
 
 
 

 

 
  دةـــال جديأعم

  
  للكاتب عبـد التواب يوسف

  
  
  

الناس قادرون على ان يطيروا ، جاك والشيطان ، ذئب وبنت 

  فعبد التواب يوستأليف فيرجينيا هاملتون، ترجمة / صغيرة 

  سم 15ص، 48 2002القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب 

  تأليف عبد التواب يوسف/ مجموعة قصصية.اسماء وحكايات

الهيئة المصرية العامة للكتاب  –القاهرة .. وم سمير عزيزرس
2006  

رسـوم  / بقلم عبد التواب يوسـف  / حوار ام شجار ام نقار 

   2006القاهرة الهيئة العامة للالستعالمات  –شريف البنا 

  )والنشء(سلسلة لغه السالم لالطفال (سم 20ص،  14

 –ف البنا رسوم شري/ بقلم عبد التواب يوسف  ..ما عليه شىء

   2006القاهرة الهيئة العامة للالستعالمات 

  )والنشء(سلسلة لغه السالم لالطفال (سم 20ص،  14
رسوم شـريف  / بقلم عبد التواب يوسف /  ..المسامع كريم-

   2006القاهرة الهيئة العامة للالستعالمات  –البنا 

  )والنشء(سلسلة لغه السالم لالطفال (سم 20ص،  14

تأليف عبد التواب يوسف ، رسوم / ر زاد من حكايات شه

الهيئة المصرية العامة للكتاب  –القاهرة .. نجوى شلبى 

  )هانحب الشعر(سم 15ص ،  14،  2006
تأليف عبد التواب يوسف، رسوم جابر ناشد / الساعة الضائعة

سم 3ص ، 23،  2007القاهرة الهيئة العامة للالستعالمات  –

  )سلسلة القصص الهادف(

تأليف عبد التواب يوسف ، رسوم / ات غير شعبية جدا حكاي

القاهرة الدار المصرية اللبنانية،  – 1ط –صالح بيصار 

  2سم حكايات غير شعبية جـ 22ص ، 24 2006
تأليف عبد التواب يوسـف ، رسـوم   / معجزه النبى ابراهيم 

 2006دار اللطائف للنشر والتوزيـع ،  : القاهرة –محمد نبيل 

  )1صص معجزات االنبياء بق(سم 24ص، 16

معجزه النبى نوح تأليف عبد التواب يوسف ، رسوم محمد 

 2006دار اللطائف للنشر والتوزيع ، : القاهرة –نبيل 

  )2قصص معجزات االنبياء ب(سم    24ص، 16
تأليف عبد التـواب يوسـف ، رسـوم    / معجزه النبى يوسف 

ـ : القاهرة –محمد نبيل   2006ع ، دار اللطائف للنشر والتوزي

  )3قصص معجزات االنبياء ب(سم 24ص، 16

معجزه النبى صالح تأليف عبد التواب يوسف ، رسوم محمد 

 2006دار اللطائف للنشر والتوزيع ، : القاهرة –نبيل 

  ) 4قصص معجزات االنبياء ب(سم 24ص، 16
تأليف عبد التواب يوسـف ، رسـوم   / معجزه النبى سليمان  

 2006ر اللطائف للنشر والتوزيـع ،  دا: القاهرة –محمد نبيل 

  )5قصص معجزات االنبياء ب(سم 24ص، 16

معجزه النبى أيوب  تأليف عبد التواب يوسف ، رسوم محمد 

 2006دار اللطائف للنشر والتوزيع ، : القاهرة –نبيل 

  )6قصص معجزات االنبياء ب(سم 24ص، 16

تأليف عبد التواب يوسـف ، رسـوم   / معجزه النبى يونس  

 2006دار اللطائف للنشر والتوزيـع ،  : القاهرة –مد نبيل مح

  )7قصص معجزات االنبياء ب(سم 24ص، 16

معجزه النبى موسى تأليف عبد التواب يوسف ، رسوم محمد 

 2006دار اللطائف للنشر والتوزيع ، : القاهرة –نبيل 

  )8قصص معجزات االنبياء ب(سم  24ص، 16



 
 
