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نبذة عن جمعية الناشرين ا�ماراتيني

ا�مارات  دولة  خدمة  على  تعمل  عام  نفع  ذات  مؤسسة  ،وهي   ٢٠٠٩ ف�اير   ٢٥   تأسست 
العربية املتحدة من خالل العمل على تطوير قطاع النشر داخل الدولة.

تهدف اجلمعية إ� متثيل الناشرين داخل دولة ا�مارات العربية املتحدة إضافة إ� املؤمترات و 
ا�نتاج  نشر  على  اجلمعية  وتعمل   ، بالنشر  املعنية  الفعاليات  و  الدولية  و  ا�قليمية  املعارض 
النشر  دولة  بقطاع  ا�رتقاء  ،وعلى  العا¤  و  العربي  الوطن  أرجاء  ا�مارات   لدولة  الفكري 
مبجال  العاملني  كفاءة  ترفع  التي  التدريب  و  التأهيل  برامج  خالل  من  املتحدة  العربية  االمارات 

النشر  الدولة ،وحتسني شروط املهنة و القوانني اخلاصة بها.

تأسيس  على  تعمل  كما  احمللية،  والتوزيع  الطباعة  وشركات  النشر  دور  مع  اجلمعية  تتعاون 
شركة توزيع ½عضائها من الناشرين.

و  الفكرية  امللكية  ،وحماية  العربية  اللغة  إ�  و  من  الÀجمة  على  خاص  بشكل  اجلمعية  وتركز 
احلقوق ا½خرى املتعلقة مبهنة النشر ، كما أن اجلمعية عضو  احتاد الناشرين العرب ،وعضو 

منتسب  احتاد الناشرين الدوليني.
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مؤسسة 
أطفال و 
معلمون

hala@kidsandteachers.net

+971 6 5435526
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العنوان    : ا�نشطة و التمارين ١
املؤلف    : هالة حْلس

١-٢٢٦-١٦-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال تعليمي

نبذة         : 
يعد كتاب ا�نشطة والتمارين رديفا لكتاب 
القراءة والكتابة ، وقد بذل املؤلف جهدا 
الميانه  الكتاب  هذا  وضع   � كب�ا 
يتعلمه  ملا  تطبيقي  كواجب  بأهميته 
الطفل � املدرسة، وليكون عامل ربط 
املعلمة  بني  وطبيعي  أساسي 

واملدرسة.

العنوان    : ا�نشطة و التمارين ٢
املؤلف    : هالة حْلس

٨-٢٢٧-١٦-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال تعليمي

نبذة         :
التمارين  كتاب  من  الثا§  اجلزء  هو  هذا   
وا�نشطة الذي هو رديف لكتاب (القراءة 
والكتابة) للمستوى ا�ول ونقدم � هذا 
التدريبات  من  متنوعة  أشكاال  الكتاب 
والتمارين التطبيقية التي يقوم بحلها � 
متابعة  االم  تستطيه  وبالتا³  املنزل، 

طفلها وإبداء أي مالحظات للمعلمة..

العنوان    : القراءة و الكتابة ١
املؤلف    : هالة حْلس

٣-٢٢٢-١٦-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال تعليمي

نبذة         :
 يقدم اجلزء ا�ول أربعة عشر حرفا من حروف 
الهجاء ، ميهد فيه للطفل البدء بالتعرف على 
مفرداته  ومعرفة  ونطقا،  شكال  حرف  كل 
شفهيا واستخدامها � احملادثة، االمر الذي 
حوله  من  ا�شياء  تسمية   � يساعده 
حصيلته  ازدياد  وبالتا³  صحيحة  تسمية 
اللغوية بشكل متصاعد ، ونهتم � هذا اجلزء 
الكلمة  داخل  للحرف ومتييزه  الطفل  مبعرفه 

وقدرته على كتابته. 

العنوان   : ا�نشطة و التمارين ٢
املؤلف   : هالة حْلس

٠-٢٢٣-١٦-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال تعليمي

نبذة         : 
ا�ول  للجزء  التكميلي  الثا§  اجلزء  هو  هذا 
من  حرفا  عشر  أربعة  الكتاب  هذا  ويضم 
كل  تعليم  يستغرق  بحيث  الهجاء  حروف 
اجلزء   � كما  كامال  أسبوعا  فيه  حرف 
استخدام  على  نؤكد  أيضا  وهنا   .. ا�ول 
البطاقات واجملسمات وا�لعاب اخلشبية 
ا�ساليب  من  وغ�ها  والقماشية 

الشيقة واملث�ة .

العنوان    : الÏبية اÎسالمية ١
املؤلف    : هالة حْلس

٤-٤٣-٤١٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال تعليمي

نبذة         : 
منهاجا  اÎسالمية  الÏبية  كتاب   Ðيعت
الروضة..  الطفال  مقدما  متكامال 
 � Ñواملستوى ا�ول يعني املرحلة ا�و
وتقدمي  اÎسالم  مباديء  الطفل  تعليم 
خفيف  بشكل  البسيطة  املعلومات 
ال  والذين  املرحلة  هذه   � لÓطفال 

تتعدى أعمارهم ثالث او اربع سنوات .

العنوان    : الÏبية اÎسالمية ٢
املؤلف   : هالة حْلس

٠-٤٤-٤١٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال تعليمي

نبذة         : 
ويتم  ا�ول  للمستوى  متمم  هو  الكتاب  هذا 
 � للطفل  الثا§  املستوى   � تطبيقة 
الروضة ، وحيث ان هذه املرحلة هي أساسية 
ومهمة جدا � حياه الطفل ميكننا ان نغرس 
فيها القصص الهادفة واملعلومات الصحيحة 
 .... القرآن"    " الكرمي  وكتابنا  ونبينا  ديننا  عن 
ونسعى اÑ ان يستمتع الطفل ويتعرف مبعنى 
 � يقول  وان  يفعل  أن  يجب  وماذا  مسلم  أنه 
االخالق  مبادئ  يتعلم  طكت   ، معينة  مواقف 
 � تفيده  التي  السلوكية  واالداب  احلميدة 

احلياة و� تربيته وتعليمه.
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دار 
ا½سرة hamlet_iqraa@yahoo.com

www.alamthqafa.com

+971 6 5682383
+971 6 5563008
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العنوان    :الرسم االمالئي بني يدي 
التنال العربي

املؤلف    : د.عبدالرؤوف زهدي - 
د. سامي أبو زيد

٨-٤٢٤-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: أكادميي-تعليمي

نبذة         : 
الهدف الرئيس من هذا الكتاب هو تعريف 
اللغة   � املعا§  حروف  على  القارئ 
دور  وتبيان   Þحرف  (  80  ) وعددها  العربية 
االدوات  او  احلروف  هذه  من  حرف  كل 
فيها  تأث�ه  ومدى  العربية  اجلملة  داخل 
فقد   . استخدامه  املراد  املعنى  حسب 
 . معنى  من   ßاك االداة  او  للحرف  يكون 
الكتاب   � املستخدمة  االمثلة  معظم 
من القرآن الكرمي يقع الكتاب � نحو 212 
. املتوسط  القطع  من  صفحة 

العنوان    : بيدي ارسم انا فنان 

املؤلف    : ...
٧-٤٢١-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب أطفال -تعليمي
نبذة         : يتناول هذا الكتاب العديد من 
الرسومات اجلميله التي تخطر � ذهن 
الطفل، ويبدأ الكتاب بالرسومات السهله 
الكتاب  هذا  يعلم  لÓصعب،  ثم  ومن 
أي  بخطوة،  خطوة  الرسم  تعلم  الطفل 
على  الرسمه  يرسم  ان  الطفل  ميكنه 

عدة مراحل لكي يدقنها .

العنوان    : تعلم احلروف واالرقام العربية

املؤلف    : ...
١-٤٢٣-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب أطفال -تعليمي
نبذة         : 

يتناول هذا الكتاب احلروف واالرقام العربية 
االسبوع  وايام  الهندسية  االشكال  مع 
الكتابة  الطفل  ويستطيع  والفصول 
الكتاب  نفس  فى  اخرى  مرة  واملسح 
سن  فى  االطفال   Ñا الكتاب  ووجهه 
سنوات   7  Ñا  3 العمر  من  الروضة 
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العنوان    : 36قصة من قصص الط� 
واحليوان فى القران الكرمي

املؤلف    : âدي العطار
٥-٦٠٧-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب أطفال -قصص
نبذة         : 

قصص  من  âموعة  الكتاب  يتناول 
الكرمي  بالقران  املذكورة  واحليوان  الط� 

العنوان    : معار� االو³
املؤلف    : ..

٥-٨٩٠-١٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -ناشئة

نبذة         : 
يتناول هذا الكتاب املصطلحات االوÑ مع 
االطفال  لتعليم  اخملتلفة  االشكال 
سن  فى  االطفال   Ñا الكتاب  ووجهه 
سنوات   6  Ñا  3 العمر  من  الÐاعم 

العنوان    : العروض والقوا� بني يدي 
التنال العربي

املؤلف    : د.عبدالرؤوف زهدي - 
د. سامي أبو زيد

٧-٤٢١-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: أكادميي -تعليمي

نبذة         : 
 � للطالب  عونا  ليكون   ، الكتاب  هذا  اعداد  مت 
العروض  علم  مهارة  كتاب  على  االقبال 
والقافية ، بعيدا عن ازدحام املصطلحات ، و� 
 �  ، وجاذبية  دقة   ßواك مبسطة  صورة 
باجلانب  النظري  اجلانب  يعزز   ، نفسه  الوقت 
التقومي  اسئلة  من  االكثار  حيث  من  التطبيقي 
التي  املتنوعة  التدريبات  من  واالكثار   ، الذاتي 
 ، مهارتهم  وتنمي   ، الطالب  جتربة  تßي 
باالضافة اÑ االكثار من الشواهد املتخ�ة من 
. وحديثه  الشعر  قدمي 

العنوان    : 36قصص واكتشافات 
االنسان االول - ملون 

املؤلف    : ...
٠-٢٣٠-٣٦-٩٩٥٧-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب أطفال -قصص
نبذة         : 

 , Ñنسان ا�وÎيستعرض هذا الكتاب بداية حياة ا
من  غذائه  توف�   � ومعاناته   , وصعوباتها 
ا�دوات  اخÏاع  . وكيفية  احليوانات  ا�رض وحلوم 
, واالستفادة منها  , وترويض احليوانات  الزراعية 
اكتشافة   Ñإ باÎضافة   , والتنقالت  الزراعة   �
واÎنارة وطرد  الطبخ  التي استخدمها �   , النار 
احليوانات املفÏسه . واخÏاعه ا�سلحة وأدوات 
الكهوف  هجر  أن   Ñإ  , تطوره  ومتابعة   . الصيد 
وبنى املنازل , واستثمر ا�رض , واكتشف الكتابة 
وطورها , فضال عن اكتشافه املعادن , واخÏاع 
. والشراء  البيع   � وتداولها   , العملة 

العنوان    : قصص علماء املسلمني 
واكتشافاتهم - ملون

املؤلف    : ...
٠-٣٦٨-٣٦-٩٩٥٧-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب أطفال -قصص
نبذة         : 

من  âموعة  على  الضوء  الكتب  هذا  يلقي 
تركوا  الذين   , اخلالدين  املسلمني  العلماء 
ëط  تزل   ì  , علمية  ونظريات  أفكار  وراءهم 
إعجاب العلماء � العاì . ومن هؤالء العلماء , 
, وجابر  الرياضيات  الذي برع � علم  اخلوارزمي 
والفيلسوف   , الشه�  النباتات   ìعا حيان  بن 
 , واجلسد  والفكر  بالنفس  اهتم  الذي  الفارابي 
, والطبيب الشه�  الهيثم  ابن  البصريات   ìوعا
 , واالطالع  القراءة  يستحق  كتاب   . سيناء  ابن 
. أيضا  االقتناء  ويستحق 

العنوان    :حكايات جدتي للصغار - ملون

املؤلف    : ...
٠-٢٣٠-٣٦-٩٩٥٧-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب أطفال -قصص
نبذة         : 

الكتاب  هذا   � �حفادها  اجلدة  تروي 
 ، الثعلب  زوجة   ، قصة  يناموا  أن  قبل 
، والكلب الشرير ، وقصة  وقرد الس�ك 
 ، الطرية  والسلحفاة   ، احليوانات  احتاد 
احلطاب  وقصة   ، اجلميلة  والقردة 
 ، الطيار  والبلبل   ، الو�  والكلب 
 ، البستان  وأم�رة   ، والطاووس اجلميل 
 ، اخمللص  الثعلب  قصة  وأخ�ا 
. ممتعة  مسلية  قصص  وجميعها 
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دار 
ا½صيل alaseel-book@hotmail.com

+971 4 2693320
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١٤

العنوان    : صديق البيئة     
املؤلف    : ëمد عبد العليم  

٨-٥١١-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
كل ما يتاثر به االنسان ويؤثر فيه يعد من 
البيئة التي من واجباته رعايتها ونتميتها 
واحملافظة عليها و� هذه السلسلة 
نقدم تعريفا حملتوي البيئة من حولنا وما 
. نحوها  وواجبه  فيها  االنسان  به  يتاثر 

العنوان    : شعاع الشمس
املؤلف    :ëمد عبد العليم

٦-٣٤٦-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
يوم  كل  علينا  الشمس  تطل   – نبذة 
لنا اخل� وشاهدة علي يوم جديد  حاملة 
ما  ولكن  االمل  وتنشر  الد�ء  تعطينا 
 ßواك هذا  كل  ؟  الشمس  شعاع  فائدة 
"شعاع  قصتنا   � عليه  سنتعرف 

الشمس".

العنوان    : خيمة � الصحراء
املؤلف    : ëمد عبد العليم

٧-٣٦٥-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال- قصص

نبذة         : 
أشياء  تتناول   – الطبيعة  روائع  سلسلة 
سبحانة   òا خلق  توضح  الطبيعة  من 

 Ñوتعا
كما تتناول كل طبيعة وأين تقع 

كيف تتناول القصة ذلك ؟

العنوان    : 36: نزهة التالميذ
املؤلف    : ëمد عبد العليم

١-٣٢٥-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
 تتناول القصة كيف أن املعلمة ميكنها 
أن  كما   , الطالب  سلوك  وتقومي  تغي� 
التجارب العملية هي ا�كß فعالية للتعلم 

. كل ذلك كان عن طريق نزهة التالميذ
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العنوان    : قطرة املاء
املؤلف    : فاطمة احلمصي

٨-١٢١-٤٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
توضح   ... شيقة  أحداث  القصة  تتناول 
. احلياة    � املاء  أهمية 

كيف نحافظ على املاء ؟ هل املاء ميثل 
؟ لنا  شيء  كل 

على  احلفاظ  كيفية  على  نتعرض  هيا 
 . املاء 

العنوان    : عبدالرحمن بن خلدون
املؤلف    : ëمد عبد العليم

٧-١١٥-٤٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
العربية  احلضارة   � العلم  لتاريخ  دراستنا  إن 
اÎسالمية وإظهار الدور الرائد المتنا � مس�ة 
لقومنا  إقناع  فيهما  اÎنسانية  احلضارة  ركب 
بانتمائنا للعلم وانتماء العلم لنا وبأن العلم الغربي 
ترد  العصر احلاضر هو بضاعتنا  إالينا �  الوافد 
إلينا ومن أخل جتلية النواحي الوضاءة � تراثنا 
من  السلسلة  هذه  نقدم  ةاالسالمي  العلمي 
من  القارئ  ليتمكن  املسلمني  النوابغ  س� 
معرفة تراثنا العلمي وكيف أننا سبقنا غ�نا � 

كث� من اجملاالت .

العنوان    : ëمد بن موسي اخلوارزمي
املؤلف    : : ëمد عبد العليم

١-١٢٠-٤٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: أكادميي -تعليمي

نبذة         :  
العربية  احلضارة   � العلم  لتاريخ  دراستنا  إن 
اÎسالمية وإظهار الدور الرائد المتنا � مس�ة 
لقومنا  إقناع  فيهما  اÎنسانية  احلضارة  ركب 
بانتمائنا للعلم وانتماء العلم لنا وبأن العلم الغربي 
ترد  العصر احلاضر هو بضاعتنا  إالينا �  الوافد 
إلينا ومن أخل جتلية النواحي الوضاءة � تراثنا 
من  السلسلة  هذه  نقدم  ةاالسالمي  العلمي 
من  القارئ  ليتمكن  املسلمني  النوابغ  س� 
معرفة تراثنا العلمي وكيف أننا سبقنا غ�نا � 

كث� من اجملاالت .

العنوان    : حياة øتلفة 
املؤلف    : ëمد عبد العليم

١-٣٥٤-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
كل ما يتاثر به االنسان ويؤثر فيه يعد من 
البيئة التي من واجباته رعايتها ونتميتها 
واحملافظة عليها و� هذه السلسلة 
نقدم تعريفا حملتوي البيئة من حولنا وما 
. نحوها  وواجبه  فيها  االنسان  به  يتاثر 

العنوان    : الذهب ا�بيض
املؤلف    :ëمد عبد العليم

٨-٣٧١-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
تناول القصة موضوع الذهب ا�بيض ,  ما 
املعلومات  وبعض  يوجد؟  وأين  ؟  هو 
ما  هذا  ا�بيض؟  الذهب  هو  ما  تري  عنه. 

ستعرفونه � القصة.

العنوان    :ازرع جنتك
املؤلف    : ëمد عبد العليم

٢-٣٢٨-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
به  نتمتع  الذى  الÏاث هو م�اث املاضي 
والÏاث  القادمة  ا�جيال  إ³  وننقله  اليوم 
ملك  وهو  بأسره   ìالعا يشمل  العاملي 
عن  النظر  بغض   ìالعا شعوب  جلميع 
منها  صدر  وقد  فيه  تقع  الذى  املكان 

أكßمن عنوان 
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العنوان    : كيف أحافظ على البيئة  
املؤلف    : روال سعادة   

٦-٥١٥-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
من  يحيطنا  ما  أي   ، بالبيئة  تهتم  زينة 
حتافظ  ال  نهي  بينما  وماء  وهواء  أشجار 

على البيئة .
ما الذى سيغ� نهي يا تري ؟ 

العنوان    : ال أحب الرياضة !
املؤلف    :روال سعادة  

٣-٥١٦-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
يتعب  وهو  الرياضة  يكره  قصتنا  بطل 
 . بالراحة  الوقت  طوال  ويحلم  بسرعه 

حادثة ستغ� âري حياته
ماهي هذه احلادثة ؟ 

العنوان    : رسالة إ³ صديقي عمر 
املؤلف    : سماح أبوبكر عزت 

٩-٨٩٣-٤٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال- قصص

نبذة         : 

نلهو   ، أتعلم معك   الفرصة كي  امنحني 
تضيئ   Þوجنوم  üوقمر شمسا  ونرسم 
مستقبلك ، وكلما تعلمت وكتبت وكÐت 
صرت  مهما  سأشعربالسعادة   Þعام
إ³  وصلت  مدهشة  رسالة  أقصر 

صديقنا عمر ...
أسئلة  ؟  أرسلها  وملاذا  صاحبها  فمن 
القصة  هذه  أحداث  من  إجاباتها  نعرف 

املشرقة .

العنوان    :القصر الوردي على سطح القمر 
املؤلف    : رمي صالح القرق 

٩-٢٢٩-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
هذا   � ينتظرهما  ما  وهيا  ود  يعرفا   ì
من  برسالة  مغامراتهما  فتبدأ  اليوم 
أمهما تقودهما إÑ صاروخ وردي و رحلة 
مبهمة  تكليفهما  يتم  حيث  القمر   Ñإ
صعبة حتتاج إ³ تعاونهما حتي يسÏجعا 

ألعابهما وكتبهما إÑ غرفتهما .
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العنوان    :  قطرة احلياة 
املؤلف    :  سماح أبوبكر عزت 

٢-٨٩٢-٤٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
بها  وقطرة  احلياة  أصل  هي  قطرة 
نشعر  جتعلنا  وقطرة  احلياة  تسمر 
املاضى  جتعل  وقطرة  احلياة  بقيمة 

نابضا باحلياة .
القطرة  هذه  ما  منكم  أحد  يعرف  فهل 

التي لوالها ملا كانت احلياة ؟
هذه  وأحداث  نعيشها  مث�ة  مغامرات 
قطرات  خاللها  من  نتعرف  التي  القصة 

احلياة 

العنوان    : عراك السلطة 
املؤلف    : فاطمة احلمصي 

٢-٣٨٦-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
بحيث  شيقة  أحداث  القصة  تتناول 
أنواع  معرفة  على  االفطال  تساعد 

اخلضراوات بأسلوب شيق 
يوضح كل عنصر مدا أهميته � تناول 

السلطة . هي بنا نتعرف عليهم .

العنوان    : شعري يكتب 
املؤلف    : : نور حسني قواقزة

١-٥٨٠-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: أكادميي -تعليمي

نبذة         :  
زين  صديقتنا  أما  والريشة  بالقلم  يكتب   Þجميعن
جميلة  عبارات  لÏسم  شعرها  إختارت 
على  الفرح  فتنشر  بها  احمليطني  لÓشخاص 
قصة   � زين  ونري   Þمع لننطلق   ، وجوههم 

شعري يكتب .

üالعنوان    : هل أجلب لك فيال صغ�
املؤلف    : د.رمي صالح القرق

٧-٧٨٣-٤٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
يهدي  أن  زاد  فضل  الهندي  التاجر  قرر 
التاجر صالح فيًال... قبل مغادرته إ³ بالده 
 üصغ�  Óفي لك  أجلب  هل  سأله 
ماذا   ... صالح  التاجر  يتخيل  صغ�ü..أخذ 
سيحدث إذا سكن بيته ... لو أكل من أكله 
يفعل  أن  قرر  ...فماذا  وكيف  وكيف  كيف 

به التاجر صالح 

العنوان    :حماية املواطن الطبيعية 
املؤلف    :جني غرين 

٩-٩٧٨-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -تعليمي

نبذة         : 
ما املواطن الطبيعية ؟ 

ì املواطن الطبيعية � خطر ؟
كيف ميكننا حماية املواطن الطبيعية ؟ 
على   " يحقق  البيئي  التحري   " يساعدك 
حول  أخري  كث�ة  ا�سئلة  عن  اÎجابة 
من  املزيد  أعرف  الطبيعية  املواطن 
املواطن اخملتلفة على ا�رض وما ا�ذى 
إ³  حتتاج  وملاذا  بها  التلوث  يلحقه  الذي 

حماينا .

العنوان    :حمادة صانع السعادة 
املؤلف    : سماح أبوبكر عزت 

٥-٨٩١-٤٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
كل  âيئه  ينتظرون  مديننه  أطفال  كل 
مالëهم  على  الفرح  ل�سم  صباح 
أينما سار ويغيون  يلتقون حوله يتبعو نه 

جاء حمادة صانع السعادة ..
يكون حمادة ؟ وكيف صنع الطفال  من 
هذه  أحداث   � السعادة؟  مدينته 

القصة املث�ة نعرف اÎجابة .
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العنوان    : جدتي  
املؤلف    : د.فاطمة خوجة  

٧-٤٤٧-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
"طفل صغ� بقلب أبيض كب�

كب�ة،  صارت  التي  جدته  عن  يحدثنا 
ضعيفة، وال تتذكرهم.

حكاية رقيقة، كاملطر، كاخضرار الشجر.
"

العنوان    : سبحة جدي
املؤلف    :باسمة الوزان  

٧-٧٦١-٠٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
سبحة جدي هي خالصة ذكريات جميلة 
جلٍد حنون حفرت � ذاكرة حفيده العزيز، 
واÎحسان،  احلب  مشاعر  فيها  ترتفع 
ومتتزج فيها ا�صوات والروائح وا�هازيج.

العنوان    : عطسة حمزة
املؤلف    : أمامة اللواتي 

٠-٤٤٦-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال- قصص

نبذة         : 
َصديِقنا  عن  َطريَفٌة  َظريَفٌة  ِقّصٌة 

َزة. اللَّطيِف َحْمَزة وَعْطَسِته اُملميَّ

٢٢
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العنوان    :  حال جتعل حياتها أحلى 
املؤلف    :  حنان السعدي 

٥-٥٩-٤٣٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
حكاية ظريفة لطيفة عن طفلة جميلة 
حياتها  تغّير  أن  استطاعت  حال،  اسمها 
من   üكب�  üسّر تكتشف  وأن  لÓفضل، 

أسرار سعادة اÎنسان.

العنوان    : تواق � مهب الّريح 
املؤلف    : أم�ة املرزوقي 

٢-٩٨٦-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
والطموح،  والشجاعة  ا�مل  حكاية 
حكاية النجاح الباهر بعد الصÐ الطويل ... 

