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الـرؤيــة
حزايــة، مرجــع كل أســرة تتطلــع إلثــراء عقــول صغارهــا بالمفاهيــم الهادفــة، مــن خــال 
قصــص منتقــاة بعنايــة تتــاءم مــع أرىق األســاليب التوجيهيــة التــي يلتمســها الوالــدان.

الرسالة
حزايــة، تســعى إىل تنميــة الســلوك القــرايئ لــدى الصغــار عبــر المدخــل القصصي المشــوق 
الــذي يمتــزج بــه خيــال الحــدث مــع واقعيــة القيــم، عبــر تقديــم كوكبــة مــن الحكايــات 
العالميــة الزاهيــة بتصاميمهــا والزاخــرة بتعاليمهــا، وتنظيــم نشــاطات أســرية تتفاعــل فيهــا 

كافــة حــواس األطفــال مــع المعــاين المقــروءة.

األهداف
حزاية، ُتبرز المواهب الكامنة يف ذات كل طفل عبـر مجهـر تعلقـه بالـقـراءة.

حزاية، تخلـق البدائـل الترويحـيـة البنـاءة التـي تنافـس فـي بهجتهـا المغريـات األخـرى 
وترسم مع األبوين قصة جميلة بطلها طفل ممسكا بكتابه مدركا العالم من حوله.

مناهل الوعي تبدأ بمستهل الوحي »اقــــرأ«

مكتبة كويتية تأسست عام 2014
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أول متجــر إلكترونـــي فـــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي متخصــص فـــي بيــع كتــب 
فـــي ســلوك المشــتري تجــاه  تــم تصميمــه وإنشــاؤه بعــد دراســة عميقــة  األطفــال، 

.)e-commerce( التجاريــة  اإللكترونيــة  المواقــع 
 )Smart Phones & Tablets( باإلضافة إلـى تصميم واجهات خاصة باألجهزة الذكية

تســهل عملية شــراء الكتب بخطوات معدودة.
ونقوم بتوصيل الطلب إلـى أي مكان فـي العالم خالل 72 ساعة كحد أقصى.

w w w . h z a y a . c o m
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الفئة العمرية +0 سنوات

الكتاب األمثل لتعليم الطفل الصغير حاجاته اليومية،
مدركين صعوبة بداياته األولـى في النوم، اللعب، الحمام واالستحمام،

كتاٌب مسلٍّ وفريٌد من نوعه.

الكتب العالقة لألطفال الصغار )4 عناوين(

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

 LakePress
Fhiona Galloway
13 سم X 30 سم

غاف كرتوين مقوى 
20202020 4020
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الفئة العمرية +0 سنوات

سلسلة من المرح الالمحدود!
على خالف اإلصدارات المعتادة، نقدم إليكم وسيلة سهلة ومميزة لالستمتاع بقراءة القصة

إضافًة إلى اللعب بشخصيتها ثالثية األبعاد، لقضاء أجمل األوقات برفقة الكتب.

سلسلة قصص الدمى )4 عناوين(

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

ماري مطر
دار المعارف ناشرون

15 سم X 15 سم
غاف كرتوين مقوى 

2020
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الفئة العمرية +0 سنوات

مجموعة كتب تفاعلية، تساعد الطفل الصغير على زيادة محصلته اللغوية
وذلك بالتعرف على الكلمات األساسية من خالل الصفحات المتحركة المسلية.

سلسلة افتح وامرح )4 عناوين(

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

 Nick Achland
Anne Passchier

20 سم X 18 سم
غاف كرتوين مقوى 

20202020 0404
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الفئة العمرية +3 سنوات

حنتوش وحنتوشة شخصيات خليجية تعكس واقع أسرنا والمواقف البسيطة التي تواجهنا كل يوم مع أبنائنا. 
ا، لكنها مؤثرة في يومياتنا وعالقتنا نحن األمهات واآلباء مع أبنائنا. هي مشكالت صغيرة جدًّ

ُتعرَض هذه المعضالت بطريقة خيالية تشد الطفل، مبتعدة عن األسلوب المباشر، ثم يأتي الحل بسيًطا ليناسب 
ًما حلواًل واقعية وليست مثالية، تماًما كما هي حياتنا. قدرات أبنائنا، مقدِّ

