4

ISBN: 978-614-01-1891-1

تصاميم عثمانية وسلجوقية

سحر الشرق األقصى

تصاميم صينية

24 x 22

AlfaKitap

السعر:

نقوش ورسوم

زخارف وأزهار

عالم الحيوان

$7.50

AlfaKitap

السعر:

AlfaKitap

السعر:

$7.50

$7.50

إياليدا بيرق
المقاس:
عدد الصفحات84 :
توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون +

إياليدا بيرق
المقاس24 x 22 :
عدد الصفحات48 :
توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون +

إياليدا بيرق
المقاس24 x 22 :
عدد الصفحات48 :
توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون +

إياليدا بيرق
المقاس24 x 22 :
عدد الصفحات48 :
توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون +

ISBN: 978-614-01-1892-8

ISBN: 978-614-01-1893-5

ISBN: 978-614-01-1895-9

ISBN: 978-614-01-1894-2

ما معنى أن أكون حاضراً؟

ما معنى أن أكون عالمياً؟

ما معنى أن أكون لطيفاً؟

ما معنى أن أكون آمناً؟

24 x 22

AlfaKitap

السعر:

$7.50

رنا دي أوريو
المقاس:
عدد الصفحات32 :

21.5 x 25.5

AlfaKitap

السعر:

$5.00

رنا دي أوريو
المقاس21.5 x 25.5 :
عدد الصفحات32 :

AlfaKitap

السعر:

$5.00

رنا دي أوريو
المقاس21.5 x 25.5 :
عدد الصفحات32 :

ISBN: 978-9948-09-683-2

ISBN: 978-9948-09-686-3

ما معنى أن أكون رائد أعمال
مجازفاً؟

ما معنى أن أكون صديقاً للبيئة؟ دماغ عجيب ومرن

السعر $3.00 :صافي

رنا دي أوريو
المقاس:
عدد الصفحات32 :

21.5 x 25.5

ISBN: 978-9948-09-684-9

السعر $3.00 :صافي

السعر $3.00 :صافي

رنا دي أوريو
المقاس21.5 x 25.5 :
عدد الصفحات32 :

ISBN: 978-9948-09-685-6

السعر $3.00 :صافي

حلم بينوكيو

آن ليسن
المقاس:
عدد الصفحات60 :
نشر مشترك مع :شارقة
ISBN: 978-9948-09-570-5
السعر$12.00 :
25 x 26

ISBN: 978-9948-09-687-0

السعر $3.00 :صافي

جوآن ديك
المقاس25 x 26 :
عدد الصفحات36 :

ISBN: 978-9948-09-688-7

السعر $4.00 :صافي

AlfaKitap

السعر:

$5.00

رنا دي أوريو
المقاس21.5 x 25.5 :
عدد الصفحات32 :

ISBN: 978-9948-23-477-7

السعر $3.00 :صافي

مبارة السوبرشيف

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع :شارقة Atlantyca + 1001 +
ISBN: 978-9948-23-297-1
السعر $4.50 :صافي

رفيقان في رحلة

غيدو فان غينيختن
المقاس21.5 x 28 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع :شارقة
ISBN: 978-9948-09-557-6
السعر$5.00 :