احلكاية التي ال تنسى.

العنوان    : رغيف خبز على الطريق 
املؤلف    : : هديل ناشف

٠-٦٠٠-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: أكتاب أطفال -قصص

نبذة         :  
"حكاية طفل ينتصر على الفقر واجلوع با�حالم 

البيضاء الرقيقة.
وتتناول القصة أحالم طفل صغ�، يعيش واقع 
وبؤس الفقر واجلوع، وتسمو روحه بالقيم العليا 

والعّزة والكرم."

العنوان    : عندما صارت نور أم�ة
املؤلف    : حصة جوعان املزروعي

٠-٥٩٨-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
با�م�ات، لهذا  نور فتاة حتب كل شيء متعلق 
ا�م�ات  قصة  وتأخذ  أّمها  غرفة   Ñإ ستتسلل 
دون علمها. وعندما حتاول فتح القصة، القصة 
لن تفتح بل ستكون صفحاتها مطبقة بشّدة، 
أن  بعد  القصة  تفتح  أن  أخرى  نور مّرة  ستحاول 
القصة  ستطلبه  الذي  الوحيد  الشرط  تعرف 
منها. ماهو هذا الشرط يا ترى؟ وماذا ستفعل 
نور كي حتقق هذا الشرط؟ وهل ستتمكن نور 
من فتح القصة فعًال؟كيف وكيف وكيف ...فماذا 

قرر أن يفعل به التاجر صالح 

العنوان    :تسيل وتسيل حالوة 
املؤلف    :نوف العصيمي 

٢-٦٥٣-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -تعليمي

نبذة         : 
قرية  أية  تشبه  ال  البيضاء  القباب  قرية 
عن  يفصلها  له  أبواب  ال  سور  يحيطها 
العاì كله وهو نهاية كل شيء هذا ما 
السور  صار  حتى  أهلها  عليه  تعود 
أن  يريد  كان  تََمار  اسمه  ولد  إال  منسيا 
كان  وفيما  السور،   وراء  ماذا  يعرف 
اجلميع يعيشون حياة رتيبة وال يفعلوا إال 
املعتاد كان تََمار يربكه ذلك فيسأل ملاذا 
هذا املعتاد ! لكن ال يجد جوابا  حتى كان 
فيه  ظهرت  الذي  النهار  ذلك 
الطيورالصغ�ة الصفراء التي ì يبا³ بها 

أحد... 

العنوان    :تكش�ة
املؤلف    : نسيبة حسني العزيبي 

٥٠٢-٤٣٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
السكان  كان  تكش�ة   مدينة   �
كل  و�  ا�ماكن  كل   �  Þدائم يكّشرون 
املناسبات، وال يحّبون االبتسام أو الضحك 

ابدü مهما كانت الظروف.
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والتوزيع
mohamed.maalej66@gmail.com
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العنوان    : عصابات االنÏنت  
املؤلف    : ëمود قاسم   

٢-٥٦٧-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
اْلَقاُنوِن  َعِن  اْلَخاِرَج  أََخاَها  ُتَساِعُد  ُلْؤُلَؤة  ْمَيُة  "الد?
اِبَط ُبْؤُبؤ،  يًَة الضَّ ْجِن ُمَتَحدِّ َعَلى اْلُهروِب ِمَن السِّ
ِة  اُت ُلْعَبِة اْلِفيِدُيو َمَع َشْخِصيَّ َوتََتَداَخُل َشْخِصيَّ
اْلُمَؤلِِّف  َو  اْلَعِجيَبِة  ِريَشِتَها  َو  بَْهَجة  اَمِة  سَّ الرَّ
ُمَغاَمَرٍة  ِفي  اÎِِلْكÏُوِنيِّ  َوَقَلِمِه  َفَرح  ِغِ�  الصَّ

َعِجيَبٍة. 
َعالَِم  ِمْن  اْلُخُروِج  ِمن  ْوأََماِن  التَّ ُن  َسَيَتَمكَّ َفَهْل 
اِبِط  ْعَبِة ؟ َوَهْل َسَيَتَمّكَناِن ِمْن ُمَساَعَدِة الضَّ الل?

َواْلَقْبِض َعَلى اْلَخاِرِجَني َعَلى اْلَقاُنوِن ؟"

العنوان    : أنا النهر
املؤلف    :د.ëمد الغزي  

٠-٧٢٧-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
ْهُر يَْنَحدُر ِمَن اْلِجَباِل َصاِفًيا نَِظيًفا  "َكاَن النَّ
َو  ُهوِل  الس? ِفي  اْلَجِميِع  َعَلى  َخْيَرُه  ُع  ُيَوزِّ

اَملَزاِرِع َواْلُمُدِن َواْلُقَرى. 
َعاِل !  َوَذاَت يَْوٍم أََصابَْتُه نَْوبٌَة ِمَن الس?

َسَيْحُصُل  َوَماَذا  ُتَرى؟  يَا  أََصابَُه  َماَذا 
اِديِن؟  يَّ اِحِني َوالصَّ ِلْلَفلَّ

"

العنوان    : حلم الطفولة
املؤلف    : روضة الشاøي

٥-٢٥٦-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال- قصص

نبذة         : 
َعاِزَفًة  ُتْصِبَح  أْن  تَْحُلُم  َصِغَ�ٌة  ِبْنٌت  "ُنوٌر 
ِذْكَريَاٍت  ِة  اْلَجدَّ اْلُحُلُم ِفي  ُيِثُ�  َمْشُهوَرًة،  
ِفي  َونََجَحْت  اْلَعْزَف  ْت  أََحبَّ ِلِبْنٍت  َقِدَميًة 
ِمْثَل  َعاِزَفًة  ُنوٌر  َسُتْصِبُح  ...َفَهْل  بِّ  الطِّ

َفَرح؟ "

العنوان    :مفتاح جدتي
املؤلف    : فاضل الكعبي

٧-٦٤٦-٠٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
إِلَّا َماُء  ِه  ِة َحرِّ ُف ِمْن ِشدَّ ُيَخفِّ لَا   ، >ْلَيْوُم َحارٌّ
ُمْمِتًعا  اْلَيْوَم  اْلَبْحُر  َكاَن  َهْل  َولَِكْن  اْلَبْحِر، 

ِغَ�ِة إِْسَراء؟  ْسَبِة إِلَى اْلِبْنِت الصَّ ِبالنِّ
َوَراَء  َذِلَك  يَُكوُن  َهْل  لََها،  َحَدَث  َما  َشْيٌء 

اْلَبْحِث َعْن َغٍد أَْفَضَل؟ 

العنوان    : حقل السعادة
املؤلف    :روضة الشاøي  

٩-٢٤٥-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
َما  ْيَعِة  الضَّ ِفي  اْلَعَسِل  إِْنَتاُج  نَُقَص 
يَا  َحَياُة  اْلَخالَُة  َسَتْفَعُل  َوَماَذا  َبُب؟  السَّ
َسُتَعاِقُب  َوَهْل  اْلَخَلايَا؟  َسَتِبيُع  َهْل  ُتَرى: 
ْحِل  النَّ َمِلَكُة  ُل  َسَتَتَدخَّ َوَهْل  ْحَلاِت؟  النَّ

ِلِاْنَقاِذ اْلَمْوِقِف؟ 

العنوان    : هل سيكون الغد أجمل؟
املؤلف    : روضة الشاøي

٥-٢٤٣-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال- قصص

نبذة         : 
ِه إِلَّا َماُء  ِة َحرِّ ُف ِمْن ِشدَّ ، لَا ُيَخفِّ ">ْلَيْوُم َحارٌّ
ُمْمِتًعا  اْلَيْوَم  اْلَبْحُر  َكاَن  َهْل  َولَِكْن  اْلَبْحِر، 

ِغَ�ِة إِْسَراء؟  ْسَبِة إِلَى اْلِبْنِت الصَّ ِبالنِّ
َوَراَء  َذِلَك  يَُكوُن  َهْل  لََها،  َحَدَث  َما  َشْيٌء 

اْلَبْحِث َعْن َغٍد أَْفَضَل؟ "
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العنوان    :  لالشياء اوانها
املؤلف    :  حسن مدن 

التصنيف: كتاب أطفال -قصص
نبذة         : 

تتناول  التي  املقاالت  من  âموعة 
بتفاصيل  واحلواس  ا�هواء  فكرتي 
تبدو  التي  ا�شياء   � تغوص  مذهلة 
من  هائل  بكم  منها  وتخرج  عادية 
على  متعددة  أبواب  تفتح  التي  املشاعر 

املعرفة وأسرار احلياة اليومية.

العنوان    : سماهوي 
املؤلف    : حسني احملروس 

التصنيف: كتاب أطفال -قصص
نبذة         : 

املعروفة  املنطقة  عن  تتحدث  رواية 
القطع  من  الرواية   ، البحرينية  سماهيج 
وتتميز  باحداثها  كب�ة  ولكنها  الصغ� 
الشخصيات وعمق  التعب�  برشاقة 

العنوان    : الصعود على ظهر أبي 
املؤلف    : : قاسم سعودي

التصنيف: أكتاب أطفال -قصص
نبذة         :  

اخلاصة  بطريقته  فيها  الكاتب  لنا  يÏجم 
 � واملبكي   ìاملؤ الواقع  اجلميل  وأسلوبه 
 �  ،. ا�حداث  وصف   �  üجد .،عبقري  العراق 
نقل مشاعر كل أم وأب عراقي .، ا�م التي تودع 
أن  يحلم  الذي  ا�ب   ،. أبنائها  من  ابن  يوم  كل   �

Ðحني يك Þيكون ابنه مثله متام

العنوان    : -يوم آخر من ايامنا
املؤلف    : أبو بكر العيادي

التصنيف: كتاب أطفال -قصص
نبذة         : 

القصة  أن  ذلك  باجلدية.  تتميز  عاملية  قصص 
� أمريكا الالتينية، شأنها � ذلك شأن الرواية، 
الواقع  متزج  التي  السحرية  بالواقعية  تتميز 

باخلرافات وا�ساط� والفنتازيا، 

العنوان    :-وقت ليس ³
املؤلف    :أمل عبد الوهاب

التصنيف: كتاب أطفال -تعليمي
نبذة         : 

âموعة قصص قص�ة تشكل جتربة 
احملافظة على نتاج كاتبة بحرينية متتاز 
متفوقة  سردية  وبحالة  شعرية  بلغة 

على مستوى البناء واحلبكة

العنوان    :شذرات من اقوال املهامتا غاندي
املؤلف    : غيداء ëمد

التصنيف: كتاب أطفال -قصص
نبذة         : 

âمل  شّيق  بأسلوب  يلخص  الكتاب 
أفكار غاندي سواء تلك املتعلقة بالتعليم 
أو مبدأه ا�سمى "املقاومة  أو االقتصاد 
السلمية والالعنف"، أو ا�خالق، أو الÏبية، 
عن  غاندي  يتحدث  وكذلك  الصناعة،  أو 

أهمية الريف والقرية � تنمية البلدان. 
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٣٤

العنوان    : شَيَرة الهمبا
املؤلف    : اليازية خليفة 

٧-٥٨٩-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
بالطفلة،  اجلدة  عالقة  تسرد  إماراتية  قصة 
النعم،  على  احملافظ  احلياة  منط  وتعكس 
باللهجة  .القصة  حوار  الزراعة،  على  وتشجع 
استخدمت  القصة  روح  على   Þحفاظ اÎماراتية، 

طريقة التنقيط بأقالم حÐ 0.05 مم �
من  املستوحاه  الكتاب  ورسومات  الغالف  رسم 
الصور  أرشيف  من  حقيقية  رسومات 
الفوتوغرافية التي تعود إÑ فÏة الثمانينات، تقع 
من  نتاج  القصة  هذه  فصول   6  � القصة 
مشروع ”ُكُتب - صنعت � اÎمارات“ عام 2014 
اليافعني  للكتب  اÎمارات  âلس  تنظيم  من 

ومعهد جوته ملنطقة اخلليج

العنوان    : فتى الطائرة الورقية
املؤلف    :جو آهرا  

٦-١٣٨-٤٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
قصة مصورة بال كلمات، مشارك � آي 

بي بي
للكتب الصامتة، مشروع مبيدوزا

العنوان    : كنز باراكودا
املؤلف    : أالنوس كامبوس 

٢-٥٤١-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال- قصص

نبذة         : 
حصل على جائزة أدب ا�طفال ومت تكرمي 

الكاتبة من
أدرج  كما   ،  2014 عام  إسبانيا  ملكة  قبل 

من بني 200
العاملية  ا�بيض  الغراب  لقائمة  عنوان 

عام 2015

العنوان    :عن طائر بفن اسمه فيدو
املؤلف    : براين بلكينغتون 

٠-٧٣٦-٤٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
براين  برسوم  طريفة  آيسلندية  قصة 

بلكينغتون،
آيسالندية  جوائز  عدة  على  احلاصل 

لتقدميه الثقافة
كتب   � ا*يسلندي  والفلكلور 

وموسوعات مبسطة
وëببة لÓطفال.
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٣٥

العنوان    : أوتوالين 
املؤلف    :  كريس ريدل 

٥-٣٠٠-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
امليدالية  ا�طفال  كتب  جائزة  نستلة 

الذهبية
فائز جائزة شيفيلد لكتب ا�طفال

ا�طفال  لكتب  هاوس  رد  جائزة  فائز 
Þللقراء ا�صغر سن

فائز جائزة لينكولينش� لكتب اليافعني
فائز جائزة ايالند لكتب ا�طفال

كايت  كيليب  مليدالية  القص�ة  القائمة 
جريناواي

العنوان    : سطح مفروش با�زهار
املؤلف    : إنغبيورغ سيغوردردوتر 

٣-٧٣٥-٤٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
براين  برسوم  طريفة  آيسلندية  قصة 

بلكينغتون،
آيسالندية  جوائز  عدة  على  احلاصل 

لتقدميه الثقافة
كتب   � ا*يسلندي  والفلكلور 

وموسوعات مبسطة وëببة لÓطفال

العنوان    : الطفل الذي اكتشف الصفر
املؤلف    : أميدو فينيلو

٤-٧٣٨-٢٤-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: أكتاب أطفال -قصص

نبذة         :  
آميديو فينيللو: مؤّرٌخ وبروفيسور أكادميي إيطا³

متخصٌص � العصور الوسطى.
شهرة  على  حصل  إيطا³ّ  رّسام  فو³:  جانلوكا 

عاملية،
كتاب  مئة  أفضل  قائمة   � كتبه  أحد  اخت� 

أطفال �
سيؤول،   � ا�طفال  لكتب  جاي  سي  مهرجان 

كما
مكتبة  من  البيضاء  الغربان  جائزة  على  حصل 

الناشئة العاملية � ميونخ

العنوان    : عندما يفكر الهواء
املؤلف    : اليازية خليفة

٨٠٠-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
خاللها  من  يتعرف  مصورة،  علمية  قصة 

Ñالطفل إ
احلية،  الكائنات  بعض  واختفاء  ظهور  أسباب 

حتتوي
على صفحة ”هل تعلم“ � نهاية الكتاب

العنوان    :أنا والنحلة 
املؤلف    :أليسون جاي 

٧-١٧٩-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -تعليمي

نبذة         : 
مليئة  كلمات،  بال  مصورة  قصة 

بتفاصيل لتغذية øيلة
الطفل، متثل فيها الرسمة الواحدة ألف 

كلمة وكلمة،
تفاعلية  صفحة  القصة،  نهاية  و� 

ليتفكر القارئ مبا شاهده � القصة

العنوان    :الذبابة التي أنهت احلرب
املؤلف    : بندس بيورفينزدوتر

٣-١٨٠-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
على  حاصلة  لليافعني  آيسلندية  قصة 

Ñاجلائزة ا�و
. �دب الطفل ا*يسلندية لعام 2011
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العنوان    : دعني أقص نفسي عليك
املؤلف    : نادية السيد 

٢-٧٩٥-٠٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: نصوص - كتابات

نبذة         : 
لتنجز من خاللها  "دعني أقص نفسي عليك". 
أرض  على  جنسها  بنات  إجنازه  تستطع   ì ما 
من  عدد  ميل  مÐرات  من  جزء  وهذا  الواقع، 
أو  كتابية  مناذج  صنع  لعملية  النساء  ا�ديبات 
القوالب  من  بها  يتحررن  جديدة  سردية  أبنية 
اجلامدة، لتصبح (املرأة/الكاتبة) بعدها صانعة 
لغتها اخلاصة مثلها مثل الفنان التشكيلي الذي 
 Ñعلى النخبة فخرج  إ üيأبى أن تظل لوحاته حكر

الشارع ليعرض لوحاته إÑ الناس. 

العنوان    : سلسلة تاريخ بني ُعثمان
سلطان � خدمة احلرمني ج٣
املؤلف    :أحمد شيمش�غيل  

١-٦٧٨-٤٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب تاريخ

نبذة         : 
الفاحت"الذي  "ëمد  السلطان  موت  بعد 
دولة    Ñإ االمÐاطورية  حتويل  من  متكن 
ابنه   Ñإ السلطنة  عرش  انتقل  عاملية، 
بيازيد الثا§، حيث اتسم عهده باثنني من 
أعظم الصراعات؛ فمن الصراع مع أخيه 
والذي  العرش  أجل  من  جيم  السلطان 
نشب  الذي  الصراع   Ñإ عهده،  به  افتتح 
بعد  السلطة  الستالم  ا�مراء  أبنائه  بني 

وفاته.

العنوان    : ص. ب. : 1003 
املؤلف    : أسلطان العميمي

٤-٦٤٨-٤٤-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: رواية

نبذة         : 
مشهد  بآخر  انتهاء  و  العنوان  من  ابتداًء 
 Ñإ العميمي  سلطان  يحيلنا  الرواية   �
عاì الÐيز "الرسائل املكتوبة على الورق 
ان  قبل  املنصرم  القرن  ثمانينات   �  "
 ً ملغيا  حياتنا  االلكÏو§  الÐيد   ìعا يدخل 
الوجدانية  الذاكرة   � حفر  طاملا   üعصر
من  معه  يحمله  كان  مبا  خلت  الجيال 

الفرح و احلنني و الذكريات واالشواق.

العنوان    :وداعÞ يا وطني اجلميل
املؤلف    : أحمد أوميت

١-٤٧٩-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: روايةمÏجمة

نبذة         : 
خفّية،  أيد  ذات  واملؤمرات  الدسائس  إن 
الظلمة  نشر   � ا�يدي  تلك  تنجح  وقد 
� أعماق أي دولة متى استحكمت فيها 
الفساد  سينتشر  فعندها  قّوة؛  وازدادت 
تلك  قطع  فإّن  لذا،  الفوضى  وستعم 
أمر  البالد  أمن   Ñإ متتَد  أن  قبل  ا�يدي 

ضرورٌي للحفاظ على ا�مان والسالم.
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العنوان    : الفجوة � علوم النسوة 
املؤلف    :  شريفة الصبغ 

٨-٣٨٤-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: نصوص -تأمالت

نبذة         : 
«الفجوة � علوم  لردم  كتابة  ليس  الكتاب  هذا 
الفجوة بني  الطريق وجتس�  لفتح  النسوة» بل 
(الرجل) وكذلك (اجملتمع)  (ا�نثى) وا*خر  الذات 
� عاداته وتقاليده وقيمه السائدة، هي كتابات 
أو وقفات، رمبا أرادت من ورائها الكاتبة "شريفة 
من  املرأة  عن  واقعية  صورة  تقدمي  الصبغ" 
ما  القارئ،  على  نقدية  وصاية  متارس  أن  دون 
يشكل بحق نقلة نوعية قياسÞ على ما سبقها 

من ëاوالت � الكتابة النسوية.

العنوان    : الطائرات بدون طيار والقتل املستهدف
املؤلف    : مارجوري كون 

٩-٤٩٠-١٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: سياسة

نبذة         : 
لكب�  متهيدية  بكلمة  الكتاب  يفتتح 
ا�ساقفة ديزموند توتو اعتÐ فيها أنه مع 
"فشل  اÎرهاب.  على  احلرب  استمرار 
وحتاكم  غوانتانامو،  إغالق   � أوباما  باراك 
املفوضيات   �  Þأشخاص حكومته 
من  ض  øفَّ مبستوى  العسكرية 
اÎجراءات القانونية. وتقتل الطائرات بدون 
من  ا�شخاص  آالف  �وباما  التابعة  طيار 
دون أي إجراءات قانونية على اÎطالق...". 

العنوان    : السيدة خديجة
املؤلف    : سيبل إر أصالن

٢-٥٠٩-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: ديني -س�ة

نبذة         :  
رضي  خديجة  السيدة  وقصة  مكة  قصة  إنها 
التأسيس  بدايات  منذ  مكة  قصة  عنها،   òا
ا�وÑ حني اصطحب إبراهيم عليه السالم زوجته 
هاجر وابنه اسماعيل وتركهما هناك، إÑ انفجار 
بغزو   üمرور املكي  اجملتمع  وقيام  زمزم  ماء 
أبرهة ملكة � ëاولته للقضاء على ازدهارها 

بعد أن استأثرت بالتجارة والزعامة.

العنوان    : حتما الغد أفضل
املؤلف    : ك�سنت بويه

٠-٥٨٧-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
النسخة  صدرت  والتوزيع  للنشر  ثقافة  دار  عن 
 Bestimmt wird alles»» قصة  من  العربية 
gut حتت عنوان «حتمÞ، الغُد أفضُل» وهي من 
ترجمة  ومن  ب�ك  ويان  بويه  ك�سنت  تأليف 
على  الضوء  القصة  تسّلط  حسنني.  ëمود 
ظل   � سورية   � لÓطفال  املأساوي  الواقع 
ضحاياها؛   Ñأو هم  وكانوا  اليوم  الدائرة  احلرب 
فهي رسالة إÑ العاì أجمع Îنقاذ الطفولة من 
 Þعالي الصوت  ولرفع  واحلكومات  ا�نظمة  براثن 

والقول: كفى.

العنوان    :حادثة � برج إيفل
املؤلف    :الس� ستيف ستيفنسون 

٠-٤٧١-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -تعليمي

نبذة         : 
الكتاب الثا§ من قصص: أغاثا فتاة ا�لغاز 
إيفل»  برج   � «حادثة  بعنوان  وهو 
هو  والهدف  فرنسا،  باريس،   Ñإ الوجهة 
الروسي  الدبلوماسي  قاتل  أثر  تعقب 
أحد   � تسميمه  ّمت  الذي  رنكو  بوريس 
برج   :ìالعا السياحية �   ìأشهر املعا

إيفل!

العنوان    :جئتك غيمة
املؤلف    : أمل عبداò القضيبي

٩-٧١٢-٠٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: نصوص أدبية

نبذة         : 
"ِجْئُتَك َغْيَمًة" نصوص أدبية ذات قيم شعوريَّة 
وقيم تعب�يَّة تس� على اخلط الواقعي للكتابة، 
يكون  أن  تريد  ما  حتقق  إنسانية  لغايات  وذلك 
عليه الواقع املعاش ال ما هو كائن عليه بالفعل. 
ا�ول  اÎبداعي  اÎصدار  كونه  من  الرغم  فعلى 
إّلا أنه يحذو حذو  للكاتبة أمل عبد اò القضيبي 
الواقعية النقديَّة، � تصوير سلبيات الواقع � 
باملعاي�  اÎخالل  دون  من  لكن  احلديث،  العصر 
تأتي عÐ رؤية فنّية ëددة  التي  للكتابة  ة  الفنيَّ

...Þاًال واسعâ بدقة، تفتح للنقد االجتماعي
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دار ربيع
للنشر 
والتوزيع

darrabie@outlookl.com

+971 4 3994411

+971 4 3994410
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العنوان    : من قطع شجرتي
املؤلف    : جيكار خورشيد 

٧-١٠٩-٤٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
حتت  جتلس  أن  وتعودت  الطبيعة  حتب  راميا 
وهي  امللون  كتابها  من  احلكايات  لتقرأ  السروة 

تستمع لتغريد العصاف� .
ذات صباح ì جتد السروة ، وحزنت كث�ü وقررت 
أن تبحث عمن قام بقطع شجرتها لتؤنبه على 

فعلته.

العنوان    : حصلت على ١٠٠ درجة،ففقدت عقلي
املؤلف    :شبنم غولر قرة جان

٢٦٤-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
يا إِلَهي ..