هو  والهدف  الدارجة،  العامية  المفردات  بعض  استخدام  مع  السهلة،  المبسطة  العربية  اللغة  العمل  اعتمد 
كثر. تحبيب النصوص العربية إلى األطفال، ومن ثم تمهيد الطريق لهم ليقبلوا على لغتهم أ

يحاكي عالم حنتوش وحنتوشة أسلوب األم وهي تحكي حكايات المساء المبسطة ألبنائها.. شخصيات كان يروي 
يومياتها لنا جدي )عبدالعزيز( رحمه هللا، يسرد فيها ما الحظه من سلوكياتنا، فتصل رسالته بكل حب. مغامرات 

ال تنتهي، كما هو خيال الطفل.

سلسلة حنتوش وحنتوشة )42 عنوان(

تسنيم أسعد السند 
محمد إبراهيم

14 سم X 21 سم
غاف وريق

2017

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :
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السهر

الغضب

أهمية الماء

شجار األماكن

أدب الرد

طهارة المالبس

األكل الصحي

طاعة الوالدين

تسريح الشعر

الخصوصية والحياء

ترتيب الغرفة

الحساسية

االعتذار

احترام النعمة

تنظيف األسنان

الكذب

نظافة المنزل

الحذر من الغرباء

النظافة الشخصية

ترتيب األلعاب

سلوكّيات سلبّية

السرقة

الغيرة بين اإلخوة

المحافظة على 
المقتنيات
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المجموعة الجديدة

الفيديوهاتالمشاجرة
غسل المالبسةتصيد األخطاءتنازع األشقاءالغير الئقة

أزعاج الوالدينالنظيفة

تنظيم الوجبات

قنوات األطفال

اإلسراف في الماء

المبالغة بالشراء

الدراسة والواجبات

اإلساءة بالشتائم

قضم األظافر

رفض األدوية

العناد

المقالب والتخويف

إزعاج الوالدين

تحديات وسائل
التواصل
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مجموعات جديد
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الفئة العمرية +3 سنوات

أهاًل بكم في العالم المليء بالمرح!
في هذه المجموعة تجدون أنشطة متعددة للرسم والتلوين، مفيدة وممتعة

وبإمكانكم حملها بكل سهولة أينما ذهبتم. هّيا، أمامك األلوان وصفحات فارغة تنتظر،
لّونها واكتشف ما فيها!

سلسلة كّراسة رسم وتلوين )5 عناوين(

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

 Akide Sekeri
أحمد ديمير

20 سم X 28 سم
غاف وريق

2020
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الفئة العمرية +3 سنوات

هذا الكتاُب ُمخَتصٌّ بمرحلِة رِيَاِض األطفاِل، لتنشئِتهم على الحديث باللغِة العربيِة،
إيمانًا بأنَّ الُخطوَة التعليميَة األُولى هي األساُس.

َة. كما أنه مبنيٌّ على تجارَِب أثبَتت النجاَح والفاعليَّ
وهدُفه األساُس تأسيُس طفٍل قارٍئ وُمِحبٍّ للُّغِة العربيِة.

منهج اقرأ

إيمان بسام الحموي 
مجد عبدالكريم مصيجة

29 سم X 21 سم
غاف مخملي فاخر

2021

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

9سنة النشر : 789921 722635

جديد
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الفئة العمرية +6 سنوات

جاِع وأَصِدقاُؤُه َلّماٌع صاِحُب الَقلِب الشُّ
كَثَر ِمْن أَيِّ َوْقٍت َمضى! في حاَجٍة إَِلْيَك اآلَن أَ

بيَعِة، َفِلَنْذَهَب في رِْحَلٍة إلى الطَّ
ونََتَعلََّم مًعا َكيَف نُحاِفُظ على البيَئِة

َوالَمخلوقاِت الّتي تَعيُش فيها.

