
   Sustainable Development Goals (SDGs) 

BOOK CLUB AFRICAN CHAPTER  
 

 

ARABIC READING LIST: SDG 4 QUALITY EDUCATION  

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم 4 فدهلا ديجلا ميلعتلا :ةيبرعلا ةءارقلا ةمئاق

 

 

Title:   You will never leave  =ترحلى لن  

Author name:  Abeer Mohamed Anwar  =أنور محمد عبير 

Publisher:  Nahdet Misr  =مصر نهضة 

Language: Arabic  =العربية 

ISBN: 978-977-14 -5656-8 

Target Age of reader: 12+ 

 

 :المستخلص



 قرار خاذات من الدار على القائمين اضطر مما شديدة، صحية لوعكة وتتعرض أيتام دار في تعمل آمال النفسية اإلخصائية

 النهاية وفى الدار، في إلبقائها بمحاولة أحوالهم وتحسين رعايتهم على قامت التي االيتام البنات وتقوم رحيلها، بضرورة

 .الخاصة تجاربها من وتتعلم نفسها تكتشف

Abstract: 

Psychologist Amal works in an orphanage and suffers from a severe health problem, 

forcing the orphanages in charge of making a decision that she should leave. The 

orphaned girls, that Amal took care of them and improved their conditions try to keep 

her in the orphanage, and in the end Amal discover herself and learn from her own 

experiences 

 

Title: My Place in the school  =المدرسة فى مكانى     

Author name:  Feronic Abt  =أبت فيرونيك 

Publisher:  Yomad for publishing  =للنشر يوماد 

Language: Arabic  =العربية 

ISBN: 978-9954-0-0087-9 

Target Age of reader: 9-12 

 



 :المستخلص

 الذهاب تود إنها. المدرسة إلى يذهبون الذين األطفال إلى يوم كل بشوق تنظر. المغرب جنوب في قرية في عائشة تعيش

 والكتابة، القراءة تعلم على صديقتها تساعدها ثم المنزلية، باألعمال القيام في والدتها تساعد أن عليها لكن أيًضا، هناك إلى

 .المدرسة إلى الذهاب النهاية وفي

 

Abstract: 

Aisha lives in a village in southern Morocco. Every day she watch the children who 

go to school. She would like to go there too, but she has to help her mother with the 

housework, then her friend to help her learn to read and write, and finally go to 

school 

 

 :I found a treasure  Titleوجدت كنزاُ/ العنوان:

 :Abeer Al Taher Authorعبير الطاهر/  تأليف:

 Aly Amr Illustratorعلى عمرو/  الرسام:

&  Al-Yasmine for Publishingالياسمين للنشر والتوزيع/  الناشر:

Distribution 

Publisher: 

 :Arabic Languageالعربية/ اللغة:

 :ISBN 1-650-786-995-978 تدمك:



 
8-10 Years Target age of 

reader: 

 

 :Summary /الملخص

 أن على الضوء الكتاب هذا يسلط. يقرأها كان التي الكتب أحد داخل يسافر صغير طفل. المطالعة متعة يكتشف طفل قصة

 ..يجلس حيث من طويلة لمسافة السفر يمكنه حيث الكتب، قراءة خالل من يديه بين كنز لديه القارئ

 

The story of a child discovering the joy of reading. A young boy travels inside one of 

the books he was reading. This book highlights that the reader has a treasure in his 

hands by reading books, as he can travel a long distance from where he sits 

 

 

 

 

 

 

 