ما أْمَتَع اَملْدَرَسَة � اَحلقيَقِة ! 
ها ِهَي ِسْلِسَلُة ُكُتٍب ُوِضَعْت ِمْن أْجِلَك ، 

َبَك بالِقراَءِة !  ِلُتَحبِّ
باالْمِتحاِن  ِمَئٍة  َدَرَجِة  على  رٌمي  تَحَصُل 

فهيِّ ، وتَْحُدُث لَها أُموٌر عديدٌة .  الشَّ
ِفْيها  تَْطلُب  رسالًَة  اُملديِر  ِد  للَسيِّ تكُتُب 

إْلغاَء االْمِتحاناِت . 
ْلَفَزِة إÑ اَملدَرَسِة ،  بَْعَدِئٍذ تأتي َكام�اُت التَّ

 . üوُتْصِبُح هِذِه اُ�موُر ُكل?ها َخَبر

العنوان    : آه من الكبار
املؤلف    : شبنم غولر قرة جان

٦-٠٨٢-١٦-٩٩٣٣-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
أكوَن  وأْن   ، باحَة  السِّ َم  أتعلَّ أْن  واِلدي  ُيريُد 

... Ðُِعندما أك Þُمحامي
بينما ُتريُد واِلدتي أْن أكوَن َطبيبÞ ، وأالَّ أكوَن 

... Þوانطوائّي Þَفوضوّي
تي فلها رأيٌّ آخُر ! ا جدَّ أمَّ

ُق رغباُتُهم ؟ ِلCَ ذلَك ؟ هْل ستتحقَّ

العنوان    :يوم كتبت هبة قصتها
املؤلف    : عبادة تقال

٩-٦٠٠-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
استيقظت هبة � وقت مبكر وأسرعت 
القصة  رأت  ولكن   . لتقرأها  قصتها  نحو 

فارغة من كل شي !!
كتبت  أمها  ومبساعدة   üكث� حزنت 
جديد  بأسلوب  ولكن  ثانية  مرة  القصة 

ورسومات øتلفة .
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العنوان    : نعم لDرادة 
املؤلف    :  جاسون بن 

٧-٥٣٧-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
تستمتُع  وهَي   ،  üكث� الِكالَب  لولوُة  ُتحب? 
عِر شيمو  باصطحاِب كلِبها الكبِ� وا�شعِث الشَّ

� نزهاٍت . 
أدركْت   ، ُمساعدتَها  فرٌح  ا*نسُة  طلبْت  عندما 
ُتحب?  الَّتي  الهوايِة  حتويُل  بإمكاِنها  أنَُّه  لولوُة 
 ، املاِل  لكسِب  رائعٍة  وسيلٍة   Ñإ بها  القياَم 

ومساعدِة ا*خريَن . 
 � مهاراِتها  لولوُة  استثمرْت  ما  وسرعاَن 
َب عليها اتِّخاَذ  العمِل ، ولكْن عندما أخطأْت ، توجَّ
ستقوُم  كيَف   . احلاسمِة  القراراِت  بعِض 
من  سيبدُر  عمَّ  النَّظِر  بغضِّ  الوضِع  بتصحيِح 

ِد هادي ؟ يِّ السَّ

العنوان    : سرير من القصص
املؤلف    : عبادة تقال

٨-٥١٧-١٦-٩٩٣٣-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
أخيها  غرفة  على  يوم  كل  رغد  تدخل 

فتجد قصة قد قرأها.
كله  سريرك  سيصبح   Þقريب  : رغد  تقول 

من القصص ياعمار.
ابتسم عمار وأحب الفكرة  .

سرير  صنع   � وأخته  هو  وسارع 
حقيقي من القصص .

العنوان    : جارتي اجلديدة
املؤلف    : سحر جنا ëفوظ

٠-١١٠-٤٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         :  
التألف واحملبة واملساعدة  قصة  تتحدث عن 

بني اجل�ان .
وفرحة أم أمين عند عودة ابنها وزوجته ا�جنبية 

مع ولديه  إÑ أحضان الوطن.
والتعرف على الصديقة اجلديدة سولينا .   

العنوان    : نعم لDبداع
املؤلف    : جاسون بن

٢-٥٥١-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
عندما تَمَّ اÎعالُن عْن مسابقِة نادي احلاِسِب ا*³ِّ 
 � مهاراِتهم  جميَع  وأصدقاؤُه  ماجٌد  وضَع   ،

التَّشفِ� والâÐِة . 
ِة  وبدأ ماجٌد بإجراِء بحٍث عْن ألعاِب احلاسِب احلاليَّ

قبَل إنشاِئِه النَّموذَج ا�و³َّ اخلاصَّ بلعبِتِه . 
، حاَن وقُت  اقِّ  الشَّ العمِل  ِمَن  بعَد مروِر أشهٍر 
ِمْن  وغ�ِه  ماجٍد  على  َب  توجَّ حيُث   . االختباِر 
ا*³ِّ استعراُض مناِذجهم  نادي احلاِسِب  أعضاِء 
ناديا  قامْت   ! املدرِّسَني  ِمَن  جلنٍة  أماَم  ِة  ا�وليَّ

ُه اجلميُع .  صديقُة ماجٍد بإنتاٍج أحبَّ
ُن ماجٌد ِمْن تقدِمي ما هَو أفضُل ؟ هْل سيتمكَّ

العنوان    :نعم للتصميم
املؤلف    :جاسون بن 

٩-٥٣٦-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -تعليمي

نبذة         : 
ُيسِعُدها  وال   ، قويٍَّة  ٍة  تنافسيَّ بروٍح  دانُة  ُع  تتمتَّ
ِب على سليٍم � سباقاِت  غل? التَّ شيٌء أكßُ ِمَن 

اجلري الَّتي تَجمعُهما  
عاِم  الطَّ تناوِل  على   Þداِئم واِلداها  ُعها  ُيشجِّ
مدرسِتها  أطفاَل  رأْت  عندما  لذلَك   ، يِّ  حِّ الصِّ
دانُة  رْت  قرَّ  ،  Þ يوميَّ ريعَة  السَّ الوجباِت  يتناولوَن 

تغيَ� هذا ا�مِر . 
حوَل  الوعي  ُمستوى  وتعزيِز  بنشِر  دانُة  بدأْت 
استجابًة  ْت  تلقَّ لكنَّها   ، يِّ  حِّ الصِّ عاِم  الطَّ

ظًة من صاحِب املتجِر .  متحفِّ
ال  بأنَُّه  البلديِّ  اجمللِس  أعضاُء  أخÐَها  أْن  وبعَد 
ُيمِكُنها افتتاُح كشٍك لبيِع الفاكهِة � القريِة ، 

واجهْت دانُة أكÐَ حتدٍّ يعÏُضها � حياِتها . 

العنوان    :ليتني أصحو تفاحة
املؤلف    : سحر جنا ëفوظ

٧-٦٠١-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
 � وتنظر  صباح  كل  نومها  من  سارة  تصحو 
تفاحة حمراء  أكون  أن  أريد  وتقول  هكذا  املرآة، 

فقط.
املشكلة أنها حتب الطعام كث�ü وتأكل بسرعة 

،  و تنزعج من نظرات أصدقاءها لها.
سوف تتحدى نفسها وتثبت لهم أنها تستطيع 

التغي� .
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سمارت 
ايديا charbelkhawand@live.com

+971 2 6667166
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العنوان    : حتت السيطرة
املؤلف    : نورة علي نصيب البلوشي 

٣-٥٥٨-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
نفسه  وجد  بل  االخÏاع  بذلك   ìسا يكتف   ìو
أمام اخÏاع برنامج يحدد وقت استخدام الطفل 
بأخته  التي ستلحق  ليحد املضار  الذكية  لÓلواح 
املفرط  استخدامهم  جراء   ìالعا وأطفال 

لÓجهزة اÎلكÏونية.

العنوان    : متعة الفوز
املؤلف    : نورة علي نصيب البلوشي 
٠-٥٥٩-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب أطفال-قصص
نبذة         : 

يحب   ، علمي  بفكر  يتمتع   ìسا الصبي 
بأن  يحلم  كان  يصنعون،  ما  ويراقب  اخملÏعني 
تخدم  علمية  إضافة  يخلق  Ïøعا  يصبح 
على  ا�هل  تدل  فكرة   Ñإ فاهتدى   ، البشرية 

أطفالهم حال ضياعهم.

العنوان    : بائع ا�مل
املؤلف    : نورة علي نصيب البلوشي
٤-١٤٢-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب أطفال -قصص
نبذة         : 

يا إِلَهي ..
"رجل حكيم يحيي آمال الناس مقابل أجر 
يراه  الذي  مطر  عليه  اعÏض  يتقاضاه، 
أصروا  الناس  لكن  حق،  دون  أمواال  يأخذ 
مطر  احتار  احلكيم،  مع  التعامل  على 

وسار إÑ احلكيم الذي وجهه إÑ ا�مل.
وا�مل  السديد  والقول  احلكمة  العÐة: 
الناجحة وهي أثمن من أي  أسس احلياة 

مال يدفع مقابلها. "

üالعنوان    : قد يكون الشر خ�
املؤلف    : نورة علي نصيب البلوشي
٧-١٤١-٢٣-٩٩٣٣-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب أطفال -قصص
نبذة         : 

أبنائه  لقمة  توف�   � يعتمد  كان  "جنار 
على منجرته، وعندما احÏقت شعر بأنه 
على  زوجته  شجعته  شيء.  كل  خسر 
احلريق،  ëنة  وجتاوز  جديد،  أمل  خلق 
مصنعا. ميلك  غنيا  إنسانا  فأصبح 
الشر  فهو  شرا  مانراه  كل  ليس  العÐة: 
بأنه  نعتقد  كنا  فيما  اخل�  يكون  قد  بل 
" . شر
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العنوان    : لوال عصاي
املؤلف    :  نورة علي نصيب البلوشي 
٥-٩٩-٤٢٧-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب أطفال -قصص
نبذة         : 

"ش�ينة صدمت بسهيل � ëل ا�لعاب مم 
منها،  بعضا  وكسر  ألعابها  بعßة   � تسبب 
فصرخت � وجهه متغتاضة منتقمة، وما أن 
المتها أمها حتى اقÏبت منه معتذرة فصدمت 

بأنه أعمى.
على  ا�حكام  إطالق   � التسرع  عدم  العÐة: 
جزءا  إال  ليس  نراه  ما  فرمبا  وتصرفاتهم  الناس 

من احلقيقة."

العنوان    : دودة القراءة
املؤلف    : نورة علي نصيب البلوشي
٣-١٣٦-١٦-٩٩٣٣-٩٧٨:     ISBN

التصنيف: كتاب أطفال -قصص
نبذة         : 

"طالبة ëبة للقراءة حتى ُعرفت بدودة 
 � معلوماتيا  مرجعا  وأصبحت  القراءة، 
فشعرت  كث�ا  قرأت  املسابقات، 
أنها  واملفاجأة  الكتابية،  بإمكاناتها 
كتابة   � ا�ول  املركز  على  حصلت 

القصة.
كنوز   Ñإ القارئ  طريق  القراءة  العÐة: 

املعارف والعلوم "

العنوان    : هند الذكية
املؤلف    : نورة علي نصيب البلوشي
٠-١٣٧-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب أطفال -قصص
نبذة         :  

بأعمال  القيام  على  بناتها  تدريب  حتاول  أم      "
الكب�ة  مع  فشلت  أن  وبعد  املنزل، 
واملتوسطة قامت الصغرى هند مبهام املنزل 
متعاونة مع أختيها، بواسطة حيلة ذكية أغرت 

اÎثنتني باملشاركة � العمل.
 Ñإ حتتاج  والعظيمة  املميزة  ا�عمال  العÐة: 

عقل مدبر ال حجم كب�"

العنوان    : حني قالو نحن
املؤلف    : نورة علي نصيب البلوشي

٠-١٤٠-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
"وزع أب ماله اليس� على أبنائه بعد أن اختلفوا 
طلبا  وسافر  �حدهم،  املال  تسليمه  على 
للرزق، فأنفق كل حصته وظل يتأì جوعا. التقى 
املال  على  فحصلوا  معا  العمل  وقرروا  ا�خوة 

الكث�.
بني  يقوي  احلياة  مصاعب  على  التعاون  العÐة: 

البشر."

العنوان    :القوي ا�مني
املؤلف    :نورة علي نصيب البلوشي 
٤-١٣٩-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب أطفال -تعليمي
نبذة         : 

مع  عمل  عن  يبحث  أمني  قوي  شاب  "أحمد 
صعب  شاق  طريق  على  حكيم  فدلهما  أخويه، 
سوى  ا�خوة  من  يبلغه   ì باالمتحانات،  مليء 

أحمد الذي فاز باÎماراة واملال والزوجة.
العÐة: اليفز باللذات إال اجلسور واليتمتع بحسن 

الس�ة واحÏام ا*خرين إال اخللوق."

العنوان    :ì يقولون ال؟
املؤلف    : نورة علي نصيب البلوشي
٧-١٣٨-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب أطفال -قصص
نبذة         : 

"ëمد فتى يحÏم رأي والديه واليخالفهما أمرا، 
شراء  والده  من  وطلب  خاله  ابن  دراجة  رأى 
تعلقه  شدة  ومن  خلطورتها،  فرفض  واحدة 
بالدراجة استخدم دراجة ابن خاله øالفا والديه 

فكانت الكارثة.
�سباب  إال  لÓبناء  أمرا  الوالدان  اليرفض  العÐة: 

تخدم وحتمي أبناءهم."
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الهدهد
للنشر 
والتوزيع

alhudhud.uae@gmail.com
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العنوان    : الوحش ذو ا�قدام الكب�ة
املؤلف    : شيماء احلوسني 

٠-٢٧٨-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
 � زمالئه  من  ملضايقات  علوش  "يتعرض 
ëببة،  غ�  بصفات  ينعتونه  الذين  املدرسة، 

ويسخرون
 Ñإ سيؤدي  هذا  سلوكهم  ولكن  هيئته،  من 

كشف سر يخفيه علوش 
ترى ما هو سره؟ وكيف سيواجه زمالءه؟"

العنوان    : الدينوراف
املؤلف    : حصة امله�ي

٨-٢٧٢-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
"فقست بيضة، فماذا خرج منها يا ترى؟
 ! ال  سلحفاة؟..  ال!  دجاج؟..  فرخ 

متساح؟.. ال !
بل داينوراف !

فلماذا يا ترى سمي بهذا االسم؟
"

العنوان    : بنو بطريق
املؤلف    : أسماء الكتبي

٧-٦٢١-١٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
قررت عائلة من البطاريق التي تعيش � 
كب�ة  مغامرة   � الذهاب  دبي“  ”سكي 
عن   Þبحث ليوا"  "مهرجان   Ñإ دبي  من 
الرطب اللذيذ.  البطاريق � هذه الرحلة 
يَرون رمال الصحراء �ول مرة، ويشعرون 
ياح  والرِّ  üظهر احلارقة  الشمس  بلسعة 
 Þآيض البطاريق  يصادف  ليًال.   الباردة 
ويلتقون  اجلمال،  مثل  عديدة  øلوقات 
و�  الصحراء.    � تخيِّم  كانت  بعائلة 
النهاية، وبعد طول عناء، يصل البطاريق 
من  بالعديد  البدو  ويستقبلهم  ليوا   Ñإ
املفاجآت وبالطبع يستقبلونهم بالرطب 

اللذيذ.

العنوان    :رف ا�باريق
املؤلف    : عائشة الهاشمي

٩-٩٦٢-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
أحب مرافقة أبي إÑ السوق؛ فهناك دائما 
لرّف  ميكن  ماذا  ولكن  اهتمامي  يث�  ما 

مليء با�باريق أن يحمل � جعبته ³؟
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العنوان    : زجاجات الشمس
املؤلف    :  سحر جنا ëفوظ 

٥-٣٤٣-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
"أطفال � خيام باردة..

يلعبون مع الغيوم،
ويغنون للشمس علها تطل عليهم..

قررت أن أبدأ مهمة جديدة
وأعيد لهم االبتسامة بطريقتي اخلاصة..

فكيف سأفعل ذلك؟"

العنوان    : حوتان
املؤلف    : ميثاء اخلياط

٤-١٧٧-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
 ،Ïأَْبِحر � مغامرة مع احلوت املغوار عن
فهو  للكسل؛  وقت  لديه  ليس  والذي 
يخوض البحار واحمليطات بحثÞ عن احلّبار 
العمالق. تنقّلب حياته حني يقابل احلوتة 
حني  حياته  ستتغّير  فكيف  عبلة، 
الّترحال  سيÏك  وهل  يقابلها؟ 

واُملغامرة من أجلها؟ 

العنوان    : فراشة احلقول
املؤلف    : أمنية العمرا§

٠-٤٥٠-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         :  
"بَيَنما كانَْت تَطُ� َفراَشٌة َجميَلٌة 

ِبخّفٍة َورشاَقٍة ُمّتِجَهًة نَْحَو اْلغديِر، 
َحّذرْتها َصديقاُتها الّزهوُر ِمْن َخطٍر ُمْحدٍق ِبها، 

لِكّن اْلفراَشَة تَجاهلْت نَصيحَة الّزهوِر 
َوَمَضْت � َطريقها..

َفماذا يا ُترى َحدَث ُهناك؟"

العنوان    : حريز
املؤلف    : راشد املنصوري

٧-٦١٨-١٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
الظل. وقصة حـريز  الضوء بعض من  يأتي بصحبة   Þدائم
تأخذ مكانها � تلك الظالل. � عاì مليء باملنظمات 
منذ  البعض  بعضها  تقاتل  التي  السرية  واجملتمعات 
وتدم�  للسيطرة  الظالم  غطاء  حتت  قدمية  عصور 
مدافعني   Þايض صعد  الظالم،  صعود  ومع  البشرية. 
حياتهم  برهان  وقاموا  التحدي  هذا  ملواجهة  øلصني 
لعرقلة هذا الظالم القادم. حتى ا�ن قاتلوا بنجاح، فالظالم 
 ìيستطع إن يهلك الضوء بعد. قصة حريز تقع � عا ì
يكون فيه الفولكلور، واخلرافات وا�ساط� حقيقة خفية، 
وليس âرد خيال. عاì يقوم به السحر والوحوش والشر 
وواقعي.  جسدي  بشكل  أنفسهم  عن  بالتعب�  واخل� 
لكنه  عديدة,  نواحي  من  عاملنا  يشابه  رمبا  حريز   ìعا
النوم  قبل  ما  قصص  تأتي  حيث  اخليال,  من   ìعا اليزال 

اخمليفة لدينا اÑ احلياة.

العنوان    :ميمون واملئة بالون
املؤلف    :سرى غزوان 

٦-٩٧٥-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -تعليمي

نبذة         : 
 � امللونة  بالوناته  مع  لصبي  مشوقة  حكاية 
عÐة  طياتها   � اخليال.حتمل  حتاكي  مغامرة 
ليست  االثمن)  (اجلائزة  ان  فحواها  وفائدة 
واالحجار  بالذهب  مكسوة  تكون  ان  بالضرورة 
 � السعادة  تبث  التي  تلك  هي  بل  الكرمية. 

نفوس الناس وترسم البسمة على وجوههم.

العنوان    :السندباد البحري
املؤلف    : د.علي عبدالقادر

١-٨٦٣-١٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
"متّلكني الّرعب � البداية، وأصابني اليأس وأنا 

ì أرى السفينة تختفي � ا�فق البعيد، لكّني
اجلزيرة   � أبحث  أن  فقّررُت  للرعب؛  أستسلم 
لعّلي أرى من يساعد§ أو يؤنسني، حتى وصلت

إÑ ُقّبة كب�ة بيضاء، فأخذت أدور حولها وأقيس 
دائرتها فوجدتها خمسني ُخطوة، وì أجد لها

باًبا أو منفًذا، كما ì أستطع الصعود إليها �نها 
ملساء ناعمة."
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صديقات
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العنوان    : حمدة وفريق الكوالج
املؤلف    : صاحلة غابش

٦-٧١٢-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتب يافعني -تنمية الذات

نبذة         : 
مع  حتلق  نفسها  صغ�ة،وجدت  فتاة 
ا�قمشة امللونة و  âموعة قطع من 
حكايات  معها  لتعيش  النوع  اخملتلفة 
أن  قبل  الفضاء   � وحتديات  وقصص 

تعود اÑ لوحتها.

üالعنوان    : مفيد جد
املؤلف    : أسامة كامل الالال

٧-٩٤٤-٢٠-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: صحي

نبذة         : 
 Ñإ والشباب  الفتيات  يرشد  صحي  كتاب 
والوزن  الصحة  على  احملافظة  أساليب 

املثا³ من خالل تناول ا�غذية الصحية.

العنوان    : غاية أختي الصغ�ة
املؤلف    : صاحلة غابش 

٤-٦٩٩-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-تربوي

نبذة         : 
عالقة  شقيقتها،تعزز  تشاغب  طفلة  قصة 
احلب بني ا�ختني و الرعاية املطلوبة من ا�خت 

الكÐى للصغرى

العنوان    :راعي البقر
املؤلف    : ابراهيم أحمد مغفوري

٧-٢٢٤-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -تربوي

نبذة         : 
العطاء  أهمية  عن  تتحدث  قصة 
على  ذلك  واثر  الظن  وحسن  والتسامح 

اجملتمع

٥٤

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

part 1 arabic.pdf   56   10/25/17   1:09 PM



العنوان    : وردي و أزرق
املؤلف    :  صاحلة غابش 

٥-٩٩-٤٢٧-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتب يافعني -تنمية الذات

نبذة         : 
ا�والد  و  للبنات  موجهة  حكايات  و  رسائل 
اليافعني،تعÐ عن واقعهم و حياتهم وأحالمهم 
إجابات  عن  والبحث  ا�سئلة  أفكارهم   � وتث� 

مطمئنة.

العنوان    : النقطة الضائعة
املؤلف    : صاحلة غابش

٢-١٩٠-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -تعليمي

نبذة         : 
 ìعا  � مسرة  مغامرات  سلسلة  من 
قصص  سلسلة  وهي   ٦ العربية  اللغة 
بطلتها  ممتعة  و  مشوقة  تعليمية 
مسرة ومعلومة حيث تقومان مبغامرات 
اللغوية  ا�خطاء  الكتشاف  عديدة 

الشائعة وتصحيحها.

üالعنوان    : الورقة التي فرحت أخ�
املؤلف    : صاحلة غابش

٠-٩٤٣-٢٠-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -تربوي

نبذة         :  
تدوير  إعادة  أهمية  عن  تتحدث  قصة 
من  نوع  كل  وضع  خالل  من  الورق 

اخمللفات � املكان اخملصص له.

العنوان    : ماما بابا ملا النعيش � بيت واحد
املؤلف    : فاضل النقبي

٩-٢٣٢-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -تربوي

نبذة         : 
انفصال  بعد   üمر  Þواقع تعيش  طفلة 
والديها وتواجه بعض التحديات للتعايش 

مع اجملتمع.

العنوان    :� غرفتي صوت خفي
املؤلف    :زاكية الصراف 

٥-٢٥٦-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -تربوي

نبذة         : 
غرفته   �  Þخفي  Þصوت فسمع  استيقظ 
حتت  قطة  مواء  الصوت؟  املبعßة،ترىماهذا 

السرير أم صوت عصفور حزين ..أم ماذا؟

العنوان    :الصديقتان
املؤلف    : صاحلة غابش

٩-١٨٨-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -تربوي

نبذة         : 
وهدى،عاشتا  ندى  هما  صديقتني  قصة 
تنهار  كادت  الصداقة  هذه  أن  رائعة،إال  صداقة 

بسبب تصرف غ� ëسوب
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٥٨

العنوان    : زايد من مدينة العني إÑ رئاسة االحتاد
املؤلف    : راشد عبداò النعيمي

٣-٥٥٦-٧٦-٩٩٥٣-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب س�ة ذاتية

نبذة         : 
يعرض الكتاب بالقراءة التاريخية مس�ة القائد من مرحلة 
بدءا  زايد،   Ñإ يعرض  ثم  الشرقية  املنطقة   � شبابه 
الدولة   رئيس  السمو  صاحب  على  كان  التي  التحديات 
والبناء،  التأسيس  مرحلة   � مواجهتها    òا رحمه 
 � زايد  الشيخ  السمو  صاحب  فلسفة  أيضا  ويعرض 
الوقوف   Ñإ الكتاب  يصل  ثم  االجتماعي،  والتطوير  التنمية 
اجلانب  ويتناول  سموه  شخص   � العبقرية  جوانب  عند 
اÎنسا§  الوجه  يتناول  ثم  السياس ي � شخص سموه 
الدافئ والعميق لسمو الوالدمن مشاهد مميزا زايد.. � 
الكب�ة ويقدم جوانب من ذلك. ويقدم  صورة رب ا�سرة 
الكتاب � فصله ا�خ� مشهدا شخص سمو الوالد زايد 
واملتعلق بجوانب اÎميان فيها وعالقة سموه باò وبدينه 
من  عالية  درجة  على  السمحاء  اÎسالمي  ديننا  وبتعاليم 
عالقة  الصادق.هي  واÎميان  والطهر  والسخاء  الصفاء 

كانت دائم

العنوان    : أنا والعم سام
املؤلف    : جمال الشحي

٨-٥٥٠-٥٦-٠٩٩٧-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: أدب رحالت

نبذة         : 
الواليات   � الكاتب  قضاها  سنوات  عشر 
املتحدة ا�مريكية � رحلة بدأت بدموع والدته 
من  وبحلم  واÎصرار،  العزم  من  وكث�   ،  1994
احلكايات  سرد  يجيد  الذي  والده  يحدثه  مراهق 
عن السفر، هو الذي ì يغادر مدينته قط. غادر 
علم   � متخصص  مبتعث  ككاتب 

ا*ثارو”ا�نßوبولوجي“.
كتاب “ أنا والعم سام “ مزيج جيد من أدب الرحالت 
واملذكرات بأسلوب السرد الروائي احملبك، و� 
ومييل  القارئ  من  وقريب  خفيف  الوقت  نفس 
للسخرية � كث� من ا�حيان، وال يغفل اجلوانب 
يتم  والية  بكل  واجلغرافيةاخلاصة  التاريخية 

ذكرها.