لّماع الّشجاع

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

آسية يلدرم
حسين سونماز آي
26 سم X 26 سم
غاف مخمل فاخر 

20229 789921 722673

جديد
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9 789921 722666

الفئة العمرية +6 سنوات

يَعيُش جزرُة في َهناٍء وسعادٍة بين والَِديِه
حتى أتى ذلك اليوُم عندما استْقَبلِت العائلُة مولوًدا جديًدا،

ولْم ُيمِهْله الوقُت حتى أصبَح له بََدَل األِخ َعَشرةٌ!
 فَشَعر جزرُة بَِمشاِعَر ُمَتضارِبٍَة

فماذا َفَعل جزرُة؟ ما هي تلَك الَمشاِعُر؟
كيَف تََصرََّف؟

جزرة وإخوته العشرة

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

السيد نون
هشام سليمان

26 سم X 26 سم
غاف مخمل فاخر 

2022

جديد
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الفئة العمرية +6 سنوات

سلسلة حسنى

تأليف ورسوم :
المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

بيسان سعيد الباز
15 سم X 15 سم
غاف مخمل فاخر 

2022

جديد

1001 0068

) السالم - الغني - الودود - الخالق - البصير - المجيب (
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الفئة العمرية +6 سنوات

حيواناٌت كثيرةٌ تعيُش في الحظيرِة،
تتشابُه في أشكالِها، لكنَّها تختلُف في أصواتِها وُلغاتِها.

زُة في الكالِم، امَة عندما تعجُبها لغُة الدجاجِة وطريقُتها المميَّ فما الذي يحدُث مَع َعوَّ
فتقرَِّر أن تخِلَط لغَتها األصليَة بلغِة الدجاِج؟

عّوامة بطة أم دجاجة؟

9 789921 722482

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

منال النشمي
علي الزيني

27 سم X 22 سم
غاف مخمل فاخر 

2020
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الفئة العمرية +6 سنوات

َغر ونُِقَشت في أنُفسنا، فَثَبَتت كما الحَجر: »كما ُتديُن ُتدان«. ُعلِّمنا منُذ الصِّ
ُهنا حكايُة َمن أحبَّ وأعطى وبََذل، أَنْمى بالَعْوِن بَْذرَة األمل 

، َعونًا وسَنًدا. فأتاُه الخيُر بكلِّ حبٍّ

َخيال

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

زينب عيسى
MaviSu

33 سم X 23 سم
غاف مخمل فاخر 

20209 789921 722284
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الفئة العمرية +6 سنوات

مزن
قصُة فتاٍة تعيُش فوَق الُغيوِم

فوَق السحاِب والُغيوْم
ُقْرَب القمرِ والنُّجوْم

تعيُش ُمْزُن مَع عائلِتها
وفي يوٍم بدأْت مغامرُتها

ِتها! كثَر على قصَّ لنتعرَّْف أ

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

السيد نون
أندريه ماليف

33 سم X 23 سم
غاف مخمل فاخر 

20209 789921 722499
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الفئة العمرية +6 سنوات

ا كبقيِة أصدقائِه في الفصِل، لْم يعلْم أحمُد، الولُد الظريُف الذي اقترَح على والدتِه أْن تشترَي له لوًحا ذكيًّ
ُر بالكامِل، وأنه سيفقُد االستمتاَع باألوقاِت الجميلِة كما كان في السابِق! بأنَّ حياتَه ستتغيَّ

أوقاتي الجميلة

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

أنوار الحطاب
أنوار الحطاب

23 سم X 20 سم
غاف مخمل فاخر 

20209 789921 722536
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تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

دعاء الدريس
ماريا بخش

27 سم X 22 سم
غاف مخمل فاخر 

20209 789921 722529

الفئة العمرية +6 سنوات

هناك شعورٌ يسمى البهجة.
أستشعره أحياناً برفقة األحباب،

وأحياناً برفقة جمال الطبيعة واالمتنان وشكر هللا.
كثر أوقاتي ودائماً يالزمني برفقة الكتاب أو اإلنجاز. وأ

بهجًة تكون بالعطاِء وحب الخير والسالم.