 

 

لتواب يوسف ، رسوم محمد معجزه النبى عيسى  تأليف عبد ا 

 2006دار اللطـائف للنشـر والتوزيـع ،    : القـاهرة  –نبيل 

  )9قصص معجزات االنبياء ب(سم24ص، 16

معجزه النبى محمد  تأليف عبد التواب يوسف ، رسوم محمد 

 2006دار اللطائف للنشر والتوزيع ، : القاهرة –نبيل 

  )10قصص معجزات االنبياء ب(سم 24ص، 16
يحلل شخصية جدو تأليف عبـد التـواب يوسـف،    الكمبيوتر 

  . 2007دارالمعارف : القاهرة –رسوم هشام حسين 

  )مكتبة االسرة(سم 24ص،  111

  2حـ / هيا نقرأ 

، رسـوم عـادل    1هيا ننمتى  تأليف عبد التواب يوسـف ج 

   2008الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : القاهرة –الطبراوى 

  سم24ص ،  16

  2حـ 

  3حـ 

النغم  تأليف عبـد التـواب يوسـف ، رسـوم عـادل       سحر

دار الكتاب المصرى ، دار الكتاب اللبنانى : البطراوى القاهرة

  )1سلسلة هيا نتثقف ، (سم  35ص، ب100 2008

النبع العذب سحر النغم  تأليف عبد التواب يوسف ، رسوم 

دار الكتاب المصرى ، دار الكتاب : عادل البطراوى القاهرة

  )2سلسلة هيا نتثقف ، ( سم35ص، ب100 2008اللبنانى 
القط المثقف تأليف عبـد التـواب يوسـف ، رسـوم عـادل      

دار الكتاب المصرى ، دار الكتاب اللبنانى : البطراوى القاهرة

  )3سلسلة هيا نتثقف ، (سم  35ص، ب100 2008

فضيلة النمو تأليف عبد التـواب يوسـف ، رسـوم عـادل     

ب المصرى ، دار الكتاب اللبنانى دار الكتا: البطراوى القاهرة

 )4سلسلة هيا نتثقف ، (سم  35ص، ب100 2008
  

الهرم المدرج تأليف عبد التـواب يوسـف ، رسـوم عـادل     

دار الكتاب المصرى ، دار الكتاب اللبنانى : البطراوى القاهرة

  )5سلسلة هيا نتثقف ، (سم 35ص، ب100 2008

يوسف ، رسوم عادل مجمع الفنون تأليف عبد التواب 

دار الكتاب المصرى ، دار الكتاب اللبنانى : البطراوى القاهرة

  )6سلسلة هيا نتثقف ، (سم 35ص، ب100 2008
تأليف عبد التواب يوسـف ، رسـوم عـادل     سالم الشجعان

دار الكتاب المصرى ، دار الكتاب اللبنانى : البطراوى القاهرة

  )7سلسلة هيا نتثقف ، (سم 35ص، ب100 2008

الفنون احيانا جنون تأليف عبد التواب يوسف ، رسوم عادل 

دار الكتاب المصرى ، دار الكتاب اللبنانى : البطراوى القاهرة

  )8سلسلة هيا نتثقف ،(سم 35ص، ب100 2008
الثقافة تأليف عبد التواب يوسـف ، رسـوم عـادل    : سعادتى

نانى دار الكتاب المصرى ، دار الكتاب اللب: البطراوى القاهرة

  )9سلسلة هيا نتثقف ، (سم 35ص، ب100 2008

نحو ثقافة جديده تأليف عبد التواب يوسـف ، رسـوم عـادل    

دار الكتاب المصرى ، دار الكتاب اللبنانى : البطراوى القاهرة

  )10سلسلة هيا نتثقف ، (سم 35ص، ب100 2008

تأليف عبـد التـواب يوسـف ، عـادل     / هيا بنا الى باريس 

  )1احلى رحلة، ( 2008دارالمعارف، : رةالقاه البطراوى

  