العنوان    : زايد الشخصية االستثنائية
املؤلف    : علي أبو الريش 

٦-٨٧٦-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تاريخ اÎمارات العربية املتحدة

نبذة         : 
ز  يلخص الكتاب أبرز الصفات الشخصية التي متيَّ
 ìا ويستعرض   ،Ñتعا  òا بإذن  له  املغفور  بها 
øتلف  إزاء  سطرها  التي  املشرفة  واقف 
كان  وكيف  العادلة.  واÎقليمية  العربية  القضايا 
املواقف املص�ية  بحكمة وإصرار مع  يتعامل 
ببناء  واهتمامه  املنطقة،  واجهتها  التي 
فيهم  وغرس  بالغة  أهمية  فأوالهم  الشباب، 

املبادئ السامية وحب الوطن والتضحية.

العنوان    :زايد و اÎمارات بناء دولة االحتاد
املؤلف    :د.يوسف ëمد املدفعي
١-٢٨٣-٤٠-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: تاريخ اÎمارات العربية املتحدة
نبذة         : 

بن  زايد  الشيخ  دور  عن  الكتاب  هذا   � املؤلف  يتحدث 
سلطان آل نهيان طّيب اò ثراه � بناء دولة اÎمارات

العربية املتحدة، وجهوده املضنية التي بذلها � سبيل 
من  كل  يحظى  حتى  دعائماه،  وإرساء  االحتاد  دولة  بناء 
ويرفل  العيش،  برغد  الطيبة  ا�رض  هذه  على  يعيش 
أهلها با�من واخل�. ويأتي تأليف هذا الكتاب، وفق دراسة 
ووثائق  ومراجع  مصادر  لعدة  ومتابعة  املؤلف،  أجرها 
اÎمارات واملنطقة بشكل عام، حتى  تاريخ  قدمية دونت 

قبل قيام االحتاد بعقود من الزمن.
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العنوان    : القائد اÎجتماعي
املؤلف    :  د.ابراهيم الدبل،د.عبدالرحمن شرف
٧-٣٩٥-١٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: إدارة وتطوير الذات
نبذة         : 

هذا الكتاب هو عبارة عن جتارب )شخصية( من 
العمل اجلماعي والتطوعي للقادة االجتماعيني، 
عله يكون اسهاما يلبي تطلعاتهم ويجيب  عن 
أعلى   Ñإ بهم  ويدفع  تساؤالتهم،  من  الكث� 
خالصةمن  وهو  والسمو،  القيادة  مراتب 
 ìالتطواف )للمؤلفني( � العديد من دول العا
إضافة  متت  الكتاب  هذا  وا�جنبي.�  العربي 
ا�فكار  Îيصال  التوضيحية  واخملططات  الصور 
بكل سهولة ويسر، مما يجعل هذا الكتاب خيار 
صحيح إذا ما مت اعتماده ضمن الكتب ا�كادميية 

اÎدارية.

العنوان    : ومضات من فكر
املؤلف    : ëمد بن راشد آل مكتوم

٣-١١١-٢٠-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: إدارة وتطوير الذات

نبذة         : 
يلخص هذا الكتاب ما جاء � اجللسة احلوارّية التي أجراها 
صاحب السمو الشيخ ëمد بن راشد آل مكتوم حفظه 
التي عقدت � شهر  القمة احلكومية  اò ورعاه، خالل 
واملواضيع  اÎضاءات  تلك   Ñإ الكتاب  ويتطٌرق   2013 فÐاير 
كما  الشخصية،  واحلياة  والقيادة  اÎدارة   � اخملتلفة 
قّدمها سموه، ونظرته للنجاح ورؤيته �سبابه، وغ� ذلك 
الكتاب  هذا  ففي  احلوارّية.  اجللسة  تلك  خالل  طرح  مما 
يعطي سموه جيل الشباب - الذين يعّول عليهم � بناء 
الوطن واحلفاظ على وحدته وأمانه - إضاءات ورؤى إدارية 
 � وجتاربه  خÐته  اÎداري  اجلانب  تعزيز  على  منه  من 
شكل مبسط وسريع، حرصا لدى الشباب، وتطبيق اÎدارة 

كأسلوب حياة ممّيز وفريد.

العنوان    : ëمد املر حول العاì � ٢٢ يوم
املؤلف    : ëمداملر

٠-٩٤٣-٢٠-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: أدب رحالت

نبذة         :  
يتحّدث املؤلف � هذا الكتاب عن رحلته 
رحلته  تكن   ì حيث ،  22 � ìالعا حول 
التشويق،  من  املغامرةيوما  بقصد 
كان  بل  واالستكشاف،  تبدو  وجعلتها 
والظروف،  الدوافع  من  العديد  ورائها 
والتي أضفت عليها نوعا بشكل øتلف.

العنوان    : أوائل اÎمارات ٢٠١٤
املؤلف    : -

٢-٨٧٤-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تاريخ اÎمارات العربية املتحدة

نبذة         : 
يقول صاحب السمو الشيخ ëمد بن راشد آل 
 Ñورعاه: "أصحاب املراكز ا�و òمكتوم حفظه ا
لشغف  تكرمي  وتكرميهم  للجميع،  قدوات  هم 
سموه  ا�ول".أطلق  باملركز  اÎمارات  إنسان 
مبادرة "أوائل اÎمارات" � نوفمÐ 2014 بهدف 

تكرمي ا�وائل � اÎمارات من أصحاب اÎجنازات.
لثالثة  ملهمة  جناح  قصص  الكتاب  ويخلد 
يأخذكم  حيث  تكرميها،  مت  شخصية  وأربعني 
للتعرف  الكتاب � رحلة سريعة مع املكرمني 
بالتحديات  املليئة  ومس�تهم  حياتهم  على 
التي واجهوها، والتضحيات التي قدموها للتحول

قصصهم إÑ إجنازات تاريخية � حب الوطن.

العنوان    :بصحبة كوب من الشاي
املؤلف    :ساجد العبد³ 

٨-٩٧٦-٢٠-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: إدارة وتطوير الذات

نبذة         : 
املشاهدات  من  âموعة  يحوي  الكتاب  هذا 
 � املؤلف  كتبها  التي  والتفكرات  والتأمالت 
جلسات متعاقبةمن حياته، هو ملن يبحث عن 
أمثلة  يعطي  فهو  واÎيجابية.  والتفاؤل  ا�مل 
إليه مع قصص  النجاح والسعي للوصول  على 

قص�ة مؤثرة وهادفة وإضاءات من احلكمة.

العنوان    :يوميات مشاغب
املؤلف    : جمال الشحي ، ëمد خميس

٠-٠٩٣-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: أدب الطفل و الناشئة

نبذة         : 
تÏاوح  ممن  اليافعني  تناسب  طريفة  قصة 
أعمارهم بني ١٥-8 عامÞ ،وتتحدث عن فيصل.. 
الذي يحب املغامرات، ولكنه  املشاغب الصغ� 
تقدير  عدم  بسبب  املشاكل  من  كث�   � يقع 

نتيجة ما يقوم به.
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العنوان    : ال تفتحي هذا الكتاب
املؤلف    : فاطمة شرف الدين

٣-٢١٠-٢٠-٩٩٥٣-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
شكل  على  إخراجه  مت  قصتني،   � كتاب  هذا 
ال  بعنوان:  قصة  جهتيه  إحدى   � ”أكورديون“. 
قصة  الثانية  اجلهة  ومن  الكتاب،  هذا  تفتحي 
بعنوان: حني أفتح هذا الكتاب. يهدف ”ال تفتحي 
باستعادة  الطفل  خيال  إثارة   Ñإ الكتاب“  هذا 
كالسيكية  حكايات  من  خرافية  شخصيات 
يعرفها، وإÑ زيادة ثقته بنفسه. أّما قصة ”حني 
آمنة  بيئة  للطفل  فتوفر  الكتاب“  هذا  أفتح 
اجلميلة  والروائح  العطور  فيها  ترتبط  ومألوفة 

بالشعور با�مان والفرح.

العنوان    : � االحتاد قوة
املؤلف    :عب� بالن

٧-٨١٢-١٥-٠٩٩٧-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
الكتاب باÎمارات � يومها الوطني،  يحتفل هذا 
الصبي  قوة“.  االحتاد   �” فكرة  على  بالÏكيز 
القرية   � وجديه  أهله  مع  النهار  يقضي 
الÏاثية حيث يتمتعون بعدد من النشاطات التي 
يسردها  التي  احلكايات  اÎماراتي.  الÏاث  تعكس 
اÎمارات،  أسئلته بخصوص  له جده جتيب على 

سكانها وحضارتها.

العنوان    : لسانك حصانك
املؤلف    : فاطمة شرف الدين 

٣-٦٤٥-١٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال- قصص

نبذة         : 
جمل  و  عبارات  âموعة  عن  عبارة  النص  هذا 
عند  خاصة  النطق  صعبة  لتكون  صممت 
صعوبة  تكمن  بسرعة.  و  مرات  عدة  تكرارها 
العبارات � تشابه احلروف املكونة  نطق هذه 
وهي  بالعامية  العبارات  هذه  غالبية  للكلمات. 
شائعة بني الناس كلعبة كلمات هدفها التحدي 
والتسلية حيث يحاول املشاركون ترديد العبارات 
عدة مرات وبسرعة ؛ مما يؤدي إÑ ارتكاب أخطاء 
مسلية،  كونها  جانب   Ñإ مضحكة.  النطق   �

هذه العبارات تدرب على النطق السليم.

العنوان    :سلسة كتب الدمى
املؤلف    :مسقال رودبي

٣-٢٠٧-٢٠-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -تعليمي

نبذة         : 
ا�طفال  يعّرف  سلسلة  ضمن  كتاب 
احليوان  عن  معلومات  على  الصغار 
عن  الكتاب  هذا  ا.  جًدّ مبسط  بشكل 

الديك مصحوب بدمية.
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العنوان    : أحمد احللو
املؤلف    :  مروة العقروبي

٠-٨١١-١٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة         : 
بجدتهما  يلتقيان  وأخته  أنه  أحمد  يحلم 
أماكن  الطفولة،فÏيهما  سن   � وهي 
تغني  وهي  زمنها   � موجودة  كانت 
هو  كم  اÎمارات.  تراث  من  أغان  لهما 
 Ñجميل أن تضيف كل عائلة هذا الكتاب إ

âموعتها القصصية لÓطفال.

العنوان    : أطفئ ا�نوار
املؤلف    : ميثاء اخلياط

٨-٣٤٩-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
أنواع   ßأك فيها  مزرعة   � يعيش  عمر 
مع  اللعب  ويحب  الداجنة،  احليوانات 
يستطيع  ال  الليل،  يأتي  عندما  صغارها. 
عمر النوم،فيحاول أن يلعب مع احليوانات 
إيقاظها.  الصغ�ة، لكن أمهاتها ترفض 
وأثناء مروره على البقرة والبطة والناقة، 
صغار  أسماء  على  القارئ  عمر  ُيطِلع 

احليوانات وأصواتها.

العنوان    : ابن خلدون
املؤلف    : فاطمة شرف الدين

١-١٣٦-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         :  
هذا الكتاب ضمن سلسلة ”هل تعرف من أنا؟“ 
تاريخية  عربية  بشخصيات  حتتفي  التي 
ابن  حياة  على  الضوء  يلقي  الكتاب  عظيمة. 
العربي،   ìوالعا والسياسي  الفيلسوف  خلدون 
مؤسس علم االجتماع. كما يطلعنا الكتاب على 
اللذين  السياسي  ودهائه  الواسعة،  ثقافته 
أهاله لتبوء مناصب عالية، كما يطلعنا أيًضا على 
والÏبية  والتاريخ  الفلسفة  âاالت   � أعماله 

وعلم االجتماع.

العنوان    : جدائل خضراء
املؤلف    : مهند العاقوص

٤-٤٩٣-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
شعرها؛  كل  فقدت  بسيطة  بنت  أمل 
لالستغراب.  مثً�ا  الفضي  رأسها  فصار 
احلشائش  بيع   � أمها  مع  أمل  تعمل 
رؤوًسا  الفراغ  أوقات   � وترسم  الÐية، 
بشعر ورؤوًسا بال شعر، وتعيش بفضل 
ينبت  لطيفة.  مغامرات  املميز  رأسها 
شعر أمل التي تبيع أزهار احلب لنكتشف 
مبرض  للمصابني  حتى  دواٌء  احلب  أن 

السرطان.

العنوان    :بابا سلطان
املؤلف    :صاحلة غابش 

٤-٣٥٠-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
الشيخ  السمو  لصاحب  øتصرة  س�ة 
القاسمي  ëمد  بن  سلطان  الدكتور 
حاكم الشارقة. الس�ة تتناول شخصية 
سموه الفذة � مراحل حياته اخملتلفة 
وتسلط الضوء على تفوقه طوال سنني 
وا�نشطة  العلمية  املواد   � الدراسة 
على  و  والرسم،  الرياضة  مثل  الطالبية 
بالعلم  شغفه  وعلى  ونبله  إنسانيته 
واملعرفة الذي يتجلى اليوم فى تشجيعه 

للعلوم والفنون و� الفعاليات الثقافية.

العنوان    :بابا زايد
املؤلف    : صاحلة غابش

٤-٠٦٩-١٦-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة         : 
هذا الكتاب هو س�ة ذاتية موجزة لسمو 
زايد  الشيخ  سمو  يكن   ì زايد.  الشيخ 
ا عادًيّا، بل رجل بنظرة  فقط قائًدا سياسًيّ
حاذقة للمستقبل، ëبوب � كل أنحاء 
بدوي  شاعر  البالد.  بتوحيد  قام   ،ìالعا
بحبه  حتلى  بسيطة،  حياة  يعيش 
قيادة  من  ومتكن  والعمل،  للمعرفة 

البالد وتوحيدها، فلقب ب ”والد ا�مة“.
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العنوان    : فكر وقول وعمل
املؤلف    : د.إميان مرداس

٦-١٧٧-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: س�ة

نبذة         : 
ُتعتÐ دراسة شخصية قيادية كشخصية صاحب السمو 
الشيخ ëمد بن راشد آل مكتوم ُتعتÐ وسيلة لتسليط 

الضوء على عمليات التنمية والتخطيط والتنفيذ. 
 يجتهد كتابي � إبراز ما ُيمكن أن يثمره اجلمع بني القول 
السمو  صاحب  حققها  التي  اÎجنازات  خالل  من  والفعل، 
اجملاالت  øتلف   � مكتوم  آل  راشد  بن  ëمد  الشيخ 
والتي وصل صداها إÑ آفاق بعيدة ومنها مازال � طور 
التنفيذ، وإبراز ما حتمله رؤية سموه من زاٍد فكري واسٍع 
والتطبيق،  العمل  أساس  على  مبني  نهضوي  وطرٍح 
من  الطيبة  ا�رض  هذه  على  حتقق  ما  كل  أن  ُمبينة 
صادقة  ترجمة  سوى  ليس  واستقرار  وتقدم  رفاهية 

لرؤية ثاقبة وعزمية ال تقهر 

العنوان    : ì أفشل ٢
املؤلف    :مرمي البلوشي

٧-٤٦٤-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تنمية ذاتية

نبذة         : 
مركز  بشكل  تناول  والتحفيز  التطوير   � كتاب 
فÏة اÎنتداب � منظمة الط�ان املد§ الدو³ 
ا�مم  منظمات  احدى  2010وهي  عام   �
املتحدة، وما كان � هذه الفÏة من مواجهات 
فÏة  اجلنسيات،  øتلف  مع  كث�ة  وحتديات 
شخصية  وتأسيس  للعاملية  الفكري  اÎنتقال 
حتى  السفر  يوم   � ترفض  كانت  مفاوضة، 
تسافر  حيوي  ملف  مفاوضي  رئيس  أًصبحت 
فÏات  الكتاب  تناول  أيضا  ا�ماكن،  من  للكث� 
كث�ة  شخصيات  من  والتعلم  النجاح  اÎحباط،، 

عربية وأجنبية . ما بعد 2010

العنوان    : س�ة øتصرة للظالم
املؤلف    : أم� تاج السر 

١-٤٣٦-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: رواية

نبذة         : 
تاج  أم�  السودا§  الروائي  فيها  يتحدث  رواية 
 üالسر عن شخصية مبهنة (حداد ) أصبح وزير
بسيط  إنسان  من  حياته  تغ�ت  وكيف  للثقافة 
التي  الهامة  ا�حداث  يسرد  كما  وزير   Ñإ بتلك 
مشوقة  ومواقف  طرائف  من   � شهدها 

ومضحكة .

العنوان    :وطني هويتي
املؤلف    :طالل الفلتي

٧-٧٤٠-٤٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: إماراتيات

نبذة         : 
كتاب يتحدث عن مفهوم الوطن والهوية 
الوطنية  والقيم  ومكوناتها  الوطنية 
 ، وأهميتها  وخصائصها  مبفهومها 
ودور املؤسسات وتعزيز الهوية واÎنتماء 
والوالء � دولة اÎمارات العربية املتحدة .
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العنوان    : الكتابة وقوفا
املؤلف    :  د.ëسن الرملي

٦-٤٢٨-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أدبي

نبذة         : 
حسن  الراحل  للروائي  كتاب  آخر   Ðيعت
يتحدث  (دابادا)حيث  رواية  مطلق صاحب 
كما  والرواية  الكتابة  فلسفة  عن  فيه 
واÎدراك  الوعي   � تأمالته  فيه  يجسد 
الكتاب   � بتوظيفها  يقوم  كان  والتي 
والرواية وهو كتاب يدفعنا للسؤال هنا ، ما 
هي الكتاب النßية ؟ ملاذا نكتب ؟ من هو 
الكاتب احلقيقي ؟ ما جدوى الكتابة ا�دبية 

؟ من القارئ وما القراءة ؟ .

العنوان    : الفريج
املؤلف    : إبراهيم ëمد بوملحه

٢-٤٣٠-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: كتاب تاريخ

نبذة         : 
واÎمارات  دبي  إمارة  عن  يتحدث  كتاب 
السابق بكل  بشكل عام وعن احلياة � 
وا�ديب  الكاتب  فيه  يذكر  حيث   ، صورها  
الدور  بوملحة  إبراهيم   : اÎماراتي 
والعادات  الوفاء  للفريج وصور  اÎجتماعي 
املدارس    ) صورها  بشتى  والتقاليد 
اÎماراتية  اللهجة   – الهوايات   – اللباس 
)وبشكل  واÎقتصادية  اÎجتماعية  احلياة 
لÏاث  جتسيد  الكتاب  هذا   Ðيعت عام 

منطقة الفريج � دبي .

العنوان    : العنكريزية
املؤلف    : نوال حالوة

٢-٢٦١-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: رواية

نبذة         :  
فيها  الروح  تروي  حقيقية  رواية  العنكريزية 
تذكرات مضى عليها زمنا طويال، تسÏجع  فيها 
ميس الرمي العدنا§ حكاية رحيل فئة كب�ة من 
بلد   Ñا واملهنية  العلمية  بكفاءاته  شعبها 
ا�سود  الذهب  فيه  تفجر  (الكويت)  آمن  صغ� 
جاراته  قبل  العصرية  احلياة   Ñا يتحول  وبدأ 

اخلليجيات.

العنوان    : رحلة إÑ اليابان مع منصور
املؤلف    : جواهر امله�ي

٣-٤٩٠-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب رحالت

نبذة         : 
جواهر  اÎماراتية  الكاتبة  فيه  حتاور  كتاب 
املبدعة  الشخصية  امله�ي 
العربية  اÎمارات  دولة   � واملعروفة 
ليتحدث فيه   ،( اليابا§  ( منصور  املتحدة 
اليابا§  الشعبني   بني  اÎختالفات  عن 
املشÏكة  والتقاليد  والعادات  واÎماراتي 
مبا  اليابان   � احلياة  فيه  يجسد  كما 
فيها من لذة العيش وطرائف مضحكة .

العنوان    :ذاكرة املاء
املؤلف    :واسيني ا�عرج 

٠-٧٣٠-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: رواية

نبذة         : 
للروائي  شخصية  س�ة  مبثابة   Ðتعت
اجلزائري الكب� ( واسيني ا�عرج ) يتحدث 
اÎرهابية  اجلماعات  سطوة  عن  فيها 
مناحي  جميع  على  آنذاك  املسلحة 
بلده وكيف عانى بسببها من  احلياة � 
يتم  ال  حتى  وغختبائه  أهله  عن  إبتعاده 

قتله .

العنوان    :سوق نايف
املؤلف    : عبيد ابراهيم بوملحه

٨-٢٧١-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: رواية

نبذة         : 
بني  نايف  منطقة  عن  تتحدث  رواية 
وكيف  كانت  كيف  واحلاضر  املاضي 
أصبحث مبعاملها وقاطنيها ، حيث يوثق 
فيها  بوملحة  عبيد   : اÎماراتي  الروائي 
وا�ماكن  والشخصيات  ا�حداث  بعض 
 Ðع اÎنتقال  بتقنية  باحلاضر  وميزجها 
الزمن كما يجسد ما حدث وما يحدث من 

مواقف تاريخية للذين عاشوا فيها .
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العنوان    : امللك الرحيم
املؤلف    : عيد صالح

٢-٣٠٢-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
ملك كان حكيما رحيما بشعبه -- ضاع 
له   الناس  ëبة  فاكتشف  االدغال   �

والدفاع عنه بسبب عدله وشجاعته 

العنوان    : اجلائزة
املؤلف    :معيد صالح

٩-٣٠٣-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
بينهم  فيما  والفرق   - والكسل  النشاط 
فارس  هو  فها  قصتنا   موضوع  هو 
الفرق  ويعرف  بسرعة  ذلك  يكتشف 
النجاح  هذا  سر  وبالتا³   بينهم  الكب� 

بداخله

العنوان    : أرنوب والثعلب
املؤلف    : عيد صالح 

٣-٥٤٥-٠٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
ينجي فالصدق اجنى --  هذا ما  الكذب  كان  اذا 
يكتشفه االصدقاء بعد ان عßوا على خامت كان 

قد اضاعه احد املارة 

العنوان    :كتاب تلوين
املؤلف    :ëمد âدي

٧-١٣١-٤٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب تلوين

نبذة         : 
للكبار - يساعد على تخطي  تلوبن  كتاب 
على  القدرات  وينمي  النفسي  الضغط 

التحمل واملثابرة .
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العنوان    : عائلة الفذران الصغ�ة
املؤلف    :  مرمي الرفاعي

٨-٣٠٠-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
قصة تتكلم عن اطاعة الوالدين وسماع 
مصلحة  يعرفون  فهم  كالمهم 
ما  وهذا  اخر  شخص  اكßمن  اطفالهم  
الفئران  ولبون  جبون  سيكتشفة 

الصغ�ات 

العنوان    : رمي و ا�قالم السحرية
املؤلف    : مرمي الرفاعي

٣-٣٠٥-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
تختصرها  واملثابرة  العمل  عن  قصة 
فتاة اسمها رمي حيث تكتشف ان االقالم 
كل  وجهد  عمل  اال  ليست  السحرية 

طالب ليصل اÑ ما يرنو اليه 

العنوان    : من حق الليلة
املؤلف    : ايناس عبداحلميد

٢-٩٨١-١٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         :  
قصة عن التقليد الشعبي الذي عرفته منطقة 
من  النصف  ليلة  وهي  قدميا  العربي  اخلليج 
شعبان - حيث يلبس االطفال اجمل ما عندهم 
اكياس  يجمعون  احلي   � البيوت  ويجوبون 
يسمونها  اكياس   � واملكسرات  احللوى 

اخلرايط

العنوان    : اخلروف فرحان
املؤلف    : مرمي الرفاعي

٥-٢٩٩-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
كب�  دليل  هي  هذه  اخلروف  قصة 
بالغرباء -  الوثوق  التعاون واملثابرة وعدم 
اذن  دون  البيت  من  اخلروج  عدم  ويجب 

الوالدين

Þالعنوان    :لست معاق
املؤلف    :عيد صالح 

٢-٥٥٥-٠٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
كيف  العصفور  ذلك  من  فواز  تعلم 
يبني عشه مبحاوالت كث�ة  ان  استطاع 
العمل  ان  فواز  واكتشف  كب�   وجهد 

واملثابرة هم اساس النجاح والتفوق.