بهجة
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مبادرة طموحة تطلقها مكتبة »حزاية«
الحاســمة يف  الزمنيــة  اللحظــة  تلــك  إحيــاء  إىل  تهــدف  إذ 
ســير وتراجــم شــخصيات تاريخيــة مازالــت تمتلــك رصيــدا 
كرتنــا الشــعبية الحديثــة، وذلــك عبــر إعــادة  حاضــرا يف ذا
تخيلهــا وتقديمهــا بقالــب بصــري مفضــل للجيــل الناشــئ، 
كيــر نشــأة تلــك الشــخصيات عنــد  مــع العنايــة بســرد بوا
الطفولــة  أحــداث  انعــكاس  مــدى  وبيــان  الحكايــة،  بســط 
بهــا  حفلــت  التــي  العظيمــة  اإلنجــازات  علــى  المبكــرة 
مســيرتهم، فامتــد أثرهــم وذاع صيتهــم وظلــت قصصهــم 

تــروى إلـــى يومنــا هــذا.
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نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

أحمد المطوع 
علي الزيني

22 سم X 22 سم
غاف فاخر 

2020
2020 0060
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حاكية أول كتاب
يف تار خي ا لكوتي

قصة أول
طيار كويتي

طفولة فليك ا لكوتي
ومرصده  ا لشهري
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قصة أول
معملة كويتية

قصة توثيق ا لتار خي
بارليشة واأل لوان

صفحات من
نشأة ا لعلوم
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ْرقاُط األْصَغُر في الَعائَِلِة الَكِبيَرِة.. السُّ
إنََّها الـمرَُّة األولى لـُخُروِجُه ِمَن الـُجْحرِ!

َفما الـمواجَهُة التي تَنَتِظُرُه؟
َة الَعَمِل يًَدا بَِيٍد ـيَّ وكيَف َسُيثِبُت أَهـمِّ

عاِب؟ روِف والصِّ ي الظُّ في تـَحدِّ

تأليف : 
المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

ياسمين آلتان أوزدمير
27 سم X 19 سم
غاف مخمل فاخر 

2021

الفئة العمرية +6 سنوات

السرقاط الصغير

9 789921 722574
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سرٌّ عجيٌب ينتظُر َمن يكتشُفه.. 
هو ركٌن من أركاٍن خمسٍة، وبمنزلِة تَْذِكَرٍة لدخوِل شيٍء عظيٍم!

على رؤى وعليٍّ التفكيُر فيه والوصوُل إليه..
فهل تستطيُع أن تكتشَفه أنت أيًضا؟

تأليف :
رسوم : 

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

د. أمل الحبشي
وفاء الشامي

21 سم X 21 سم
غاف مخمل فاخر 

2021

الفئة العمرية +6 سنوات

السر العجيب

9 789921 722628
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الَقْرَعُة الـَحكيَمُة: أال توَجُد أشياُء أُخرى نَتشابَُه فيها؟
َبِه بَيَننا. الِبطيَخُة: لُِنَفكّر َجميًعا في أوُجِه الشَّ

الكوَسُة: َوال بَأَس بِالتَّكرارِ. 
الـِخياَرُة: نََعْم، إنَُّه َحديٌث ُيسِعُدنا وُيَقرُِّب بَعَضنا ِمن بَعٍض.

ّماَمُة: َهّيا لُِنْكِمِل اللُّْعَبَة! الشَّ

تأليف :
رسوم : 

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

باسمة الوزان
سهيلة خالد

24 سم X 24 سم
غاف مخمل فاخر 

2021

الفئة العمرية +6 سنوات

لعبة المتشابهات

9 789921 722550



41

رُّ الذي ما السِّ
أَبَْعَد الَجراثيَم َعِن الَوَلْد

 لَِتْذَهَب بَعيًدا
َعْنُه وإلى األَبَْد؟

تأليف :
رسوم : 

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

السيد نون
محمد رمضان

22 سم X 22 سم
غاف مخمل فاخر 

2020

الفئة العمرية +6 سنوات

ما هو السر؟

9 789921 772609
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الفئة العمرية +6 سنوات

إننا نظلم أبناءنا عندما نجعلهم يعيشون البطوالت من خالل أبطال خارقين صنعتهم خياالت اآلخرين في أفالم 
الكرتون.

البطولة أعمق وأعظم من أن نحصرها في أن نطير أو نضرب أو ننتصر.
العالم حولنا يمتلئ باألبطال الخارقين الذين يجعلون عالمنا أفضل كل يوم... 

وال نحتاج إاّل لفتح بصائرنا والتعرف عليهم.
فلنمأل حياة أطفالنا بقصص األبطال الواقعية من حولنا ؛ ألن الواقع أجمل وأصدق من خياالت الكرتون...

وال بد أن نسعى ليكون ألطفالنا قصة بطولة تروى قبل النوم ألحدهم يوماً ما...