تأليف عبد التواب يوسف ، عادل البطراوى  هيا بنا إلى روما

  )2احلى رحلة، ( 2008دارالمعارف، : القاهرة

هيا بنا إلى لندن تأليف عبد التواب يوسف ، عادل البطـراوى  

  )3احلى رحلة، ( 2008دارالمعارف، : القاهرة

د التواب يوسف ، عادل البطراوى هيا بنا إلى برلين تأليف عب

  )4احلى رحلة، ( 2008دارالمعارف، : القاهرة

هيا بنا إلى مدريد تأليف عبد التواب يوسف ، عادل البطراوى 

  )5احلى رحلة، ( 2008دارالمعارف، : القاهرة

هيا بنا إلى جنيف تأليف عبد التواب يوسف ، عادل البطراوى 

  )6رحلة،احلى ( 2008دارالمعارف، : القاهرة



 
 
 

 

هيا بنا إلى صوفيا تأليف عبد التواب يوسف ، عادل البطراوى 

  )7احلى رحلة، ( 2008دارالمعارف، : القاهرة

هيا بنا إلى ستوكهولم تأليف عبد التواب يوسف ، عادل 

  )8احلى رحلة،( 2008دارالمعارف، : البطراوى القاهرة

/  مشهد فى القسطنينية: فرفيون أندرسون) ص(مولد الرسول 

. عبد التواب يوسف ، تقديم دهانز كريستيان أندرسن، عربها 

ــاهرة –جــابر عصــفور ، رســوم صــالح بيطــار  : الق

  .سم24ص،88 2009الدارالمصرية اللبنانية 

دار الهالل : القاهرة –عبد التواب يوسف / أمين ملك الكتاب 

  )سلسلة تاريخ مصر(سم 15ص،80  2009

: القاهرة -1ط –ب يوسف عبد التوا/ كوكب النبات االخضر 

المسـرح  (سم 20ص،64 2010دار الطالئع للنشر والتوزيع 

  )الصغير

  

عبد التواب يوسف رسوم ممـدوح طلعـت،   / كوم . عروسة 

ــامى ــد س ــاهرة-1ط-محم ــالل : الق ــب اله ،  2010كت

  سم20ص،98

دار : القاهرة -1ط  –عبد التواب يوسف / كوكب صغيرون 

المسرح (سم 20ص، 64 2010الطالئع للنشر والتوزيع 

  )المدرس
 –عبد التواب يوسف، رسوم الهـام القاضـى   / الفوز الزائف

  2010دار البراق لثقافة الطفل : العراق -1ط

  )حكايات سالفة ونبهان(سم 24ص،12

جمع عبد العزيز الراوى ، بقلم عبد /حكايات شعبية تونيسية

المركز القومى : القاهرة – 1ط –التواب يوسف ، رسوم نور 

  سم26ص،52 2010لثقافة الطقل 
 –تأليف عبد التواب يوسف ، رسوم عادل البطراوى / منتمى 

ص ، 24،  2010الهيئة المصرية العامـة للكتـاب   : القاهرة

  سم24

ريم وخدعة العكازين  عبد التواب يوسف، رسوم ماهر عبـد  

سم 24ص،24 2010مركز االعالم العربى، : الجيزة –القادر 

  )1سطينية، سلسلة بطوالت فل(

هيئة الشهيدة الموهوبة عبد التواب يوسف، رسوم ماهر عبـد  

سم 24ص،24 2010مركز االعالم العربى، : الجيزة –القادر 

  )2سلسلة بطوالت فلسطينية، (

عبد التواب يوسف، رسوم مـاهر عبـد   / سناء قفزة الشهادة 

سم 24ص،24 2010مركز االعالم العربى، : الجيزة –القادر 

  )3والت فلسطينية، سلسلة بط(

هنادى فى مطعم الرعب عبد التواب يوسف، رسوم ماهر عبد 

سم 24ص،24 2010مركز االعالم العربى، : الجيزة –القادر 

  )4سلسلة بطوالت فلسطينية، (

عبد التواب يوسف، رسوم ماهر عبد /  وفاء وحزام البطولة

سم 24ص،24 2010مركز االعالم العربى، : الجيزة –القادر 

  )5سلة بطوالت فلسطينية، سل(
 