العنوان    :التعاون
املؤلف    : عيد صالح

٩-٥٥٦-٠٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
التعاون  ان  الصغ�  الديك  اكتشف 
واجلماعة هي افضل من العمل منفردا 
- وكل هذا يبعد عنه اخملاطر   فعندما 
طارده الثعلب خاف وارتعد - وعاد اÑ امه 

خائفا منه. 
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ìالعنوان    : معجم أدباء العا
املؤلف    : د.شوقي ëمد عبود

٢-٧٨٠-٧٦-٩٩٥٣-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: أدب-معجم

نبذة         : 
 550 من   ßأك عن  تعريف  يضم  معجم 

أديب عاملي .

العنوان    : لطيفة اخلفيفة
املؤلف    :حصة العوضي

٩-٦٧٠-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
الÏاث  من  القدمي  البيت  من  حكايات 

اخلليجي.

العنوان    : أروع احلكم و ا�قوال املأثورة
املؤلف    : ناصر عاصي

٠-٨٧٠-٧٦-٩٩٥٣-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: أدب

نبذة         : 
املنتشرة  احلكم  من  العديد  على  يحتوي  كتاب 
وعبارات  حكم  لكم  يقدم  الناس؛  بني  والشائعة 
جميلة  معا§   � والدنيا  احلياة  عن  رائعة 
حكم   ... عديدة.  لشخصيات  مفيدة  ونصائح 
رائعة  عبارات  øتارة  مواضيع  كلمات  وكلمات 

وجميلة عن احلياة.

Ñالعنوان    :الروضة ا�و
املؤلف    : نسب بو فخر الدين

٢-٨٩٢-٧٦-٩٩٥٣-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال- تعليمي

نبذة         : 
كتاب  لÓطفال+  وا�رقام  احلروف  "تعليم 

اخلط+ متارين احلساب والقراءة
متارين ونشاطات مع ملصقات ممتعة 

وفق مناهج واضحة ومعتمدة"
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العنوان    : هيا نستحم
املؤلف    :  سحر عاصي

٣-٦٧٢-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -تعليمي

نبذة         : 
لتعليم  الطرق  افضل  من  املرح  يعّد 
املدرسة  قبل  ما  مرحلتي   � االطفال 
على  االطفال  تشجيع  ان  كما  والروضة، 
ما  هو  آن،   � والتعلم  والتخيل  اللعب 
 � كتاب  وكل  الكتاب  هذا  اليه  يسعى 

 "Þسلسلة "لنمرح مع

العنوان    : أطلسي املصور احليوانات
املؤلف    : هنادي مزبودي

٩-٧٧-٤٣٨-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -أطلس

نبذة         : 
وأداة  احليوانات  ململكة  رائعة  مقدمة 
احلفاظ  وأهمية  تنوعها  لفهم 
عليها.كتاب يعرض أكß من 300 نوع من 

احليوانات املذهلة املرسومة.

العنوان    : عبودي الطفل املميز
املؤلف    : م�نا الÐاج البلطجي

٧-٨٩٧-٧٦-٩٩٥٣-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-تربوي

نبذة         :  
لدى  الوالدة  عالمات  عن  هادفة  تربوية  قصة 

ا�طفال.

العنوان    : ملاذا؟
املؤلف    : صفية حيدر أحمد

٩-٦٦٧-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
تطرح  فتاة  عن  لÓطفال  قصة 
استفهامات حول ما تفعله عائلتها بعد 

دخولها للنوم.

العنوان    :املاء منبع احلياة
املؤلف    :سلوى مصبح السويدي 

٣-٥٨٧-٠٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-تعليمي

نبذة         : 
فهو  حياتنا   � املاء  أهمية  ندرك  كلنا 
أصل كل حياة، وكتاب الناء منبع احلياة هو 
كتاب شيق مع الصور االتي تؤكد أن املاء 

أساس احلياة على ا�رض،

العنوان    :دنيا احليوان � أغنيات االطفال
املؤلف    : هنا فرح حالحل

٢-٩٨٨-٧٦-٩٩٥٣-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة         : 
قصائد غنائية لÓطفال من عاì احليوان

٧٤

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

part 1 arabic.pdf   76   10/25/17   1:09 PM



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

part 1 arabic.pdf   77   10/25/17   1:09 PM



الÒبوع
للنشر

والتوزيع
laith.shaker@magrudy.com

+971 4 2974321

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

part 1 arabic.pdf   78   10/25/17   1:09 PM



٧٧

العنوان    : عنزات عمر
املؤلف    : كاتي هوميان

٥-٩٩٢-٨٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة         : 
عندما يخرج عمر ل�عى عنزاته كل يوم , 
القمامة  وجود  من  بالقرف  يشعر 

ويسعى Îحداث فرق � البيئة .

العنوان    : ليلى ëبة الكرز
املؤلف    :انيكو برونر

٢-٩٩٣-٨٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة         : 
اجلمال,حيث  سباق  كاملة  الناقة  تدخل 
جتد âموعة من اÎبل اجلميلة.تظن أن 
جلنة  أن  ,غ�  منها  أجمل  االخرى  اجلمال 

التحكيم التنظر اÑ جمال الوجه فقط.

العنوان    : رحلة جمال
املؤلف    : مايكل فورمان

٣-٧٩٣-٤٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-رواية

نبذة         : 
رواية مÏجمة ملايكل فورمان احلائز على وسام 
"جرين واي" مرتني تتكلم عنَجماٌل َجَمٌل َصغْيٌر، 
َوَعليه أن يَْمشي، َويَْمشي، َويَْمشي، � طوِل 
تَْمÓَُها  التي  الَصَحاري  ِمَن  َوَعْرِضها،  اْلأَْرِض 
الَصَداَقُة  تَْنَتِظَرُه  َحيُث   ، دبي  مدينة   Ñإ الرمال 

ُواُملَغاَمَرُة!

العنوان    :مسابقة جمال اجلمال
املؤلف    : مارلني شيفلد

٣-٦٢٣-٤٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة         : 
اجلمال,حيث  سباق  كاملة  الناقة  تدخل 
جتد âموعة من اÎبل اجلميلة.تظن أن 
جلنة  أن  ,غ�  منها  أجمل  االخرى  اجلمال 

التحكيم التنظر اÑ جمال الوجه فقط.
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٧٨

العنوان    : العيد السعيد
املؤلف    :  سلوى كابيتل

٠-٥٥٧-٤٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال 

نبذة         : 
العيد مناسبة للفرح , تصور هذه القصة 

اجواء وإحتفاالت العيد السعيد.

العنوان    : دبي أبو الهول
املؤلف    : جاالجوليا

٤-٧٢١-٤٤-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: كتاب يافعني

نبذة         : 
االماراتية  بقلم  تكتب  لليافعني  رواية  أول 
أحداثها  وجتري  الهول  ابو  دبي  الصغ�ة 

اخليالية � دبي . 

üالعنوان    : اجلمل الذي ذهب بعيد
املؤلف    : جوليا جونسون

٦-٦١٩-٤٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة         :  
ويختلط  دبي   � يضيع  جمل  عن  تتكلم  قصة 

بتماثيل اجلمال املوجودة � الساحات .

العنوان    : سالم
املؤلف    : يوسف خان

٧-٧١٧-٤٤-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -زناشيد

نبذة         : 
كتاب موسيقي لالطفال يتضمن اناشيد 

باللغة االجنليزية � حب االمارات .

العنوان    :جميلة أنثى الصقر البيضاء
املؤلف    :م�يام ريكاردا هامبل 

٦-٩٨٢-٨٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة         : 
عندما تشارك جميلة � سباق السرعة 
مع  والتشويق  اÎثارة  نسبة  ترتفع  اجلوي 
حول  ممتعة  قصة  الطيور  بقية  وجود 

رياضة التصق�.

العنوان    :اجلمل ذو السنام الصغ�
املؤلف    : روضة احلالمي

٢-٥٥٣-٤٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة         : 
نشعر احيانÞ أننا � املكان غ� املناسب, 
اجلمل  كان   , ا*خرين  عن  øتلفون  واننا 
ذو السنام الصغ� يتوق �ن يشبه اجلمال 

ا�خرى .
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العنوان    : بصمة إبداع
املؤلف    : حمدان العامري

٩-٧٦٨-٢٠-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قصص وخواطر

نبذة         : 
واعد   اماراتى   ملؤلف  وخواطر  قصص  
االدبى  االنتاج  فى  ابدع  الناشئة  من 

للقصص .

العنوان    : تلوث الهواء
املؤلف    :م.ëمد عبدالعزيز الهالوي

٣-٥٢٨-٩١-٢٠٠٨-٦٢٢ :     ISBN
التصنيف: كتاب للناشئني-علوم

نبذة         : 
بسهولة  يقدم  للناشئني  علمى  كتاب 
العائلة   كل  تخص  معلومات  وييسر 
وهى  حياتنا    � متهنا  وموضوعات 

معلومات ال غنى عنها .

العنوان    : التوازن البيئي
املؤلف    : م.ëمد عبدالعزيز الهالوي
٥-١٣٧-٥٢-٩٧٧٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب للناشئني-علوم
نبذة         : 

بسهولة  يقدم  للناشئني  علمى  كتاب 
العائلة   كل  تخص  معلومات  وييسر 
وهى  حياتنا    � متهنا  وموضوعات 

معلومات ال غنى عنها 

العنوان    :على طريقتي
املؤلف    : نبيلة عباس

٧-٥٤٥-٧٦-٩٩٥٣-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب طبخ

نبذة         : 
تنوعات غذائية شاملة  الكتاب يقدم  هذا 
واطباق  الشرقية   االطباق  بني  ما  يجمع 

اخرى من حضارات øتلفة .
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العنوان    : برنامج أبجد-مستوى٢
املؤلف    :  جمعية حماية اللغة العربية 

٤-٧٥٦-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تعليمي 

نبذة         : 
الصوتى  الوعى  تنمية   Ñا الÐنامج  يهدف 
املرحلة  طالب  لدى  العربى  باالحرف 
 Ñا للولوج  وسيلة  وواحلرف  االساسية 

عاì الكلمة .

العنوان    : برنامج أبجد-مستوى١
املؤلف    : جمعية حماية اللغة العربية 

٧-٧٥٥-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: تعليمي

نبذة         : 
الصوتى  الوعى  تنمية   Ñا الÐنامج  يهدف 
املرحلة  طالب  لدى  العربى  باالحرف 
 Ñا للولوج  وسيلة  وواحلرف  االساسية 

عاì الكلمة .

العنوان    : ١٢٥٠٠ سؤال وجواب لكل سؤال
املؤلف    : سهام ابراهيم ëمود

١-٦٢٠-٧٦-٩٩٥٣-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: معلومات متنوعة

نبذة         :  
الكتاب به معلومات متنوعه من جميع املعارف  
االدب . القاب وكنى . اسالميات . اعالم . سياسة 

واقتصاد  . غزوات . فنون  وغ�ها 

العنوان    : برنامج أبجد-مستوى٥
املؤلف    : جمعية حماية اللغة العربية

٥-٧٥٩-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تعليمي

نبذة         : 
الصوتى  الوعى  تنمية   Ñا الÐنامج  يهدف 
املرحلة  طالب  لدى  العربى  باالحرف 
 Ñا للولوج  وسيلة  وواحلرف  االساسية 

عاì الكلمة 

العنوان    :برنامج أبجد-مستوى٤
املؤلف    :جمعية حماية اللغة العربية 

٨-٧٥٨-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تعليمي

نبذة         : 
الصوتى  الوعى  تنمية   Ñا الÐنامج  يهدف 
املرحلة  طالب  لدى  العربى  باالحرف 
 Ñا للولوج  وسيلة  وواحلرف  االساسية 

عاì الكلمة 

العنوان    :برنامج أبجد-مستوى٣
املؤلف    : جمعية حماية اللغة العربية

١-٧٥٧-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تعليمي

نبذة         : 
الصوتى  الوعى  تنمية   Ñا الÐنامج  يهدف 
املرحلة  طالب  لدى  العربى  باالحرف 
 Ñا للولوج  وسيلة  وواحلرف  االساسية 

عاì الكلمة .
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العنوان    : أكß من ١٠٠٠ حكمة وحكمة
املؤلف    : هشام عواض

٢-٥٥٦-٤٢-٩٩٣٣-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: حكم و أمثال

نبذة         : 
االسالمية  والقيم  العربية  احلكم  روائع 

واقوال العلماء والشخصيات العريقة.

العنوان    : كلنا مفيدون
املؤلف    :سه� السمان

٤-٣٩٤-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
غ�  عملها  ان  جتد  سكني  هناك  كانت 
بدون  االكل  واصبح  املطبخ   � مفيد 
عرفت  وبعدها  تقش�  وال  تقطيع 

اهميتها � اعداد الطعام .

العنوان    : حاول حتى تنجح
املؤلف    : سه� السمان

٧-٣٨٠-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         : 
سيارة صغ�ة كانت حتاول الصعود على 
اجلبل ولكنها كانت تخاف وال توصل وبعد 
االصرار واملتابعة وصلت اÑ اجلبل وكانت 

سعيدة بهذا النجاح.

العنوان    :فرحان يحقق حلمه
املؤلف    : انسام جميل

٧-٦٠٣-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
كرة  العب  يكون  بان  يطمع  كان  فرحان 
وفريقه  هو  والتدريب  االصرار   ومع  قدم 

فاز باللقب.
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العنوان    : املعجم الوجيز للطالب
املؤلف    :  - 

٥-٤٥٨-٥٣-٩٩٣٣-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: معجم 

نبذة         : 
املصطلحات  فهم  على  يساعد 
وتزيد من  تكون مبهمة  التي  واملفردات 

مكتسبات الطالب.

العنوان    : كالم أعجبني
املؤلف    : وليد عبد اجمليد ابراهيم 

٩-٤٥٠-٥٣-٩٩٣٣-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: حكم و أمثال

نبذة         : 
شي  كل  و�  شي  اي   � احلكمة  جند 

فهي جتعلنا نرى االمور بطريقة افضل.

العنوان    : فتى � الثالثة عشر
املؤلف    : أسماء ëمد

٩-٤٠٥-٥٣-٩٩٣٣-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: رواية

نبذة         :  
فتى � الثالثة عشر يتيه بني رغباته � احلب 
لعائلته  االنتقام  من  عليه  فرض  وما  جهة  من 
من جهة اخرى فعاش بني هذا وذالك وتالشت 

فيه معا§ الطفولة والÐاءة.

العنوان    : خالد والعصفور
املؤلف    : انسام جميل

٦-٥٥٦-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
 � عصفور  خلالد  اشÏى  قد  خالد  والد 
وقد  العصفور  هذا  يحب  وكان  قفص 
اطلقه ذات مرة وì يعد وحزن خالد على 
العصفور وبعدها شعر بالسعادة عندما 

رأى العصفور سعيدا خارج القفص .

العنوان    :سلطان و النجوم السبع
املؤلف    :انسام جميل 

٣-٥٥٧-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
القرية  يتخيل بعمالق دخل  سلطان كان 
لطرد  االخرين  مع  التعاون  لطب  فسارع 

هذا العمالق.

العنوان    :املعلم احلكيم والتلميذ
املؤلف    : انسام جميل

٠-٣٩٢-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قصص أطفال

نبذة         : 
تلميذ غني كان يريد املزاح مع رجل فق� 
الرجل  هذا  بسعادة  املزاح  واستبدل 

الفق�.

٨٦

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

part 1 arabic.pdf   88   10/25/17   1:09 PM



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

part 1 arabic.pdf   89   10/25/17   1:09 PM



مكتبة
دار

احلافظ
daralhaffez@hotmail.com

+971 4 2545011

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

part 1 arabic.pdf   90   10/25/17   1:09 PM



٨٩

العنوان    : ا�ثر الرجعي � التصرف القانو§
املؤلف    : ا.د/نورى ëمد خاطر 

٦-٩٣-٤٩٧-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قانون

نبذة         : 
كتاب يتضمن رسالة أكادميية ملوضوع 
املؤلف  عرضه  قد  و   üجد هام  قانو§ 
يشكل  بحيث  رائعة  أكادميية  بطريقة 
مرجعÞ لطالب الدراسات العليا � القانون 
 � املدرسني  أوائل  من  هو  املؤلف  و 

كلية القانون بجامعة اÎمارات  .

العنوان    : انتهاء عقد عمل العب كرة 
القدم احملÏف

املؤلف    :عبدالرزاق فاروق سفلو
٧-٣٠٧-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: قانون
نبذة         : 

 � القانون  املستشار  عن  صادر  كتاب 
فيه  يشرح  اÎماراتي  القدم  كرة  احتاد 
مع  بالتعاقد  يتعلق  جدا  هام  موضوع 
دولة  لقوانني   Þوفق احملÏفني  الالعبني 

اÎمارات .

العنوان    : علم االجرام وعلم العقاب
املؤلف    : ابراهيم سليمان

٩-٦٩٣-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قانون

نبذة         : 
كتاب اكادميى يناقش علم اجلرميه وعلم 
وتاريخ  اجلرميه  نشأت  وكيف  العقاب 
مرور  مع  اجلرميه  بتطور  العقاب  تطور 
السنني وعÐ العصور اخملتلفه وكيف ان 
التوازن  على  احلفاظ   � يساهم  العقاب 
يعرض  وافر  وبني  اجملتمع  داخل  البيئي 
دولة  لوانني  وفقا  الÓمثلة  بعض  الكتاب 

اÎمارات.
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العنوان    : قانون العمل
املؤلف    :  ëمد باسل احلافظ 

٠-٨٣-٤٣٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قانون 

نبذة         : 
شرح  يتضمن  أكادميي  مهني  كتاب   
كافة  عرض   مع  اÎماراتي  العمل  قانون 
القرارات و املراسيم وفق أحدث التعديالت 
الكتاب  يوضح   2017 فÐاير  شهر  حتى 
حقوق و اجبات العمال و أصحاب العمل و 
و  العامل  بني  بالعالقة  مايتعلق  كل 
حتى  التعاقد  من  ابتداًء  العمل  صاحب 

انتهاء خدمة العامل .

العنوان    : املنافسة الغ� مشروعة
املؤلف    : ا/خالد على عبداò املنصورى  

٥-٦٢٤-٠٩-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: قانون

نبذة         : 
كتاب اكادميى قانونى يتطرق فيه املؤلف 
وخاصة  التجار  بني  املنافسه  ملوضوع 
بصفة  املنافسه  الن  مشروعه  الغ� 
 � املهمه  ا�ساليب  من  هي  عامه 
التنميه والتطوير وخاصة � االقتصادات 
بني  املقارنة  الكتاب  يعرض  و  احلره  
بعض  و  اÎماراتية  التجارية  القوانني 

القوانني � الدول العربية .

العامة�  النيابة  سلطة   : العنوان    
حتريك الدعوى اجلزائية

املؤلف    : سعيد حسن ëمد باحلاج
٥-٢٦٠-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: قانون
نبذة         :  

مهما  موضوعا  تناقش  اكادمييه  رساله  هي 
� قانون اÎجراءات اجلزائيه اÎماراتي  وهو  مدى 
الدعوى  حتريك   � العامه  النيابه  سلطة 
قيد  قد  االماراتى  املشرع  ان  حيث  اجلزائيه 
سلطة النيابه من هذا احلق اال � حاالت معينه.

العنوان    : احلماية اجلنائية � âاالت 
االستعماالت السلمية للطاقة النووية

املؤلف    : سعيد علي سعيد
٨-٥٤٦-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: قانون
نبذة         : 

جديدا   موضوعا  يناقش  اكادميى  كتاب 
و  املتحده  العربيه  االمارات  دولة   �
حيث  ا�كادميي   للتدريس  ا*ن   Þمطروح
السلميه  االستعماالت  الكتاب  يعرض 
حمايه  من  يتبعها  وما  النوويه  للطاقه 
جنائيه وفق قوانني دولة اÎمارات العربية 
 � ا�ول  الكتاب   Ðيعت .ايضا  املتحدة 

الدوله مناقشا للطاقه النوويه .

العنوان    :تدرج البطالن � القرار االداري
املؤلف    :د.فيصل عبداحلافظ الشوابكة 

٠-٦٤٦-١٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قانون

نبذة         : 
من  ا�ول  يكون  يكاد  اكادميى  كتاب  هو 
دولة   � االدارى  القرار   � يصدر  نوعه 
الكتاب  يناقش  املتحده   العربيه  االمارات 
احد أهم القضايا االداريه � االونه االخ�ه 
االدارى  القرار   � البطالن  تدرج  وهى 
االجتهادات  احدث  على  ومشتمال 
عن  الصادرة  اÎمارات  بدولة  القضائيه 
احملكمة االحتادية العليا و ëكمة متييز 

دبي .

العنوان    :بحوث � االقتصاد االسالمي
املؤلف    : ساì سعيد الناعور

٧-٢٢٣-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قانون

نبذة         : 
أبحاث  هو كتاب اكادميى يشتمل على 9 
� شتى جوانب االقتصاد االسالمى مبينا 
االقتصاد  صالحية  مدى  على  فيه 
زمان  لكل  صاحلا  يكون  الن  االسالمى 
احلقيقى  املعنى  يحقق  وانه  ومكان 

لالستدامه بشتى âاالتها.
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للنشر

والتوزيع
nooh@zajelbook.com

+971 50 2711717
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العنوان    : تصاريف القدر
املؤلف    : خالد امله�ي

التصنيف: كتاب ناشئة-قصص
نبذة         : 

ا�ول  اليوم  ذكريات   Ðع تنقلنا  للناشئة  قصة 
وحافلة  صديقه  عن  ا�ب  ذكريات   و  للطفل 
املدرسة لتحكي عن القدر و عاقبة التصرف و 
تعرض باسلوب ممتع ا�خالق وأدب  الركوب � 

احلافلة واهميتها.

ìالعنوان    : رحلة الكون و العا
املؤلف    : عمار املعيلي

التصنيف: تاريخ
نبذة         : 

غريبة  أماكن   Ñإ شيقة  علمية  تاريخية  رحلة 
 ì غابرة  أزمان   � حصلت  عظيمة  وأحداث 
 òا خلق  منذ  البشر  نحن  رؤيتها  من  نتمكن 
 Ñإ وصوال  السنوات  مليارات  الكونقبل  عزوجل 
الفصل  تبدأ�  15فصال  من  ،كتاب  هذا  يومنا 
ا�ول بشرح كيفية نشأة الكون ومنثم تنتقل � 
تكون  كيفية  شرح   Ñإ الثاالث  و  الثا§  الفصل 
إÑ نشأة  الشمسية وصوال  âرتنا وâموعتنا 
و  الرابع  الفصلني   � ثم  احلياة  و  ا�رض  كوكبنا 
اخلامس يشرح اريخ نشأة احلضارات االنسانية 

.ìو دور االنسان � كتابة تاريخ العا

٩٣

العنوان    : مملكة الطواويس
املؤلف    : فاضل امله�ي 

التصنيف: رواية
نبذة         : 

التاريخ  وعراقة  اخليال  روعة  بني  جتمع  رواية 
 Ðع املاضي  عمق   Ñا برحلة  تاخذنا  مغامرة 
الشاب  القرصان  رحلة    � القراصنة  سفينة 
احملفوفة باخملاطر مع املهربني و القراصنة 
 � الÐتغا³  الظلم  و  القمع   ضد  وقفوا  الذين 

أوائل القرن السادس عشر 
سطح  على  نفسه  يجد  زهران  الرواية  بطل 
سفينة القرصان ديجور ضمن طاقم السفينة 
جميع  قضى  التي  لعائلته  االنتقام  قرر  أن  بعد 
افراد أسرته نحبهم حتت ن�ان القصف الÐتغا³ 

.
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العنوان    : أنقذو شجرة الغاف
املؤلف    : د.علي عبدالقادر

التصنيف: كتاب ناشئة-قصص
نبذة         : 

و  الغاف  شجرة  عن  تتحدث  للناشئة  قصة 
أهميتها لتؤكد على أهمية  احلفاظ على البيئة 

و الÏاث .