كيف أصبح أحمد بطالً خارقـاً؟

ْنُدوِق ِبأَنَّ َهؤَلِء اْلطَْفاَل  لَِكنِّي تََذكَّرُْت ِعْنَدَما أَْخَبَتِْنَي الَفَتاُة املَْسُؤولَُة َعِن الصُّ

لَْم َيَْتلِكُوا لُْعَبًة ِمْن َقْبُل َوَقْد َل َيَْتلِكُوَن لُْعَبًة َجِديَدًة أَبًَدا؛

يَع الَْجِديَد.  ِ َم لَُهْم ِقطَاِرَي السَّ ْرُت أَْن أَُقدِّ لَِذا َقرَّ

14

ٍة طَِويلٍَة، َوَقْد  َصِحيٌح أَّن كُْنُت أََتَنَّى الُْحُصوَل َعلَْيِه ُمْنُذ ُمدَّ

ِقْي ِف الَْمْدَرَسِة، أُِحبُُّه  ِت ِبَُناَسَبِة تََفوُّ َي َوَجدَّ أَْهَداِنَ إِيْاُه َجدِّ

ا ِولَْم أَِجد الُْفرَْصَة ِلَلَْعَب ِبِه َحتَّى اْلَن، َولَِكنِّي َسأَكُوُن  ِجدًّ

ْمُتُه إَِل اْلَطَْفاِل الُْمْحَتاِجنَي . أَْسَعَد إِْن َقدَّ

15

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

حصة عبدالسام السميط 
محمد رمضان

21 سم X 21 سم
غاف وريق

2017
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الفئة العمرية +6 سنوات

كلُّ الكتِب التي قرأناها، والمحاضراِت التي سمعناها، والدوراِت التي حضرناها؛ تبدو غيَر كافيٍة عنَد أّوِل موقٍف 
يتعرُّض فيِه أحُد أطفالنا للُهجوِم من طفٍل آخر، نقُف عاجزيَن عندها، نفكُّر في كلِّ تلك الحلوِل التي ِمن الممكِن 

ِته.  أن نقوَم بها دوَن أْن ُيْضِعَف ذلَك الموقُف من شخصيِة طفِلنا أْو يترَك نََدبًا في نفسيَّ
ولكْن سيفاجُئنا أطفاُلنا في أحياٍن كثيرٍة بقّوتِهم وقدرتِهم على تقديِم الحلوِل لمشاكِلهم، فقْط إْن تراجْعنا خطوًة 

إلى الوراِء وقّدمنا لهم كل الحبِّ والّدعِم.

كيف أصبح أحمد بطالً أقوى؟

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

حصة عبدالسام السميط 
محمد رمضان

21 سم X 21 سم
غاف وريق

2018

بعَد فرتٍة قصريٍة، طَرََقْت 

أمي وأيب باَب غرفتي. 

ضّمْتني أمي، ومسَح أيب 

عىل رأس. 

16

عندها ملْ أكْن قادًرا عىل 

كوِت أكرثَ؛ فانفجرُت  السُّ

بالبكاِء كالطفل الصغري. وحني 

َهَدأُْت، أخربُت أمي وأيب با 

حدَث بيني وبنَي سامي.

17

9 789996 680731
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نــص: حصة عبدالسالم السميط

رسوم: محـمـد رمـضـان

نــص: حصة عبدالسالم السميط           رسوم: محـمـد رمـضـان
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نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

تسنيم أسعد السند 
أحمد حلمي - نهال حسن

21 سم X 28 سم
غاف وريق فاخر 

2018

الفئة العمرية +6 سنوات

فكرُة السلسلِة أْن نُعيَد سرَد قصٍص من السيرِة العطرِة، على لساِن جماداٍت وحيواناٍت كانت تعيُش في ذلك 
الزماِن.

الهدُف من سرِدها على لسانِهم تقريُب واقِع الحياِة حيَنها إلى واقِع حياِة الطفِل؛ من ناحيِة المشكالِت والعقباِت 
التي تواجه األطفاَل، وكيف يستطيعون حلَّها َوْفَق الهدِي النبويِّ الشريِف.