العنوان    : عاش الوطن
املؤلف    : د.علي عبدالقادر

التصنيف: كتاب ناشئة-قصص
نبذة         : 

من  والتضحية  الوطن  حب  عن  للناشئة  قصة 
املنفعة  على  الوطن  منفعة  وتقدمي  أجله 
الشخصية عن الصراع بني املصالح واملبادئ .

٩٤

العنوان    : بحار ..ال قرصان
املؤلف    : د.علي عبدالقادر

التصنيف: كتاب ناشئة-قصص
نبذة         : 

عن  حتكي  التهورو  عاقبة  عن  للناشئة  قصة 
لكن  بحار  يصبح  وان  البحار  بخوض  يحلم  شاب 
أرعن  تهور   Ñإ املغامرة  حلم  يحول  تسرعه 

يقوده أن يصبح أس�ا على سفينة القراصنة .

العنوان    : مغامرة الفهد العربي
 � املريخ

املؤلف    : د.علي عبدالقادر
التصنيف: كتاب ناشئة-قصص

نبذة         : 
 Ñا رحلة   � علمي  خيال  للناشئة  قصة 
املستقبل  حتكي قصة بني اجملرات والكواكب 
الوفاء و التضحية  وصراع بني اخل� و الشر عن 

� سبيل الوطن

العنوان    : فرصة ماجد الكÐى
املؤلف    : د.علي عبدالقادر

التصنيف: كتاب ناشئة-قصص
نبذة         : 

لتحقيق  السعي  و  الفرصة  اغتنام  عن  حتكي 
فرصة  امامه  ماجد  يجد  حيث  الغاية  و  الهدف 
العمر � اللعب مع الفريق � مبارته املهمة.

العنوان    : نخلة جدي
املؤلف    : د.علي عبدالقادر

التصنيف: كتاب ناشئة-قصص
نبذة         : 

وقيمة  وطنيا  ا  رمز  باعتبارها  بالنخلة  االهتمام 
تاريخية وثقافية كما تؤكد .

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

part 1 arabic.pdf   96   10/25/17   1:09 PM



دار
الفضيلة alfadeela@windowslive.com

+971 4 2657211
+971 4 2657211

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

part 1 arabic.pdf   97   10/25/17   1:09 PM



العنوان    : ١٠٠٠ معلومة عن اللغة العربية
املؤلف    : د. أحمد سيد حامد آل برجل

٥-٥٠٧-٢٩٧-٩٧٧-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: معلومات عامة

نبذة         : 
العربية ونشأتها  اللغة  ألف معلومة عن 
وتطورها ، وعلوم اللغة القدمية التي برع 
 ، والصرف   ، النحو   (  : ،كعلم  العرب  فيها 
نوادر  وكذلك   ،  ) والفصاحة   ، والبالغة 
 ، وأصواتها  ومواقفها  العربية  اللغة 

وأدبائها وشعرائها .

العنوان    : ١٠٠٠ معلومة عن ابن خلدون
املؤلف    :أشرف ëمد الوحش

٦-٥٢٠-٢٩٧-٩٧٧-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: معلومات عامة

نبذة         : 
احلضارة  أعالم  من  علًما  الكتاب  يقدم 
العربية اÎسالمية ؛ بل احلضارة الكونية ، 
 Óمي وفاته  من  قرون  ستة  بعد  يزال  ال 
 � أورده  مبا   ، الناس  ويشغل  الدنيا 
مقدمته ) مقدمة ابن خلدون (من أفكار 
صائبة ونظريات رائدة بالنسبة إÑ عصره 

، لكنها ما فتئت إÑ اليوم تث� القراءات
 Ñإ حني  كل   � وتدعو  اخملتلفة، 
اكتشاف جديد ؛ لÏفع النقاب عن عبقرية 

خارقة ، وعن حداثة سابقة �وانها

العنوان    : ١٠٠٠ معلومة عن تاريخ الÏبية واعالمها
املؤلف    : نبيل أبو القاسم

٧-١٧-٥١٥٥-٩٧٧-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: معلومات عامة

نبذة         : 
هو  الناشئني  تربية  موضوع  كان  إذا 
أئمة  من  وافر  لعدد  الشاغل  الشغل 
الفكر واملربني ، فإن هذا الكتاب ُيمّكن كل 
االطالع  من  احلقل  هذا   � املشتغلني 
 Ðأك وآراء  الÏبية وتطوره  تاريخ علم  على 
وبذلك  ؛  اخملتلفة  العصور   Ðع رواده 
هذه  من  يستفيد  أن  للمربي  يتسنى 

التجارب.

ìالعنوان    :تاريخ القرصنة � العا
املؤلف    : ياتسيك ماخوفسكي

١-٠٦-٥١٥٥-٩٧٧-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
ياتسييك  يحاول  الكتاب  هذا   �
ماخوفسيكي ، الكاتب الصحفي البولندي 
املراحل  لكل  تصوًرا  يطرح  أن  الشه� 
زمن  ميتد  حيث  ؛  للقرصنة  الرئيسية 
وحتىعصرنا  القدمي   ìالعا من  ا�حداث 

احلديث.
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العنوان    : الكل مثل حكاية ... حكايات ا�مثال
املؤلف    :  د. أحمد سيد حامد آل برجل

٩-٥٠٩-٢٩٧-٩٧٧-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: حكم و أمثال

نبذة         : 
أزاه�  باقة جميلة من  الكتاب بني دفتيه  يضم 
الضاد ، ومن كتب ا�مثال ، وهي عبارة عن )مثال 
وكان   ، واملضارب  املورد  حي  من   ) وحكايته 
الÏكيز فيه على ا�مثال املشهورة ؛لتكون عوًنا 
لCبط  ؛  ومضاربه  املثل  مورد  فهم   � للقارئ 

ماضينا بحاضرنا ، و نخرج �بنائنا أزاه� 
وأمثالها   ، اخلالدة  وقصصها   ، اللغة  ه  هذ 
ال  التي  ومضاربها   ، العذبة  ومواردها   ، الرائعة 

تنضب.

العنوان    : الصالونات ا�دبية � الوطن العربي
املؤلف    : د. أحمد سيد حامد آل برجل

٦-١٤-٥١٥٥-٩٧٧-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: الصالونات ا�دبية

نبذة         : 
 � ا�دبية  الصالونات  الكتاب  تناول 
املنطقةالعربية ، ودورها � النهضة ا�دبية ، 
الكاتب  استهل  وقد   ، والثقافة  رايةالفكر  ورفع 
بتعريف) الصالونات ( ومكانه � اللغة والواقع ، 
�صل  متثيال  يكون  أن  ميكن  ملا  عرض  ثم 
واجملالس  اللقاءات   � وجذورها  الصالونات 
على  املرأة  دور  عن  حتدث  كما   ، وحديًثا  قدًميا 
أن  وأثبت   ، الصالونات  هذه   � تاريخها  امتداد 
الريادة حديًثا قد تعود اÑ دور املرأة ؛ ملا كان من 

دور ناز³ فاضل ، ومي زيادة ، �
مثل هذه الصالونات .

العنوان    : الولع بالكتب و الهوس بالقراءة
املؤلف    : وليد طه عاشور

٣-٥٢٧-٢٩٧-٩٩٧٧-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: الكتب والقراءة

نبذة         :  
هو رحلة شيقة � أعماق املشاه� من كبار 

اد ؛ وحتى الرؤساء املثقفني واملبدعني الروَّ
عاداتهم  على  خاللها  من  نطلع   ... والزعماء 
القراءة  أثناء  وطقوسهم  وخصوصياتهم 
وهم  عبقريتهم  مظاهر  من  ونقÏب  والكتابة، 
يحدثوننا عن ولعهم بالكتب ، وهوسهم بالكتابة 

،ومواقفهم ، وطرائفهم معهما .

العنوان    : ١٠٠٠ معلومة عن االندلس
املؤلف    : د. أحمد سيد حامد آل برجل

٨-٥٢٢-٢٩٧-٩٧٧-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: معلومات عامة

نبذة         : 
ألف معلومة حتدثت عن غصن ا�ندلس 
 Ñإ اÎسالم  دولة  قيام  من   ، الرطيب 
مت   ، واندحارها  حضارتها  سقوط 
تصديرها بالكتابة عن سرِّ اختيار ا�ندلس 
وقيام  دخولها  ثم   ، إليها  الطريق  ثم   ،

الدولة ا�موية فيها

العنوان    :موسوعة أدباء العاì � القرن ٢١
املؤلف    :ëمود قاسم 

٢-٥٢٤-٢٩٧-٩٧٧-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: موسوعات

نبذة         : 
أهم  يضم   ، انتقائي  موسوعي  عمل  هو 
أدباء العاì � بداية القرن ٢١ ( ؛ حتى وان 
ابداعيون  فهم   ،  Ñا�و سنواته   � رحلوا 
من  الكث�  لكن   ،  ٢٠ القرن  للى  ينتمون 
هؤالء ا�دباء أبدعوا � القرن ٢١ ، وحصل 
العديد منهم على جوائز أدبية كÐى على 

رأسااها جائزة نوبل .

العنوان    :١٠٠٠ معلومة عن االستشراق 
واملستشرقني

املؤلف    : ها§ ëمد حامد
٢-٥٢٤-٢٩٧-٩٧٧-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: معلومات عامة
نبذة         : 

ألف معلومةعن االستشراق 
واملستشرقني ، تشمل : تعريف 

االستشراق ونشأته ، وتطوره ،
واالستشراق واالستعمار ، واالستشراق 
واليهود ، ودوافع االستشراق وأهدافه . 
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العنوان    : � يوم النظافة
املؤلف    : قحطان إبراهيم الطالع

٠-٥٩٧-٤٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
ل�طفال  مصورة  قصص  �موعة 
حتكي عن مغامرات مير بها حمد وأخته 
التصرفات  خاللها  من  يتعلمون  م¡ا 

احلسنة.

العنوان    : راما حتب مدرستها
املؤلف    :منال فهمي §جوب

٤-٣٣٧-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
 � ل�طفال  قصصية  �موعة 
السلوكيات  تعلمهم  ا¬و»  سنواتهم 

اجليدة من خالل راما وأخوها �د.

العنوان    : كيف أساعد الناس
املؤلف    : رنيم هيثم حافظ

٣-٧٦٨-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
هادفة  تربوية  تعليمية  �موعة  
مهارات  خاللها  من  يتعلمون  ل�طفال 
مع  جيدة  حياتيه  وسلوكيات  شخصية 

أفراد اجملتمع.

العنوان    :�د يتحدى خوفه
املؤلف    : منال فهمي §جوب

٣-٣٣٤-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
 � ل�طفال  قصصية  �موعة 
السلوكيات  تعلمهم  ا¬و»  سنواتهم 

اجليدة من خالل �د وأخته راما.
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العنوان    :طفلك من الوالدة ا» ٦ سنوات
املؤلف    :  أسماء §مد صبحي نشاوي

٥-٦٣٦-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تربوي

نبذة         : 
حول  نصائح  يعطي  ل�سرة  تربوي  كتاب 
منذ  سلوكياته  وتهذيب  بالطفل  العناية 

الوالدة وحتى دخوله املدرسة.

العنوان    : كيف أحافظ على جسدي
املؤلف    : أالء جودة

٠-٧٧٢-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
تربوي ل�طفال من سن 8 سنوات  كتاب 
واحملافظة  بجسدهم  االعتناء  يعلمهم 
والصحة  بالغذاء  والعناية  نظافته  على 
إرشاديه  نصائح  يعطي  كما  واجلمال 

حلمايتهم من التحرش.

العنوان    : قصص من حياة الصحابة
املؤلف    : هيثم موفق حافظ

١-٨٨٦-٤٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال -قصص

نبذة         :  
كتاب يتحدث عن س¡ة بعض شخصيات 
مرت  التي  واملواقف  وأخالقهم  الصحابة 

بهم.

العنوان    : العلوم للصغار
املؤلف    : هبة §مد نذير احللبي

٧-٧٧٣-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-علوم

نبذة         : 
جتارب علمية بسيطة يستطيع الطفل 
والكائنات   Ëالعا على  التعرف  خاللها  من 

من حوله.

العنوان    :االعتماد على النفس
املؤلف    :طارق أحمد البكري

٠-٢٠٧-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
تعلم  ل�طفال  قصصية  �موعة 
احليوانات  مع  القصص  خالل  من  الطفل 
 � الشخصية  املهارات  من  �موعة 

احلياة.

العنوان    :احلساب الذهني
املؤلف    : رشا الشعار

٧-٨٨٤-٤٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تعليمي

نبذة         : 
جديدة  طريقة  هو  احلساب  تسريع 
لتنمية قدرات ومهارات التعلم، يهدف إ» 
حل املسائل احلسابية بطريقة سريعة 
وممتعة، فهو ينمي الذاكرة ويزيد القدرة 
والدقة  واالنتباه،  والفهم  الÔكيز  على 
واÕبداع  واالستيعاب،  البديهة  وسرعة 

والثقة بالنفس.
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العنوان    : سرد الذات
املؤلف    : د.سلطان بن §مد القاسمي

٥-٨٥١-١٦-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: س¡ة

نبذة         : 
سلطان  الدكتور  الشيخ  يتحدث  الذات  سرد   �
عن نفسه كشاب طموح ، بكل ما يحمله لفظ 
الشباب من أحالم ومغامرات وإحباطات وأماØ ، ال 
 ، القلم � يده  ، وال يجامل مع أن سلطة  يلون 
كما  عاشها  التي  احلياة  عن  احلديث  جرأة  لكن 
وجدان  من   Úقرب  Ûأك الذات  سرد  جتعل   ، هي 
 ، ومكانة   Üوتقدير  ÚامÔاح الكتاب  ومتنح  القارئ 
وصدق  وخلجات  مشاعر  من  يحمله  ما  بكل 
جيل  العرض.أبناء   � ومكاشفة  وشفافية 
اàباء  أجيال  وكذلك   ، سلطان  الدكتور  الشيخ 
وا¬جداد سيتعرفون � سرد الذات إ» احلقيقة 
حتكي  سطور  أمامهم   ، اخملتلفة  جوانبها  من 
بتجرد  كتبها  وقائع   ، كاملة  الصورة  تفاصيل 

وأمانة تاريخية شخص عاشها من الداخل .

العنوان    : حديث الذاكرة ٣
املؤلف    :د.سلطان بن §مد القاسمي

٣-٩٧٠-١٦-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تاريخي

نبذة         : 
يضم اجلزء الثالث من حديث الذاكرة أمورÜ كث¡ة، 
اÕمارات  دولة  عن  هو  وما  خليجي،  هو  ما  منها 
إمارة  عن   ãا¬ك واجلزء  املتحدة،  العربية 

،Úالشارقة، وعني شخصي
أما ما يخص اخلليج، فقد ذكرت ا¬مور التي أدت 
مت  وكيف  الكويت،  الحتالل  حسني  بصّدام 
العربية  اÕمارات  دولة  يخص  وما  حتريرها، 
املتحدة، فقد قدمت شرحÚ وافيÚ عن الدستور 
اخلاص  املهم  وا¬مر  مينحها.  التي  والسلطات 
بدولة اÕمارات العربية املتحدة كان وفاة قطبي 
الشيخ  له  املغفور  له،  واملؤسسني  االحتاد 
الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم  آل  سعيد  بن  راشد 
آل  زايد بن سلطان  الشيخ  له  ثم املغفور  ومن 

نهيان رئيس الدولة.

العنوان    : س¡ة مدينة
املؤلف    : د.سلطان بن §مد القاسمي

٠-٨٧٨-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تاريخي

نبذة         : 
راشد  بن  صقر  بن  سلطان  الشيخ  حكم  زمان   �
فيه  بلغت  الذي  الزمان  وهو  1803م،  عام  منذ  القاسمي، 
قوة القواسم أشدها، وامتدت على الساحل العربي، من 
قرية املمزر إ» خطم مالحة، وإ» جزر طنب وأبو موسى 
كانت  إذ  الفارسي،  الساحل  على  ولنجة  وأبونع¡  وصري 
صقر  بن  سلطان  الشيخ  حلكم  تخضع  كلها 
سلطان  الشيخ  عاصمة  اخليمة  رأس  القاسمي.كانت 
بن  حسن  الشيخ  منه  انتزعها  حينما  1809م،  عام  حتى 
الدرعية،  سجن  من   Úهارب رجوعه  بعد  ذلك  كان  رحمة. 
تدك  الãيطانية  القوات  وأن  منه،  انتزع  قد  ملكه  ليجد 
الفارسي.  الساحل  على  لنجة  بلدة  إ»  فالتجأ  عاصمته، 
 Üوبعد أربع سنوات قام باحتالل بلدة الشارقة، واتخذها مقر

حلكمه.

العنوان    :صراع القوى و التجارة � اخلليج
املؤلف    : د.سلطان بن §مد القاسمي

٢-٤٢٦-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تاريخي

نبذة         : 
والنزاعات  الفارسية  القوة  صراعات  الكتاب  هذا  يروي 
شؤون  وحول  اخلليج،   � التجارة  حول  ا¬خرى  احمللية 
شاه  نادر  وفاة  وحني  ا¬وروبية.  الشرقية  الهند  شركات 
هيمنة  ذات  قوة  فارس  بالد  كانت  1747م،  عام   �
حقيقية، إال أن الفراغ الذي تال ذلك، شهد البداية لÔسيخ 
الشيوخ العرب على الساحل الفارسي ملراكزهم التجارية، 
انضمت  للخليج  العربي  الساحل  على  التي  القوى  وكذلك 
مسقط،   � بوسعيد  آل  فنشاهد  الصراعات،  لتلك 
والقرين  البحرين،   � والعتوب  جلفار،   � والقواسم 
تاريخ  عن  للباحثني   Üمصدر يعد  الكتاب  هذا  (الكويت).إن 
مرجع  فهو  وكذلك  اخلليج،  ضفتي  على  احلاكمة  ا¬سر 
للباحثني � االقتصاد والتجارة � اخلليج � تلك الفÔة.
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Øيطاãالعنوان    :القواسم والعدوان ال
املؤلف    :  د.سلطان بن §مد القاسمي

٥-٨٧٧-١٦-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تاريخي

نبذة         : 
أصبحت  عشر  التاسع  القرن  وبدايات  عشر  الثامن  القرن  أواخر   �
بريطانيا القوة املسيطرة � منطقة اخلليج العربي ، وحق لها مبوجب 
القرصنة  لوقف  املنطقة  على  هيمنت  أنها  تدعي  أن  السيطرة  هذه 
العربية � اخلليج .يتحدى الكتاب هذه اخلرافة ، ويناقش بعمق أساليب 
بخرافة  ابتدعته  والتي   ، الشرقية  الهند  لشركة  احلقيقي  التهديد 
 � ترغب   Úدائم كانت  فالشركة   ، §ضة  جتارية  ¬سباب  القرصنة 
توسيع جتارتها وأسهمها � التجارة مع الهند واملنطقة على حساب 
أن  بيد   ، القواسم  مصالح  ضد   Úوخصوص  ، العربية  احمللية  املصالح 
القوى االستعمارية � (بومبي) ما كانت متلك القوة العسكرية الكافية 
الãيطانية  احلكومة  إقناع  عليها  وكان   ، وإخضاعهم  القواسم  Õيقاف 
 .. السيطرة عليهم  بغية  القواسم  الãيطاØ حلرب مع  ا¬سطول  لدفع 
إعداد  مت  الشرقية  الهند  لشركة  التجارية  االستعمارية  الغايات  و¬جل 
حملة لûساءة للقواسم بإظهارهم كقراصنة يهددون النشاط البحري 
من  يسلب  كان  ما  وأن   ، القريبة  واملياه  الهندي  احمليط   üشما  �
السفن التي متخر تلك املياه من أفعال القواسم ، وأدت تلك التمثيلية إ» 

قصف رأس اخليمة لتدم¡ القواسم .

العنوان    : الشيخ ا¬بيض
املؤلف    : د.سلطان بن §مد القاسمي

٠-١٩-٤٤٤-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: تاريخي

نبذة         : 
قصة حقيقية وقعت أحداثها � بداية القرن التاسع عشر ، ولكتابتها 
Ë يكتف املؤلف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان مبا � يديه من 
املتحدة  الواليات   �  ( سليم   ) ملدينة  بزيارة  قام  بل  ليكتب  وثائق 
ا¬مريكية حيث ضاهى املباØ القدمية للجزء املتبقي من املدينة وبلدة 
 � (ايسكس)  الوثائق  ومركز   ( بيبودي   ) متحف  وزار   ( بول  جوهانس   )
(سليم) ، أما � الشرق فقد بحث عن أحفاد جوهانس بول � (ظفار) 
ابن السيدة  فعÛ على السيد ( عبد اخلالق بن ساملني بن ربيع ) وهو 
املعروفة � ظفار ، فعÛ عãها على أحفاد حوهانس بول وعلى ا¬م 
(بريكون) .يضيء منت الرواية على بطلها عبد اý الذي يبدأ بسرد قصته 
بن   ýيرد ذكر اسم شخصية مهمة هي عبد ا ثم   ، العام 1805م  منذ 
عقيل ، أحد السادة العلويني � ظفار والتاجر املعروف � البحر ا¬حمر 
على  الفرنسيني  مع  اتفق  الذي  وهو   ، الكث¡ة  السفن  صاحب  وهو   ،

تأسيس وكالة لهم � جزيرة (كمران). 

العنوان    : ا¬عمال املسرحية
املؤلف    : د.سلطان بن §مد القاسمي
٥٧٢-٦٢-٩٩٥٣٣-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: مسرحية
نبذة         :  

صاحب  مسرحيات  بجمع  القاسمي  منشورات  قامت 
ست  بلغت  والتي  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
مسرحيات وهي : عودة هوالكو – القضية – الواقع صورة 
شمشون   – النمرود   –  ãا¬ك اÕسكندر   – ا¬صل  طبق 
سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  أثرى  .حيث  اجلبار 
حاكم  ا¬على  اجمللس  عضو  القاسمي  §مد  بن 
مشاركته  خالل  من  املسرحي  اÕبداع   Øمعا الشارقة 
للمسرحيني باعتباره كاتبÚ مسرحيÚ قدم للمسرح العربي 
احمللية  املسارح  خشبات  على  دت  ُجسِّ روائع  ست 
والعربية والغربية .. روائع شخصت هموم ا¬مة ، وبشرت 
وقد   ، §بكة  درامية  معاجلة   ãع أيامها  مبستقبل 
العواصم  املاضية  السنوات   � سموه  أعمال  طافت 

واملدن العربية وا¬جنبية .

العنوان    : حديث الذاكرة ٢
املؤلف    : د.سلطان بن §مد القاسمي

٢-٥٧١-١٦-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تاريخي

نبذة         : 
ا¬زمة  العربية املتحدة من سنوات  اÕمارات  خرجت دولة 
على  قدرة   Ûوأك  ،  Üعود أشد  وهي  (1977-1971م) 
دولة   – احلديثة  الدولة  أن  وباعتبار   . الصعاب  مواجهة 
– هي جزء من العاË العربي وأن وحدة البالد مثل  اÕحتاد 
وحدة العاË العربي ، تهمني وانطالقÚ من كوØ املسؤول 
� الشارقة ، فلقد كنت أرى أن من واجبي أن أستمر � 
بذل اجلهود والعمل ، ليس فقط من أجل ترسيخ دعائم 
واملضي  بل  أساسي   §لي  مطلب  هو  الذي   ، االحتاد 
ومكانة   Üفكر العربي   Ëالعا Õظهار  ومواصلة   ،  Úقدم
وحضارة � مستوى التحديات ، بالوقوف ضد ما يحاك من 

مؤامرات ، وما يفÔى به علينا من مؤامرات .

العنوان    :حديث الذاكرة
املؤلف    :د.سلطان بن §مد القاسمي

٨-٩١٤-١٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تاريخي

نبذة         : 
يأتي بعد كتاب ”سرد الذات“، ويؤرخ صاحب السمو الشيخ 
 � واملواقف  ل�حداث  الكتاب  هذا   � سلطان  الدكتور 
العربية  اÕمارات  دولة  قيام  إبان  املراحل  أهم  من  مرحلة 

املتحدة وما رافق قيامها من حتديات ومواقف .
ويكّمل الكتابان بعضهما إذ يعتãان � ذات سياق ترجمة 
حياة الكاتب � طورين من حياته على الدرجة ذاتها من 
ا¬همية ، حيث يظهر صاحب السمو � هذا الكتاب بأنه 
نبتت وترسخت � أعماقه  ا¬ول حيث  الطراز  قومي من 
أحد  غدا  حتى  أغصانها  وأورقت  والقومية  العروبة  جذور 

أهم أقطابها ودعاتها � الوطن العربي . 