ا تلك الِحْقبَة، ولكْن كونُها جماداٍت وحيواناٍت يعطينا الفسحَة لجعِلها تخطُئ  اعتمْدنا على موجوداٍت عاصرْت حقًّ
وتصيُب؛ مما يزيُد التشويَق لدى الطفِل، دوَن الَمساِس بحياِة الصحابِة الكراِم وُشخوِصهم.

مغامرات قطنة
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المقاس :
التجليد : 

24 سم X 67 سم
ورق مقوى فاخر
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نــص: تسنيم أسعد السند          رسوم: أحمـد حلـمي  - نهـال حسـن

سألعُب معها فقط

الجمل الذي صار سعيًدا

نــص: تسنيم أسعد السند          رسوم: أحمـد حلـمي  - نهـال حسـن

نــص: تسنيم أسعد السند          رسوم: أحمـد حلـمي  - نهـال حسـن

هل في يِدِك تمرةٌ؟

قصة: تسنيم أسعد السند          رسوم: أحمـد حلـمي  - نهـال حسـن

الصندوُق الكبيُر

ُل املسؤوليِة، واألمانُة املوضوع: تحمُّ

املوضوع: الرحمة

املوضوع: الصدق

املوضوع: األكُل املُعتدل

9 789996 696923

9 789996 696930

9 789996 696978

9 789921 722031



48

نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

إيمان درويش - تسنيم أسعد السند 
خافيير فرانسيسكو
28 سم X 21 سم

غاف وريق 
2018

9 789996 696985

الفئة العمرية +6 سنوات

إصدار جديد يتناول إحدى مشاكل النطق )التأتأة( عند األطفاِل.
مع علي، نعيش رحلة نجاح مع إحدى مشاكل النطق؛ التأتأة،

طة تطرح تجرِبة عالجية ناجحة.. سنعرف كيف قرر علي أن يبدأ رحلة مواجهته لها، بمواقف مبسَّ

مع علي، نرسم ألطفالنا طريًقا سهاًل سعيًدا لمواجهة مشكالتهم بكل قوة وإصرار.

اسمي عـ عـ عـ علي

نــص: إيمـان درويـش   -   تسنيم أسعـد السند

    رسوم: خافيري فرانسيسكو
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نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

سامية عبدالرحمن فارح 
هناء مدحت

20 سم X 27 سم
غاف مخمل فاخر 

20199 789921 722109

الفئة العمرية +6 سنوات

كثيًرا ما تسكننا أمنيات، وأصعبها أن نتمّنى أن نكون غيرنا؛ حينها ننسى أعذب ما تملكه ذواتنا.. فماذا حصل 
ألمنية السلحفاة من البداية وحتى النهاية؟

أمنية سلحفاة
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نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

سلمى محمد الميمني 
علي الزيني

24 سم X 24 سم
غاف مخمل فاخر 

20199 789921 722239

الفئة العمرية +6 سنوات

نظرت نجيبة إلى ما يحدث في جنون، وصاحت: ولكن أين الفرشاة والمعجون؟!
فقال الطبيب: إنها مشكلة كبيرة، ولن ينفع معها المعجون والفرشاة الصغيرة.

ترى ماذا حدث مع نجيبة؟

نجيبة وزحلتها العجيبة
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نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

د. إيفا كوزما 
أغنيز دو بِزِناك

12 سم X 12 سم
غاف وريق

20192019 1603

الفئة العمرية +6 سنوات

هي سلسلة من االختبارات التي تتيح ألطفالنا معرفة شخصياتهم في العمق، ألنهم مع كل قصة من قصص هذه 
السلسلة سيكتشفون صورهم الحقيقية، ويحّددون طبيعتهم النفسية، ليصلوا من خاللها إلى كيفّية التغّلب على 

القلق والخوف والغضب، وبالتالي الوصول إلى السعادة النفسّية المنشودة.
مطالعة هذه السلسلة بما فيها من اختبار الشخصية وتحليلها بوساطة األسئلة الموجهة، تشكّل طريقة مسّلية 

ورائعة لالستزادة من المعرفة عن الذات واألنا العميقة لدى كل طفل من أطفالنا الصغار.
تيسير  على  المحّللون  عمل  والتي  الطفل،  لسلوك  ميداني  شبه  تحليالً  كونها  في  السلسلة  هذه  أهمية  تكمن 

مصاعبها حسب أصول التحليل النفسي للوصول إلى ضمان حسن التصرّف والنجاح في الحياة.

سلسلة أنا أفكّر )5 عناوين(
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هل أنتم مستعدون لإلبحار في بحر فريد
على متن سفينة رحلة القراصنة الَخارِقة الرائعة؟

هل أنتم جاهزون للمفاجآت؟
أتحبون التزّود بالمعلومات؟

أال يمكنكم التغّلب على فضولكم؟ 
هل تبحثون عن مغامرة؟ 

إذن! ... هيا اِلَتِحقوا بهذه الرحلة...
فهذه الرحلة ِمن أجلكم...

سيرافقكم طوال هذه الرحلة القراصنة الشجعان
الذين تََهابُهم البحار الساحرة في معظم البالد:

َذِكي، صاِعق، َلِطيف، َشارِد وُمَفكِّر.

سلسلة رحلة القراصنة

الفئة العمرية +9 سنوات

نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

شانيز باش 
أرين دادالر

13 سم X 19 سم
غاف وريق فاخر

2022

جديد



55



56

أنا فكري، ويلقبونني
بفكري صاحب األفكار.

أسكن في حي سكّر الديك.
واسمي يليق بي، فمذ عرفت نفسي

لم أعاِن أبًدا من البحث عن األفكار الجديدة.
أعتقد أنني مصنع األفكار

أو ربما عالِم أفكارٍ محترٌف.
أما فخري فهو زميلي في الصف..

صديقي المقرب.. وجاري في الطابق األعلى..
وسأحكي لكم حكاياٍت مضحكًة ومسليًة حصلت معنا.

سلسلة فكري وفخري

جديدالفئة العمرية +9 سنوات

نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

نهير آيدن 
بشرى غفار

13 سم X 19 سم
غاف وريق فاخر

2022
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تأليف ورسوم : 
المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

تشاري جبجي
24 سم X 15 سم
غاف مخمل فاخر 

2021

ال تكون رحلتكم ممتعًة إال إذا كانت بـرفـقــة أشـخــاص تـطـابق عـقـوُلـهم عقوَلكم.
فَمن ترغبون في أن يكونوا معكم في هذه الرحلة؟

سأخرج برفقتكم قائاًل لكم: إنَّ الكتاب الجيِّد صديق رائع في الرحالت.

سلسلة شاكر المغامر

الفئة العمرية +9 سنوات

1280 4207
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نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

تسنيم أسعد السند 
فواز أحمد

14 سم X 21 سم
غاف وريق

2018
9 789996 696916

الفئة العمرية +9 سنوات

رواية تتناول موضوع الوقوع بالخطأ.. والصراع ما بين التبرير و التصويب.. من منظور شاب صغير..
منذ قدومه كل شيء تغير.. فبعدما كان الدوري هو الهدف فقط.. أصبح التركيز منصب على استرجاع ما كان من 
المسلمات في حياة فهد.. المستوى األكاديمي العالي والشعبية التي كان يحظى بها كلها أصبحت من الماضي.. 

فهل يستطيع طالب الصف السابع أن يعيد االتزان لحياته؟؟

فهد.. من.. إلى!
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الفئة العمرية +9 سنوات

بدأ فهد يشعر بالضيق الحقيقي من كمِّ القوانين والمهامِّ اليومية في البيت..
ُل مكيِّف غرفته في فصل الصيف الحاّر.. وزاد االختناَق تعطُّ

الخروج الفوري من البيت صار هدف فهد األول، وحلمه األكبر أن يبتعد عن كلِّ ما يضايقه..
فما ِخياراته وكيف سينفِّذها؟

فهد يبحث عن بيت

نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

تسنيم أسعد السند 
ريان ألتونجي

14 سم X 21 سم
غاف وريق

20209 789921 722543
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نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

محمد نالبانت 
ناجيهان تافان

21 سم X 22 سم
غاف مخمل فاخر 

20192019 1108

أنزل هللا القصص في القرآن لنأخذ منها الدروس والعبر، ولنستفيد منها في حياتنا وآخرتنا، 
وقد كتبت هذه السلسلة بلغة سهلة العبارات، رشيقة الكلمات، وفق منهجية علمية تعتمد 
الصحيح من القصص والحكايات، كل ذلك بأسلوب عصري ورسوم جذابة تنمي الجمال في 