العنوان    :حتت راية االحتالل
املؤلف    : د.سلطان بن §مد القاسمي
١٠-٥٥٣-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: تاريخي
نبذة         : 

على  الشارقة  وتاريخ  القواسم  تاريخ  إ»  املؤلف  يتعرض 
االجتماعية  ا¬حوال  إ»   Ü¡مش اخلصوص،  وجه 
الشارقة  وتطور  القواسم،  ضد  الãيطانية  والسياسات 
من  املدينة  وحتوالت  القبائل،  وأوضاع   ،Úوسكاني  Úعمراني
خالل س¡ة الشيخ سلطان بن صقر وحتى العام 1866م. 
يقول املؤلف: يروي هذا الكتاب �موعة من روايات تاريخ 
الشارقة، التي أخذت � تصنيفها ونشرها بني أهل هذا 
الزمان، ¬بسط فيها أهم حوادث تاريخ الشارقة املوّثقة، 
الناس  وآدابها،وعادات  االجتماعية  الهيئة  وأصف 
وأحيائها،  الشارقة  مدينة  بوصف  قمت  كما  وأخالقهم، 

وبيوتها، وسكانها، وجتارتها � صورة روايات تاريخية. 

١٠٥

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

part 2 arabic.pdf   7   10/25/17   3:11 PM



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

part 2 arabic.pdf   8   10/25/17   3:11 PM



نبطي
للنشر naba6i@naba6i.com
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١٠٨

العنوان    : رباعيات اخليام
املؤلف    : §مد عبداý نورالدين

٩-٧٥٩-٤٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: س¡ة

نبذة         : 
للشاعر  اخليام"  "رباعيات  كتاب   � اجلديد 
 ãنورالدين" هو وجود أك ýوالناقد "§مد عبدا
عدد من مÔجمي اخليام � اللغة العربية بني 
جديدة  نصوٍص  إ»  باÕضافة  واحد  كتاٍب  دفتي 
كتابة  تعيد  اجلديدة  النصوص  وهذه  للمؤلف 
الرباعيات � قالب قصيدة النÛ ¬ول مرة وتتخذ 
وترجماتها  للرباعيات  ا¬صلي  النص  تأويل  من 
مغاير  نص  لتقدمي  وسيلة  واÕجنليزية  العربية 
 � إليه  يطرق  قّلما  �اًال  الكتاب  يقدم  وبهذا 
الشرقية  اàداب  يربط  حيث  املقارن   ا¬دب 
 Ûأك بأسلوب   Úثقافي املتالقحة  واÕسالمية 

حيوية.

العنوان    : دراسة حتليلية � شعر 
الشيخ زايد طيب اý ثراه

املؤلف    :§مد عبداý نور الدين
٣-٤٣٠-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: دراسة وديوان شعري
نبذة         : 

يتناول جميع قصائد الشيخ زايد املنشورة � 
ثالثة أبواب رئيسية وهي الروافد والبناء والبالغة، 
باÕضافة إ» جمع وحتقيق أكÛ من 140 قصيدة 
من قصائد الشيخ زايد باÕضافة إ» أكÛ من 100 
 ãقصيدة �اراة ومشاكاة، ويعد هذا الكتاب أك
مرجع لشعر الشيخ زايد وأول دراسة نشرت � 
القصائد  فهذه  وأشملها،  زايد  الشيخ  شعر 
والغزل  احلكمة   � اخملتلفة  مبواضيعها 
النبطي  الشعر  أغراض  من  وغ¡ها  والنصيحة 
اÕماراتية  والذاكرة  العربية  اجلزيرة  ذاكرة   ãتعت
الشعر  رعاة  من  هو  زايد  الشيخ  كون  الشعبية 

الشعبي � املنطقة وداعمها ا¬ول.

العنوان    : روح اÕحتاد
املؤلف    : مرمي موسى §مد

٣-٢٣٥-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تعليمي وطني

نبذة         : 
اÕمارات  احلكام  إ»  الكتاب  هذا  يتطرق 
الذي  االحتاد  روح  شعار  خالل  من  املؤسسني 
الذين  الرجال  هؤالء  الستذكار  سنويا  يستخدم 
إ»  اÕمارات  دولة  إيصال   � الفضل  لهم  كان 
مصاف الدول املتقدمة � العاË، ويستعرض 
السبع  اÕمارات  احلكام  صورة  قصة  الكتاب 
ودورها  الشخصيات  من  شخصية  كل  بتعريف 

وتاريخها لينتهي الكتاب بصورة علم االحتاد. 

العنوان    :سلمى وصديقتها موزة
املؤلف    : ساملة خميس الرزيقي

٤-٤٣٦-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-قصص

نبذة         : 
والتقاليد  العادات  إ»  الكتاب  هذا  يتطرق 
سرد  خالل  من  اÕمارات  �تمع  وقيم 
رحلة بطلة القصة "سلمى" إ» منطقة 
صديقتها  عائلة  على  لتتعرف  الظفرة 
لتتعرف على  تأخذها � جلة  التي  موزة 
البداوة  حيث  ا¬صيلة  ومفرداتها  البيئة 
الغزو  بفعل  تتغ¡   Ë هناك  بأصالتها 

احلضاري الذي تأثرت به املدن. 
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١٠٩

العنوان    : ا¬عمال الكاملة 
املؤلف    :  ساË أبو جمهور

٤-٦٢٧-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: شعر

نبذة         : 
أبوجمهور منذ أن بدأ بنشر شعره الشعبي � 
الواقعية  املدرسة  رواد  من  وكان  الثمانينات 
 � كتب  من  أوائل  من  كان  فقد  ومؤسسيها 
قوالب جديدة وخرج عن العمود النبطي إ» شعر 
 � رمزية  مدرسة  بنفسه  أنشأ  ثم  التفعيلة 
أساليب  من  كث¡  عن  ناهيك  الشعبي  الشعر 
أحد  يسبقه   Ë التي  املبتكرة  الشعبي  الشعر 
من    Ûأك جتربة  خالصة  يقدم  الكتاب  هذا  إليها، 
خمسة ثالثني عاما وهو أحد أهم شعراء الشعر 
 � اÕمارات   � الفصيح  والشعر  الشعبي 

العصر احلديث  .

العنوان    : ا¬عمال الشعرية
املؤلف    : عبدالعزيز املسلم

٦-٦١٤-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: ديوان شعري

نبذة         : 
يجمع هذا الكتاب خالصة جتربة سعادة الدكتور 
شعره  بنشر  بدأ  أن  منذ  املسلم  عبدالعزيز   /
الشعبي � الثمانينات وكان من رواد املدرسة 
من  أوائل  من  كان  فقد  ومؤسسيها  الواقعية 
كتب � قوالب جديدة وخرج عن العمود النبطي 
إ» شعر التفعيلة واملسرحيات وإشارات الãامج 
الشعبي  الشعر  أنواع  من  وغ¡ها  واملواويل 
جتربة  خالصة  يقدم  الكتاب  هذا  و�  املبتكر، 
ثالثني عاما وهو أحد أهم شعراء الشعر الشعبي 

� اÕمارات � العصر احلديث .

العنوان    : اكتب مع علي
املؤلف    : علي §مد نورالدين

٦-٣٦١-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-تعليمي

نبذة         :  
على  ا¬طفال  يشجع  الذي  التفاعلي  الكتاب  هو 
وإكمال  شخوصها  وتلوين  القصة  إكمال 
الطفل  خيال  حتفيز  خالل  من  رسوماتها، 
القليلة  ا¬طفال  كتب  من  وهي  ومهاراته، 
أنه  الكتاب  املهتمة بهذا اجلانب، وأهم ما ميّيز 
ما  العمر  من  السابعة   � طفل  تأليف  من 
بساطة  من  بالرغم  أهمية  الكتاب  إ»  يضيف 
أكÛ من  اجلانب املعر�  وتركيزها على  الفكرة 

اجلانب ا¬دبي.

العنوان    : ا¬عمال الكاملة
املؤلف    : ساË أبو جمهور

٥-٩١٩-٢٠-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: شعر

نبذة         : 
أبوجمهور منذ أن بدأ بنشر شعره الشعبي � 
الواقعية  املدرسة  رواد  من  وكان  الثمانينات 
 � كتب  من  أوائل  من  كان  فقد  ومؤسسيها 
قوالب جديدة وخرج عن العمود النبطي إ» شعر 
 � رمزية  مدرسة  بنفسه  أنشأ  ثم  التفعيلة 
أساليب  من  كث¡  عن  ناهيك  الشعبي  الشعر 
أحد  يسبقه   Ë التي  املبتكرة  الشعبي  الشعر 
من    Ûأك جتربة  خالصة  يقدم  الكتاب  هذا  إليها، 
خمسة ثالثني عاما وهو أحد أهم شعراء الشعر 
 � اÕمارات   � الفصيح  والشعر  الشعبي 

العصر احلديث  .

العنوان    :السنجاب املهندس
املؤلف    عبداý علي حسن

٨-٧٠٦-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: موسوعات

نبذة         : 
السنجاب  قصة  إ»  الكتاب  هذا  يتطرق 
مشاريع  أهم  أحد  ينفذ  الذي  املهندس 
 � ويتسبب  عمله   � ويهمل  الغابة 
يحاول  الغابة،  منظومة   � كب¡  خلل 
املؤلف � هذا الكتاب الÔكيز على ا¬مور 
بطريقة  ا¬طفال  وتوجيه  الدقيقة 

قصصية مبتكرة. 

العنوان    :الشعر النبطي اÕماراتي
املؤلف    : د.ابراهيم أحمد ملحم

٥-٤٣٩-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: دراسة

نبذة         : 
فيه  تناول  حيث  الرؤية  ا¬ول:  بابني،   � الكتاب  يقع 
املتجاورة،  واملصطلحات  النبطي  "الشعر  معنى 
النبطي،  الشاعر  وثقافة  الشفوي،  والنظم 
تناول  حيث  الظاهرة   :Øوالثا الشعر.  هذا  ومستقبل 
فيه أهم الظواهر الفنية السائدة � الشعر النبطي 
ز فيه على  اÕماراتي، ومنها: شخصية البطل وقد ركَّ
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  شخصية 
نهيان بوصفه منوذًجـا للبطل اÕماراتي، وكذلك على 
حفظه  نهيان  آل  زايد  بن  §مد  الشيخ  شخصية 
اý. إضافة إ» تناول جتليات املكان، والزمن بشقيه: 
ا¬نثوية،  والشعرية  واحلكمة،  والذاتي،  الروحي 
الشعر   � والنخلة  الناقة  حتملها  التي  والرموز 

النبطي.
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دار 
هماليل 
للطباعة
والنشر

publishing@hamaleel.ae

+971 2 4469911
+971 2 4460777
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العنوان    : >تصر معجم ا¬لفاظ العامية
املؤلف    : د.فالح حنظل

٧-١٩٢-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: معجم

نبذة         : 
>تصر معجم ا¬لفاظ العامية � دولة االمارات 
وفق  اÕماراتية  اللهجة  يوثق  املتحدة  العربية 
املفهرس  والتنسيق  الدقة  عالية  معاي¡ 
متسلسل  بشكل  الهجاء  حروف  حسب 
القارئ  على  تسهل  واضحة  بدالالت  للمحتوى 

الوصول للكلمة بكل يسر.

العنوان    : كرة القدم اليابانية
Øاملؤلف    :ريان اجلدعا

٨-١٢٤-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: رياضة

نبذة         : 
املنطقة  تعانيها  التي  الصعبة  الظروف  تلك 
العرب  على  بل  االستسالم  تعني  ال  العربية 
 � جميل  مستقبل  عن  البحث   � االستمرار 
 ãتعت التي  القدم  كرة   Üوحتديد الرياضة  �ال 
شعوبها  تسعد  التي  الوحيدة  الرياضة 

املسكينة.

العنوان    : رؤى فلسفية � احلكم و الفروسية
املؤلف    : علي أبو الريش

٨-٩٠٠-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: ادارة وتنميةبشرية

نبذة         : 
التي  اجلملة  فكر..يتلو  من  ومضات  يقرز  من 
ورقية  طائرات  جنومها  زرقاء  سماء  إ»  تأخذه 
فضي  شرشف  سحاباتها  و  فرح  يوم   �
مغسول بالدفء يدنو من الكلمة ،من "اجلملة" 
هو  ،والشراع   Üأطوار و   Üوأخبار  Üأسرار له  تفشي 
هذا الدفق الفكري مزدان بجمال البديهة وكمال 

القريحة ووثبة الفكرة.
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العنوان    : فقه اللغة وسر العربية
املؤلف    :  أبو منصور عبد امللك الثعالبي
٨-٣٨٣-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: لغة عربية
نبذة         : 

نقدم للقارئ العربي كتابÚ بالغ ا¬همية حول فقه 
املراجع  أهم  أحد  وهو  العربية،  وسر  اللغة 
وإرجاع  املفردات  تأصيل  حيث  من  اللغوية 

املعاØ إ» اصولها.

العنوان    : الفقراء واملعذبون
املؤلف    : فدا علي-اقبال عبيد

٦-٤٥٨-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: أدب

نبذة         : 
و  السياسية  للحالة   Úثاقب حتليال  الكتاب  يقدم 
و  الوقت  ذلك   � لروسيا  والروحية  االجتماعية 
أبطال دوستويفسكي جميعهم من املساكني 
يجدون  الذين  املعذبني  الفقراء  و  اجملرمني  و 
 Úوهم � أعماق البؤس و الغواية و اجلرمية،روح

تنزع بهم إ» السمو واالرتفاع.

العنوان    : آمال تفوق التوقعات
املؤلف    : تشارلز ديكنز

٧-٥٦٣-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: رواية

نبذة         :  
مرة  ¬ول  نشرت  ديكنز  لتشارلز  رواية  هي 
مسلسلة بدأ من عام ١٨٦٠ ثم نشرت كاملة � 
من  وواحدة  ديكنز  أعمال  أحسن  من  تعد   ١٨٦١
علي  جتسيدها  شعبية،ومت  رواياته   Ûأك

املسرح و الشاشة أكÛ من ٢٥٠ مرة.

العنوان    : حكايا النساء
املؤلف    : أمل احلارثي

٢-٤٥٦-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قصص

نبذة         : 
§ررة  وهي  للكاتبة  أرسلت  القصص  هذه 
بكتابتها  قامت  والتي  العربية  املرأة  مللتقى 
رسالة  كل  من  الفكرة  على  االبقاء  مع  بتصرف 
حتمل � كلماتها مشاعر و أحاسيس عميقة 
من  اكث¡  على  القسمة  تقبل  معاناة  حتمل 

النساد العربيات من أقطار عربية شتى.

العنوان    :جتديد اخلطاب الديني � دولة 
االمارات العربية املتحدة

املؤلف    د.§مد يونس
٧-٤٣٥-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: دراسة وبحث
نبذة         : 

اخلطاب  جتديد  أهمية  الكتاب  يبني 
بني  جتمع  التي  االمارات   � اÕسالمي 
 Úمنوذج متثل  و  املعاصرة  و  الÔاث 
لالعتدال و التسامح الذي يلمسه أبناء ٢٠٠ 
بلدان  و  أعراق  و  أديان  من  جنسية 

>تلفة يعيشون على أرضها.

العنوان    :ثنائية السعادة و التسامح
املؤلف    : عبداجمليد املرزوقي

٠-٢٦٤-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تنمية بشرية

نبذة         : 
صاحب  إعالن  مع   Úتزامن الكتاب  هذا  اصدار  يأتي 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
ومع  الدولة   � للقراءة   Úعام  ٢٠١٦ عام   ýا حفظه 
آل  راشد  بن  §مد  الشيخ  السمو  صاحب  اعالن 
 �،  ýا رعاه  دبي  ،حاكم  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
اجلديد  الوزاري  التشكيل  عن   ٢٠١٦ فãاير  شهر 
ووزير  للسعادة  دولة  وزير  تعيني  و  الدولة  حلكومة 

دولة للتسامح.
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١١٦

üالعنوان    : تعا
Ëاملؤلف    : طالل سا

٠-٩٣٥-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: نصوص

نبذة         : 
اشعلت � حلمي القدمي غوايتي فتناثرت فوق 
يعصف  الريح  رماد  فمضى  مشاعر  اجلباه 

موعدا يفنى على حلمي الغريب يسافر .

العنوان    : زمن الهمهمات 
املؤلف    :فاطمة اجلالف

٢-٨١٦-١٨-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: رواية

نبذة         : 
لها  كانسانة  احتوائي  السهل  من  ان  كنت 
 ü سيقدم  شخص  اي  و  احاسيس  و  مشاعر 
االحتواء عى طبق من ذهب ساتبعه كالبلهاء و 
كانوا   üحو من  كل  بان  اشعر  كنت  نيتي  لصفاء 
لكن  و  متقن  بشكل  االمانة  هذه  يؤججون 
لالسف كل منهم اساء احتوائي كان ذلك لهدف 

Ë استوعبه .

العنوان    : هكذا تشرق الروح
املؤلف    : عائشة أحمد اجلابري

٤-٨٥٩-١٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تطوير الذات

نبذة         : 
ستشرق روحك كل يوم حينما تدرب قلبك على 
ان يعيش كما  لو انه سيلقى اý اليوم , وكما لو 
احلياة  ظروف  كل  على  التغلب  نستطيع   أننا 
الذهن   وسالمة  الظن  بحسن  مرها  و  ,بحلوها 
 , الرغبة  صدقت  اذا  يوم  كل  روحك  ستشرق 
من  وجعلت  السحاب  ناطحات  همتك  وبلغت 
الهروب  ال  بالكفاح  حقيقة  الكب¡ه  االحالم 
يوم  كل  روحك  ستشرق  العبوس  ال  وباالبتسام 

بفضل اý تعا» .

العنوان    :مذكرات شاب فاشل
املؤلف    : مانع املعيني

٥-٦٢١-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تطوير ذات

نبذة         : 
أن  يجب  املواقف  بسرد  ابدأ  ان  قبل 
جيل  من  شاب   , انا  هو  من  تعرفوا 
§افظة   عائلة   � ,نشأة  الثمانينات 
وتلقيت تربية عظيمة وý احلمد Ë اكن 
مستواي  ولكن  اخوتي  على  متفوقا 
مراحلي  انهيت  متوسطا  كان  الدراسي 
الدراسية بتقدير رضيت به وË يرض احد 
به غ¡ي , بعدها بدأت املراحل اجلامعية 
تلك املراحل حتى دخلت �  بدات  ان  ما 

معمعة انا � غنى عنها.
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١١٧

العنوان    : روعتك � طاقاتك
املؤلف    :  عبداý لشكري §مد

٨-٥٢٤-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تطوير ذات

نبذة         : 
من  به  قمت  خالصةعمل  الكتاب  هذا  يحمل 
احملاضرات  وسلسله  التدريبية  الدورات  خالل 
وقد  البشرية  التنميه  �ال   � القيتها  التي 
الفرد  تبني  اهمية  على  خالله  من  ركزت 
ملفهوم الطاقة االيجابية وهو مفهوم مستمد 
املتحدة   العربية  االمارات  دولة  حكام  رؤية  من 
احد  يصبح  ان  جاهدين  يحاولون  شعار  وهو 
مملوء   Ëعا ملواجهة  الدولة  افراد  مقومات 
باملتغ¡ات السلبية التي تؤثر � نفسية الفرد 

ومنه � مقدرته على اخللق واالبداع واالبتكار .

العنوان    : غرشة عطر
املؤلف    : موزه عوض

٦-٣٥٦-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: مقاالت

نبذة         : 
غرشة عطر حتمل لنا الكث¡ من الذكرى ,تتوسد 
زاوية أحالمنا و ذكرياتنا , نخفيها عن اعني الغرباء 
و  العود  حنني  اال  شيء  كل  من  فارغة  انها   ,
 � تظل  نادرة  عملة   , الوفاء  لهذا  الصندل 

اخلزانة .

العنوان    : يشرفني أخونك
املؤلف    : خلفان النقبي

٢-٧٩١-٤٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: رواية

نبذة         :  
نكون  ¬ننا  احلياة  دروس  اصعب  من  الغربة 
وحيدين وبعيدين عن من نحبهم ويحبوننا ولكن 
ملكانك  احلب  يتبعك  ان  هو  الكب¡ة  املفارقة 
هي قصتي و قصة اشخاص اخرين كانوا معي 
انني نوف اريد منكم ان تقرأوØ حتى تتعرفوا علي 

. Ûاك

العنوان    : بئر املدينه امللعونه
املؤلف    : علياء زيد

٩-٢٠٣-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: رواية

نبذة         : 
امللعونة  املدينة  اطالل  على  االبطال  يقف 
ويتعرفون على تاريخ احلكام السابقني وماذا حل 
ويشغل  الغموض  ليزيد  الرخاء  كل  بعد  بالبالد 
االمر برونو بشكل كب¡ فيحاول معرفة و حتليل 
االمور بشكل اكã و تساوره الشكوك بكل افراد 

االرض.

العنوان    :رحابة
املؤلف    خولة علي اجلنيبي

١-٦٦٣-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: رواية

نبذة         : 
واقعية  احداث  عن  عبارة  الكتاب 
يخطر   Ë التي  امي  بطلتها  متسلسلة 
عن  كتبت  عني  السريع  رحيلها   üببا
العالقة  و  اطباعها  و  شخصيتها 
وقت  ا»  بها  تربطني  التي  احلميمة 
و  ما  نوعا  الغريب  و  املفاجئ  مرضها 
الدروسالتي  و  االنسانية  العالقات 
انتقال  حتى  بقربها  وجودنا  اثناء  صادفتنا 
فكانت  رمضان  شهر   � لبارئها  روحها 

الفاجعة.

العنوان    :اختطاف
املؤلف    : صهيب الرفاعي

٥-٧٩٠-٤٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: رواية

نبذة         : 
مليئة  فالرحلة  االمان  حزام  اربط  
حلظة  من  االنتقال  و  الزمانية  باملطبات 
تتوقف  ال  بالرحلة  انطلقت  ما  اذا  اخرى  ا» 
ا»  تصل  حتى  امض  بل  ما  سبب  الي 
مسؤول  غ¡  الكاتب  املؤقت  االختطاف 
عن اي فوبيا قد تصيب املسافر خالل او 
بعد الرحلة ينصح باختيار القهوة السوداء 

بدون سكر خالل الرحلة ، رحلة سعيدة.
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العنوان    :صراع القوى و التجارة � اخلليج
املؤلف    : د.سلطان بن §مد القاسمي

٢-٤٢٦-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تاريخي

نبذة         : 
والنزاعات  الفارسية  القوة  صراعات  الكتاب  هذا  يروي 
شؤون  وحول  اخلليج،   � التجارة  حول  ا¬خرى  احمللية 
شاه  نادر  وفاة  وحني  ا¬وروبية.  الشرقية  الهند  شركات 
هيمنة  ذات  قوة  فارس  بالد  كانت  1747م،  عام   �
حقيقية، إال أن الفراغ الذي تال ذلك، شهد البداية لÔسيخ 
الشيوخ العرب على الساحل الفارسي ملراكزهم التجارية، 
انضمت  للخليج  العربي  الساحل  على  التي  القوى  وكذلك 
مسقط،   � بوسعيد  آل  فنشاهد  الصراعات،  لتلك 
والقرين  البحرين،   � والعتوب  جلفار،   � والقواسم 
تاريخ  عن  للباحثني   Üمصدر يعد  الكتاب  هذا  (الكويت).إن 
مرجع  فهو  وكذلك  اخلليج،  ضفتي  على  احلاكمة  ا¬سر 
للباحثني � االقتصاد والتجارة � اخلليج � تلك الفÔة.

واحة
احلكايات wahat.hekayat@gmail.com

+971 4 3336366
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العنوان    : حروف وكلمات
املؤلف    :  صفاء عزمي

٥-٣٥٨-٥١-٩٧٧٨-٩٧٨ :     ISBN
üالتصنيف: كتاب أطفال-خيا

نبذة         : 
مًعا نستمتع بحكايات احلروف ( 28 حرًفا 
 ( جًدا  قص¡ة  شعرية  قصة  حرف  لكل 
كلمة   12 حرف  (لكل  املفردات  ونردد 

وصورة .

العنوان    : اخملÔع الصغ¡
املؤلف    : صفاء عزمي

٨-٢٧٢-١٦-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-واقعي

نبذة         : 
:حاول عمر أن يصبح >Ôعا ومبساعدة 
ا¬شياء  إخÔاعا من  ووالديه يصنع  إخوته 
نتعلم  وأسرته  عمر  مع  املستعملة، 

كيف نصنع إنسانا آليا. 

العنوان    : مغامرات مملكة النمل
املؤلف    : صفاء عزمي

١-٣٥٦-٥١-٩٧٧٨-٩٧٨ :     ISBN
üالتصنيف: كتاب أطفال-خيا

نبذة         :  
التي  الَواَحِة  ِمَن  تَْرَحَل  أْن  مِل  النَّ َمْملَكُة  ُر  َُقرِّ
َرِت الريُح  عاشوا فيها َطواَل َحياِتِهْم، بَْعَد أْن َدمَّ
وحيٍد،  وَعنَكبوٍت  النَّمِل،  َمْملكِة  شــيٍء.َمَع  كلَّ 
 � ْيِر  السَّ ُمغامراِت  نَعيُش  َعجوٍز،  ٍة  وَجدَّ
َمَكاٍن  َعْن  والَبْحِث  الَقدَميِة  واِحلكاياِت  حراِء  الصَّ
وَهِل  الَعنكبوِت؟  وجوَد  الّنمُل  َل  تََقبَّ آِمٍن.كيَف 

اْنَسَجَم الَعنكبوُت وساَعَد أصِدقاَءُه اُجلُدَد؟ 

العنوان    : نغمات و أصوات
املؤلف    : صفاد عزمي

٣-٣٢٥-٤٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
üالتصنيف: كتاب أطفال-خيا

نبذة         : 
من  �موعة  من  الكتاب  هذا  :يتكون 
اجلمل القص¡ة، � كل جملة حرف مد، 
املد  حرف  ونكرر  ونغنيها  اجلملة  نقرأ 
الهجاء  وحروف  املد  نتعلم  حتى  فيها، 

من ا¬لف إ» الياء.

العنوان    :غناء حروف الهجاء 
املؤلف    صفاء عزمي

٧-٣٠٧-٤٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
üالتصنيف: كتاب أطفال-خيا

نبذة         : 
وسعادة  متعة  الهجاء  حروف  :تعلم 
صورة  كل  مع  واملعلمة،  وا¬م  للطفل 
نقلب  جديدة،  وأغنية  جديد  حرف 
تسافر  حيوانات  مع  ونعيش  الصفحات 
وتغني  تضحك  وتسبح،  تط¡  وتلعب، 

غناء حروف الهجاء..

العنوان    :طارق
املؤلف    : صفاء عزمي

٠-٢٦٤-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-واقعي

نبذة         : 
فقَد طارٌق والَده فأصبَح ُمنعِزال ال يهتم% 
شباك  من  الكمبيوتر.  بألعاِب   سوى 
ُغرفتِه يشاهُد أشياَء غاِمضًة حتُدُث � 
بيِت جاَرِتهم الَعجوز، عندها لعٌب ومالبُس  
أطفاٌل،  لديها  يوجُد  ال  ولكْن  أطفاٍل، 
غاُء تخُرُج معه  عندها ِمقّشٌة قدميٌة، وبَبَّ
ُيواِجه  غريبًة،  كلماٍت  داِن  وُيردِّ ليًال، 
مع  الّتعاُمِل  و�  دراَسِتِه   � ُصعوباٍت 

ُزمالِئِه.
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أجيال
ميديا info@ajyaal.com

+971 2 6454772
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العنوان    :الشعر النبطي اÕماراتي
املؤلف    : د.ابراهيم أحمد ملحم

٥-٤٣٩-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: دراسة

نبذة         : 
فيه  تناول  حيث  الرؤية  ا¬ول:  بابني،   � الكتاب  يقع 
املتجاورة،  واملصطلحات  النبطي  "الشعر  معنى 
النبطي،  الشاعر  وثقافة  الشفوي،  والنظم 
تناول  حيث  الظاهرة   :Øوالثا الشعر.  هذا  ومستقبل 
فيه أهم الظواهر الفنية السائدة � الشعر النبطي 
ز فيه على  اÕماراتي، ومنها: شخصية البطل وقد ركَّ
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  شخصية 
نهيان بوصفه منوذًجـا للبطل اÕماراتي، وكذلك على 
حفظه  نهيان  آل  زايد  بن  §مد  الشيخ  شخصية 
اý. إضافة إ» تناول جتليات املكان، والزمن بشقيه: 
ا¬نثوية،  والشعرية  واحلكمة،  والذاتي،  الروحي 
الشعر   � والنخلة  الناقة  حتملها  التي  والرموز 

النبطي.
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١٢٥

العنوان    : اسمي املفقود
املؤلف    :  خلود الشرهان

٧-٣٨١-٢٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة         : 
حروف  عن  يبحث  طفل  قصة  الكتاب  يحكي 
طريقه   � وخيالية.  سحرية   Ëعوا  � اسمه 
حروف  كل  ويجمع  جدد  أصدقاًء  يقابل  البحث 

اسمه.

العنوان    : حريز ٢
املؤلف    : راشد املنصوري

٧-٧٤٤-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: قصص مصورة

نبذة         : 
تدور أحداث قّصة "حريز" � عاË فيه اخلرافات 
 Ëعا خيال.  �رد  وليست  حقيقة  وا¬ساط¡ 
واخل¡  والشر  والوحوش  السحر  فيه  يقوم 
للعيان.  واضح  بشكل  أنفسهم  عن  بالتعب¡ 
عديدة.  نواٍح  من  عاملنا  يشبه  رمبا  حريز   Ëعا
لكنه ال يزال عاملÚ من اخليال. حيث تتجسد فيه 

التفاصيل املشوقة واملث¡ة.

العنوان    : حريز ١
املؤلف    : راشد املنصوري

٧-٦١٨-١٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قصص مصورة

نبذة         :  
تدور أحداث قّصة "حريز" � عاË فيه اخلرافات 
 Ëعا خيال.  �رد  وليست  حقيقة  وا¬ساط¡ 
واخل¡  والشر  والوحوش  السحر  فيه  يقوم 
للعيان.  واضح  بشكل  أنفسهم  عن  بالتعب¡ 
عديدة.  نواٍح  من  عاملنا  يشبه  رمبا  حريز   Ëعا
لكنه ال يزال عاملÚ من اخليال. حيث تتجسد فيه 

التفاصيل املشوقة واملث¡ة.

العنوان    :الصعاليك ٢ 
املؤلف    خالد عبد العزيز

٤-٧٤٥-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قصص مصورة

نبذة         : 
مغامرة مث¡ة للصني مأجورين من قبل 
هل  نادرة،  مفاتيح  ثالث  جلمع  الشرطة 
التي  العقبات  من  ونعمان  فايز  سينجو 

سيواجهانها؟

العنوان    :الصعاليك ١
املؤلف    : خالد عبد العزيز

٤-٦١٩-١٣-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قصص مصورة

نبذة         : 
الشرطة  قبل  من  مأجورين  للصني  مث¡ة  مغامرة 
ونعمان  فايز  سينجو  هل  نادرة،  مفاتيح  ثالث  جلمع 

من العقبات التي سيواجهانها؟
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معهد
دبي

القضائي
kibrahim@dji.gov.ae

+971 4 2833300
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العنوان    :ثنائية السعادة و التسامح
املؤلف    : عبداجمليد املرزوقي

٠-٢٦٤-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: تنمية بشرية

نبذة         : 
صاحب  إعالن  مع   Úتزامن الكتاب  هذا  اصدار  يأتي 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
ومع  الدولة   � للقراءة   Úعام  ٢٠١٦ عام   ýا حفظه 
آل  راشد  بن  §مد  الشيخ  السمو  صاحب  اعالن 
 �،  ýا رعاه  دبي  ،حاكم  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
اجلديد  الوزاري  التشكيل  عن   ٢٠١٦ فãاير  شهر 
ووزير  للسعادة  دولة  وزير  تعيني  و  الدولة  حلكومة 

دولة للتسامح.

العنوان    : احليل الفقهية وبيع التورق
املؤلف    : القاضي د.جاسم احلوسني

٦-١٢٩-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قانون

نبذة         : 
موضوع  ن  املؤلف  فيها  تناول  دكتوراة  رسالة 
الفرد  البالغة على مستوى  التورق وأهميته  بيع 
التي  احليل  املؤلف  تناول  و  واملؤسسة، 
نصوص  على  لûلتفاف  أصحابها  يستخدمها 
وأحكامها  ومقاصدها  اÕسالمية  الشريعة 
من  بدًال  احلل  ثوب  عليها  يسبغون  بحيث 
 � كث¡ة  مفاهيم  يصحح  كتاب  احلرمة. 

املعامالت املالية.

العنوان    : التزام الطبيب بتصب¡ املريض 
üاملؤلف    :القاضي د. خولة العبدو

٢-٣٣٠-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قانون

نبذة         : 
املسؤولية  مشكالت  من   Üعدد يناقش  كتاب 
 � وحقه  بالطبيب،  املريض  وعالقة  الطبية، 
معرفة حقيقة مرضه ورضاه أو رفضه للعالج 
التزامات  أهم  وماهي  الطبيب،  من  املقÔح 
عنه  غنى  ال  كتاب  مريضه.  بتبص¡  الطبيب 

لعقلك و لصحتك.  

العنوان    : اتفاق التحكيم 
املؤلف    : أ.د. الشهابي الشرقاوي
٠-٦٢٩-١٦-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: قانون
نبذة         : 

التحكيم  �ال   � القيمة  اÕصدارات  من 
التحكيم،  باتفاق  يتعلق  ما  كل  أبان  فقد  التجاري، 
دولة   � القضائية  وا¬حكام  للمبادئ   Üاستناد
شأن   � االحتادي  القانون  ومشروع  اÕمارات، 
جدير  كتاب  التجارية،  املنازعات   � التحكيم 
الفقه  بني  التورق  الفقهيةوبيع  باالقتناء.احليل 

اÕسالمي والقانون.
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العنوان    : شرح قانون مكافحة جرائم تقنية 
املعلومات

املؤلف    :  عبدالرازق املوا� 
٤-٧٥٠-٢٠-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: قانون
نبذة         : 

وشرح  اÕلكÔونية  اجلرائم  يتناوالن  جزأن 
لسنة   5 رقم  بقانون  للمرسوم  عملي 
حيث  من  جرمية  كل  ويتناول   ،2012
 ، واملعنوي  املادي  وركناها  طبيعتها، 
جدير  كتاب  لها.  املقررة  والعقوبة 

باالقتناء.

النكاح  الشروط املقÔنة بعد   : العنوان    
وتطبيقاتها

املؤلف    : د.§مد عبدالرحمن الضويني
٥-٦٦٦-١٦-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN

التصنيف: قانون
نبذة         : 

اÕنسان،   حياة   � العقود  أهم  من  الزواج  عقد 
وأجاز الشرع  للزوج أو الزوجة وضع شروط � 
للزوجني،  اÕسالم  منحها  حقوق  وهذه  العقد،  
 ،Úحرام حتلل  أو  حالًال  حترم  ال    Úشروط  Úطامل
صحيح  هو  ما  الشروط   كافة  الكتاب  يناقش 
واعرف  كتابك  اقرأ  صحيح،  غ¡  وماهو  منها 

حقوقك..

اÕماراتي �  القضاء  : اجتاهات  العنوان    
�ال عالقات العمل

املؤلف    : أ.د. §مد §مد أبوزيد
٤-٠٢٤-١٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: قانون
نبذة         :  

الطبعة الثانية، حتتوي على أهم 8 مشكالت � 
العربية  اÕمارات  بدولة  العمل  عالقات  �ال 
املشكلة،  طبيعة  الكتاب  يتناول  املتحدة، 
 Øالقانو التأصيل  مع   ،Úقضائي عالجها  وكيفية 
والقضائي، لكل حالة على حدة،.  من أكÛ الكتب 

توزيعÚ منذ إصداره فال يفوتك اقتناءه.

العنوان    : الفروق ا¬ساسية � 
املعامالت املالية اÕسالمية

املؤلف    : د.عبدالستار اخلويلدي
٠-٨١٥-٢٠-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: قانون
نبذة         : 

الفروق  تاب يوضح وينب � سالسة وبساطة 
واÕسالمية  املالية  املصطلحات   �
مصطلح  أشهر100  املؤلف  تناول  املعاصرة، 
وبني تعريفها ومعناها والفروق الدقيقة بينها. 

كتاب جدير باالقتناء.

العنوان    :شرح قانون اÕجراءات اجلزائية
املؤلف    حسن §مد عرب

٦-٠٤٠-٢٠-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قانون

نبذة         : 
اجلزائية،  اÕجراءات  مواد   � هام  مرجع 
مع  القانونية  املواد  وتفس¡  وتبسيط 
عن  الصادرة  القضائية  املبادئ  أهم 
غنى  ال  كتاب  الدولة.   � العليا  احملاكم 
عنه للمشتغلني والدراسني � §راب 

القانون.

العنوان    :شرح قانون االثبات
املؤلف    : القاضي مصطفى الشرقاوي

٩-١٣١-٢٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: قانون

نبذة         : 
ملواد   Úعملي  Úشرح الكتاب  هذا  يقدم 
املدنية  العامالت   � اÕثبات  قانون 
والتجارية اÕماراتي، و أعقب كل مادة مبا 
 � العليا  احملاكم  أحكام  من  يؤيدها 
ثرائك  من  يزيد  عملي  كتاب  الدولة........، 

.Øالقانو

١٢٩
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الكتاب
اجلامعي bookhous@emirates.ae

+971 50 4422341
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العنوان    :اختطاف
املؤلف    : صهيب الرفاعي

٥-٧٩٠-٤٩-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: رواية

نبذة         : 
مليئة  فالرحلة  االمان  حزام  اربط  
حلظة  من  االنتقال  و  الزمانية  باملطبات 
تتوقف  ال  بالرحلة  انطلقت  ما  اذا  اخرى  ا» 
ا»  تصل  حتى  امض  بل  ما  سبب  الي 
مسؤول  غ¡  الكاتب  املؤقت  االختطاف 
عن اي فوبيا قد تصيب املسافر خالل او 
بعد الرحلة ينصح باختيار القهوة السوداء 

بدون سكر خالل الرحلة ، رحلة سعيدة.

١٣٢

العنوان    : إدارة العالقات العامة
املؤلف    : د.ريهام علي نوير

٥-١٤٦-٤٥٢-٦١٤-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: إدارة

نبذة         : 
نشاطات  تزايد  إطار   � الكتاب  هذا  يستعرض 
إدارية  كوظيفة  العامة  العالقات  إدارة 
متخصصة وحديثة � العديد من املؤسسات 
و  احلادي  القرن   � ،خاصة  والعاملية  احمللية 
املداخل  من  اÕدارة  أصبحت  ،حتى  العشرين 

املهمة لتنظيم إدارة املنظمات احلديثة .

العنوان    : إدارة العالمات التجارية 
املؤلف    :د.علي فالح- د.م. هشام خريسات

٠-١٥٤-٤٥٢-٦١٤-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: إدارة

نبذة         : 
حقوق  وابرز  أهم  من   ãتعت التجارية  العالمة  إن 
�ال   � العصر  هذا   � الفكرية  امللكية 
و  صناع  من  وممارستها  التجارية  النشاطات 
وحرف  مهن  وأصحاب  خدمات  ومقدمي  جتار 

مواطنني وأجانب .

العنوان    : أساسيات علوم احلياة 
املؤلف    : أ.د. مدحت حسني خليل 

٩-٦٣٩-٠٩-٦٥٨٩-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: أحياء

نبذة         : 
من املعروف أن جميع الكائنات احلية اخملتلفة 
تشÔك مع بعضها � خصائص عديدة حيث 
أن  كما  متشابهة  بيولوجية  بعمليات  تقوم 
بداخلها  حتدث  التي  البيوكيميائية  التفاعالت 
فإن   üوبالتا ا¬حيان  معظم   � متطابقة  تكون 
دراسة زساسيات علوم احلياة الزمة وضرورية 
و  الطب  فروع   � الدارسني  للطالب  كمدخل 
الصيدلة و العلوم و الزراعة وأي كلية عملية ذات 

عالقة بعلوم احلياة.
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١٣٣

العنوان    : التصاميم التعليمية وتكنولوجيا 
التعليم بني النظرية والتطبيق

املؤلف    :  أ.د. وليد خضر الزند 
١-٠٧٤-٤٥٢-٦١٤-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: تربية
نبذة         : 

أميز ما قدمه علم النفس هو � �ال 
التفك¡ بعملية  أن  والتعليم فرغم  التعلم 
قدم  قدمية  وتنشذته  االنسان  تربية 
 � أو»  انسانية  كوحدة  ا¬سرة  تكون 
الدوار  البشر  تنمية  مسألة  وأن  التاريخ 
 � مهما  حيزا  احتلت  قد  املستقبل 

العلوم الدنيوية و الروحانية القدمية.

العنوان    : الفهم القرائي
املؤلف    : د.سامية §مد §مود

٩-٠٣٧-٨٠٠-٦١٤-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: تربية

نبذة         : 
يتميز العصر احلاü باالنفجار العلمي و التكنلوجي 
الذي  و   Ëالعا بلدان  من  كث¡  إليه  وصلت  الذي 
احلياة  أبعاد  من  مهما  و  أساسيا  بعدا  يشكل 
الÔبوية  العملية  شهدت  .وقد  املعاصرة 
و  العاملية  املستويات  على  ملحوظا  تطويرا 
متغ¡ات  مواكبة  بهدف  احمللية  و  العربية 
العصر وشهدت املناهج الدراسية � املراحل 
التعليمية اخملتلفة حتديثا و تطويرا يناسب تلك 

املتغ¡ات.

اÕعاقة  ذوي  وتدريب  تدريس   : العنوان    
الذهنية

Ëسيسا Ëاملؤلف    : د.كمال سا
٧-١١٣-٤٥٢-٦١٤-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: تربية
نبذة         :  

الذهنية  اÕعاقة  ذوي  ا¬شخاص  معاملة  إن 
تعكس دائما التغ¡ات الطارئة � اجملتمع و قد 
أو  البلهاء  باسم  رسميا  تعرف  الفئة  هذه  كانت 
اختبارات  استخدام  أعقب  ولقد  املعتوهني 
استخدام  تصنيف  نظام  ظهور  الذكاء 
و�  وأحمق  التالية،معتوه،أبله،  املصطلحات 
و  املصطلحات  هذه  خففت  الحق  وقت 
التصنيفات ومت إعادة تسميتها إ» إعاقة ذهنية 

شديدة وعميقةأو حادة.

العنوان    : طرائق التدريس و 
اسÔاتيجياته

املؤلف    : أ.د.§مد §مود احليلة
٨-٧٠١-٨٠١-٦١٤-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: تربية
نبذة         : 

و  التدريس  طرائق  عن  نتحدث  عندما 
ا¬لفية  بداية  اعتاب  على  ونحن  اسÔاتيجياته 
للمعلمني،نظرا  اخلط¡  الدور  يتضح  الثالثة 
النظام   � يحتلونه  الذي  الزساسي  للمركز 
التكولوجي �  و  العلمي  التفجر  التعليمي فمع 
النفسية  العلوم  تطور  مع  و  احلاضر  العصر 
االهتمام  ضرورة  على  أكدت  التي  الÔبوية 

باملتعلم.

العنوان    :مبادئ علم االقتصاد
املؤلف    :أ.د.سامي عبيد التميمي

٠-١١٢-٤٥٢-٦١٤-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: إدارة

نبذة         : 
كث¡ة هي الكتب املؤلفة � مبادئ علم 
املؤلف  من  استدعى  مما  االقتصاد 
املرجوة  الفائدة   � وتأمل  جدية  وقفة 
جانب  إ»  يضاف  جديد  كتاب  تأليف  من 

الكتب ا¬خرى املتوافرة � مكتباتنا.

العنوان    :مدخل إ» علم النفس
املؤلف    : أ.د.ماهر أبو هالل

٠-٠٢٧-٨٠٠-٦١٤-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: علم نفس

نبذة         : 
تطورات  املاضي  القرن  شهد  لقد 
�االت  جميع   � عديدة  و  متسارعة 
احلياة،ترتب عليها حدوث تغ¡ات واضحة 
وملموسة � كافة مناحي حياة االنسان 
احلياة  أمور  تعقد   � تسبب  الذي  ا¬مر 
ارتفاع  و  املطالب  و  التحديات  وزيادة 

مستوى الضغوط النفسية.
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اوريكس
للنشر

والتوزيع
i1.x@hotmail.com

+971 2 6766700
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العنوان    :طارق
املؤلف    : صفاء عزمي

٠-٢٦٤-٠٢-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب أطفال-واقعي

نبذة         : 
فقَد طارٌق والَده فأصبَح ُمنعِزال ال يهتم% 
شباك  من  الكمبيوتر.  بألعاِب   سوى 
ُغرفتِه يشاهُد أشياَء غاِمضًة حتُدُث � 
بيِت جاَرِتهم الَعجوز، عندها لعٌب ومالبُس  
أطفاٌل،  لديها  يوجُد  ال  ولكْن  أطفاٍل، 
غاُء تخُرُج معه  عندها ِمقّشٌة قدميٌة، وبَبَّ
ُيواِجه  غريبًة،  كلماٍت  داِن  وُيردِّ ليًال، 
مع  الّتعاُمِل  و�  دراَسِتِه   � ُصعوباٍت 

ُزمالِئِه.

Ëالعنوان    : أنت مميز � هذا العا
املؤلف    : كلوديا لورنز

٩-٨٨٩-١٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب ناشئة-قصص

نبذة         : 
يضم الكتاب �موعة قصص قص¡ة موجهة 
فكرهم  و  اهتماماتهم  مع  تتجاوب  ل�طفال 
طريقة   � وخارجه  املنزل  داخل  وسلوكهم 

تعاملهم مع اàخرين.

العنوان    : أنا أريد و أريد
املؤلف    :يانا فراي،بيتينا غوتسن

٠-٨٩٥-١٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب ناشئة-قصص

نبذة         : 
ا¬منيات  من  العديد  لديها  إميا  الصغ¡ة  اجلنية 
العصا  علي  احلصول  هي  الكãى  أمنيتها  ولكن 
ا¬خري  الزحالم  حتقيق  من  تتمكن  كي  العجيبة 

كافة بكل بساطة.
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العنوان    : ا¬م¡ة روزاليا والوصفة السرية
املؤلف    :  ألكسندرا فيشر-هانولد
٢-٨٩١-١٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN

التصنيف: كتاب ناشئة-قصص
نبذة         : 

أجزاء  عدة  إ»  مقسمة  مشوقة  قصة 
 � الصغ¡ة  روزاليا  معا  س!افق 
طريقها إ» بالد العجاذب لتحقيق حلمها 

بأن تصبح أم¡ة ولكن كيف.

العنوان    : ثق بنفسك
املؤلف    : أوü غايسل¡ وغونÔ ياكوبس

٣-٨٩٤-١٥-٩٩٤٨-٩٧٨:     ISBN
التصنيف: تربية

نبذة         : 
امللونة  املصورة  القصص  من  ساحر  كتاب 
يضم عبارات طريفة يساعد سريعا � حتسني 
التي تساعد  الشجاعة  النفس  املزاج ويث¡ � 

أحيانا على جتاوز عقدة اخلوف.

العنوان    : دوما أنا دوما أنا
املؤلف    : يانا فراي

٦-٨٩٣-١٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب ناشئة-قصص

نبذة         :  
كتاب رائع من القصص املصورة امللونة حتول 

فيها عصا سحرية ا¬منيات لتصبح حقيقة.

العنوان    : راقصات الباليه اجلنيات 
املؤلف    : أميلي بني

٥-٨٩٠-١٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب ناشئة-قصص

نبذة         : 
قصة مث¡ة لراقصات باليه جنيات ترقصن مع 

النجوم . 

العنوان    :صغ¡ ولكنه مميز
املؤلف    :أوü غايسل¡

٩-٨٩٢-١٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب ناشئة-قصص

نبذة         : 
املصورة  القصص  من  ساحر  كتاب 
وممتعة  طريفة  عبارات  يضم  امللونة 
اخلاصة،سواء  مزاياه  فرد  لكل  أن  ويبني 

كان كب¡ا أو صغ¡ا،سمينا أو نحيفا.

Üالعنوان    :لقد أصبحنا كبار
املؤلف    : كتاب ناشئة-قصص

٧-٨٩٦-١٥-٩٩٤٨-٩٧٨ :     ISBN
التصنيف: كتاب ناشئة-قصص

نبذة         : 
يهدف الكتاب إ» تعليم الطفل االحساس 
باملسؤولية عن طريق التدريب و التوجيه 
سن  أن  على  النفس  علماء  يجمع  حيث 
حتمل  بدء  سن  هو  سنوات  الثالث 

املسؤولية عند الطفل .
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