نفوس أبنائنا.. تعالوا معا نتعرف على »سلسلة رسل«

الفئة العمرية +9 سنوات
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وأحب  األعلى  والمثل  األولى  القدوة  الصفات،  وأكمل  األخالق  أجمل  صاحب  هو 
العباد إلى هللا، إنه محمد سيد البشر أجمعين، خاتم الرسل والنبيين المبعوث رحمة 
للعالمين، عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، هذا الكتاب ختام لسلسلة رسل، يتعرف 
األطفال من خالله على سيرة الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم ليتسنى لهم 

اتباع نهجه وسنته واألسعد من اتخذه له أسوة وإماما، صلى هللا عليه وسلم.

نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

محمد نالبانت 
ناجيهان تافان

21 سم X 22 سم
غاف مخمل فاخر 

2020
9 789921 722260

الفئة العمرية +9 سنوات
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نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

إيمان البايل
نسيبة المنيس

16 سم X 22 سم
غاف فاخر 

20199 789921 722116

الفئة العمرية +9 سنوات

اعة تعلِّق عليها  ت الواقع.. لم ترَض أن تكون أسيرة لظروفها، ولم تجعل من معاناتها شمَّ تلك الفتاة التي تحدَّ
دت الهدف.. سارت على الطريق الوعر الصعب.. لكنها وصلت في النهاية.. لتكون  ت نفسها.. حدَّ إخفاقها.. تحدَّ

ملهمة لكلِّ من حولها، ولعلَّها تكون ملهمة لكم كذلك.

قصة هناء
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نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

فاطمة جاغداش
محيي الدين قره خان

13 سم X 21 سم
غاف فاخر 

2022

الفئة العمرية +12 سنوات

هذا الشارُع هو األشدَّ انحداًرا في العالم.
ته، إلى درجة أنك لو تركت نفسك من قمَّ

ستتدحرج حتى تصل إلى أسفله.

 يتكوَّن هذا الشارع المسدود من بيوت 
ملوَّنة مثل الُعَلِب.

بيوت ملونة بألوان مختلفة، ذات طابق 
واحد أو طابقين،

مرصوفة بتَسلُسل. وأجمل ما فيها 
حدائقها الصغيرة الرائعة.

من الممكن أن نرى بوضوٍح المبانَي 
العاليَة في المدينة

ة هذا الشارع، وكذا الشوارع  من قمَّ
ة بالناس. المكتظَّ

ق وتمشي في أزِّقة  ولكن حينما تتعمَّ
الحيِّ الضيقة،

تشعر بكلِّ خطوة تخطوها أنك انتقلت 
إلى عالم آخر.

الشارع المسدود

9 789921 722659

جديد
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نــص : 
المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

إيمان النشمي
10 سم X 27 سم

غاف فاخر 
2022

الفئة العمرية +12 سنوات

رسالة لتشجيع المراهقين من الفتيان والفتيات
على التعبير عن مشاعرهم ورغباتهم

بطريقة تفاعلية إيجابية.

كيفية االستخدام: 
االتفاق مع االبن/االبنة على اختيار 15 عالقة

من أصل 20 عالقة على األقل
لتحقيق الفوز في نهاية الشهر.

اليوم فقط..

9 789921 722659

جديد
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تطبيقات تعّلم بألعاب التركيب

تطويــر المهــارات والقيــم مــن خــال أوراق عمــل تحتــوي علــى حــروف، 
أرقــام وأشــكال يكتســب معهــا األطفــال مقدمــة المهــارات العلميــة الازمــة 

يف مجــاالت الهندســة والعمــارة والتقنيــة والقنــون.

تعّلم بألعاب التركيب

ألعــاب  خــال  مــن  والقيــم  المهــارات  لتطويــر  لعبــة   38
الطفــل،  لــدى  التلقــايئ  التعلــم  مهــارات  تنمــي  إبتكاريــة 
تمــده بالثقــة المطلوبــة، تعــزز روحــه االستكشــافية وتحفــزه 

علــى جــرأة التعبيــر.

تأليف : 
المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

أ. صاح اليافعي
21 سم X 29 سم
غاف مخمل فاخر 

2019

9 789921 722161

9 789921 722024



70



71


