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اأن تلعب دار الحدائق دورًا في تعزيز المطالعة وتن�شيطها  ي�شرنا 

باأ�شاليب  معّدة  ن�شو�ص  من  نقدمه  ما  مع  ال�شاعدة  اأجيالنا  لدى 

متنوعة ور�شوم جذابة لت�شبع حاجات الأطفال اإلى الت�شلية والمعرفة.

اختر زاوية في مكتبة بيتك واجعلها زاوية اأطفالك 

والزاوية �شت�شبح حديقة مع كتب دار الحدائق

 نبيهة محيدلي  

نا�شرة دار الحدائق 
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�إّنه  حروفي �لأبجدية لي�س م�سروعًا تعليميًا مبا�سر�ً، ولي�س مادة در��سية، 

مع  متر�فقة  تقديمها   
ّ
تم وقد  �لعربية،  �للغة  حروف  �إلى  ف 

ّ
للتعر فر�سة 

 تكر�ر �لحرف مع ما 
ّ
رة ب�سيطة ومتر�بطة في �لوقت نف�سه. وتم

ّ
ر�سوم معب

قبله وما بعده من �أجل زيادة �لمتعة لدى �لطفل.

�لهدف هو تعري�س �لطفل لحروف لغته لي�ستاأن�س بها وي�سّكل معها خبرة 

�سارة ويعمق �سلته �لتعبيرية و�لوجد�نية.

سلسلة حروفي   األبجدية

تأليف :  نبيهة محيدلي     رسوم :  محمد سعيد بعلبكي

القياس:: )23.5× 25.5(  ـ  36  صفحة  ـ غالف  مقّوى

بان 
ّ
ف..�أل�سق... حروفي �لأبجدية/ �ألّون مع حروفي �لأبجدية: ُكتي

ّ
�أتعر

و�لوجد�نية  �لتعبيرية  �سلته  ويعمق  �سارة،  خبرة  معهما  ي�سّكل  لأن�سطة، 

بهما عبر �أ�سغال �لق�ّس   و�لل�سق و�لتلوين.

تأليف :  نبيهة محيدلي     رسوم :  محمد سعيد بعلبكي

»بو�ستر« حروفي �لأبجدية: هو معر�س لحروف �للغة �لعربية، ُير�ّسخ 

��سترجاعها وحفظها،  هذه �لحروف في ذهن �لطفل، وُي�سّهل عليه 

ة �إذ� ما ُعلِّقت �أمامه في غرفته �أو �سّفه. خا�سّ

القياس: 50×70

تأليف :  نبيهة محيدلي    رسوم :  محمد سعيد بعلبكي  

 64 بطاقة    

�للعبة   �سيجد  هذه  في  �لأبجدية«:  حروفي  و�أتذّكر  » �ألعب   لعبة  

�لطفل متعة في   �كت�ساف �لحروف،   وهي   موؤَلّفة من مجموعتين من 

 �لأحرف �لأبجدية من 
ّ
�لبطاقات وعددها  64 ،   وكّل مجموعة ت�سم

لعبة  �أهمها  لعبة،  من  في   �أكثر  ��ستثمارها  �لياء،   ويمكن  �إلى  �لألف 

�لتذّكر و�لمطابقة، وهدفها تنمية وتن�سيط �لذ�كرة،   و�لم�ساعدة على 

�لتركيز  وتم�سية وقت جميل برفقة �لحروف �لعربية.

يحكي   هذ� �لكتاب للطفل عن ذيول �لحيو�نات،   ولماذ� ُوجد 

�آخر.  هي  من حيو�نٍ   �إلى  هي   منافعه،   و�ختالفه  �لذيل،   وما 

رحلة �سبيهة بالبحث �لعلمي �لب�سيط، تعّلم �لطفل �أن ُير�قب 

ما حوله، وُتدّربه على دّقة �لمالحظة و�لربط و�ل�ستنتاج.

سلسلة من حولي

تأليف :  عبد اإلله رؤوف

رسوم :  محمد سعيد بعلبكي

القياس: )18×18(  ـ  12  صفحة ـ   غالف  مقّوى

خالل  ار�ت،   من 
ّ
�ل�سي باأنو�ع  �لطفل  �لكتاب  هذ�  ف 

ّ
يعر

من  متعّددة،  بن�ساطات  و�حد  مو�سوع  �إّنه  با�سل.  حكاية 

ها �لطفل منذ �ل�سغر.
ّ
ار�ت �لتي يحب

ّ
عالم �ل�سي

تأليف :  عبد اإلله رؤوف

رسوم :  محمد سعيد بعلبكي

القياس: )18×18(  ـ  16  صفحة ـ  غالف  مقّوى

القياس: )23.5× 25.5( - 28 صفحة - غالف ورقي

القياس: )23.5× 25.5( - 8 صفحات - غالف ورقي
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تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  لجينة األصيل

القياس: )15×15(  ـ  16  صفحة ـ  غالف ورقي

متوفر بقياس )33×33( 

�سامي،   فبد�أت  �لتي   قذفها  �لكرة  حكاية  �إنها 

رحلتها :  فوق تحت،   خارج د�خل،   �أ�سفل �أعلى... 

�إلخ.   و�سامي   يبحث عنها،   فهل   يجدها؟

�لتجاهات  عالم  �لطفل  يتعّلم  �لكرة  رحلة  مع 

و�لأمكنة.

ف هذ� �لكتاب �لطفل بعالم �لألو�ن �لأ�سا�سية،  
ّ
يعر

 من خالل ما   ير�ه من حوله و�سولً   �إلى �ألو�ن قو�س 

قزح . 

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم : أسامة مزهر

القياس: )15×15(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

 متوفر بقياس )33×33( 

يحكي   ه��ذ� �لكت��اب لالأطفال عن عال��م �لأمومة 

عند �لحيو�نات،   م��ع �أ�سماء �سغارها  ور�سومها مع 

�أمهاتها..

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  محمد سعيد بعلبكي

القياس: )15×15(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

متوفر بقياس )33×33( 

تقّلبات  مر�حل  �لأطفال  يعي�س  �لكتاب  هذ�  في 

ر�ت �لتي   تطر�أ عليه،   مع �لم�سطلحات 
ّ
�لجّو،   و�لتغي

�لمنا�سبة لكّل حالة،   و�لر�سوم �لتو�سيحية . 

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  لمياء عبد الصاحب

القياس: )15×15(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

متوفر بقياس )33×33( 

بالأطعمة  �لطبيعية  �لطفل  �لكتاب  هذ�  ف 
ّ
يعر

لبع�س �لحيو�نات،  كمقدمة لتعّلم �ل�سل�سلة �لغذ�ئية  

�لموجودة حوله في �لطبيعة.

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم : لجينة األصيل

القياس: )15×15(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

متوفر بقياس )33×33( 

ُيحّدث هذ� �لكتاب �لطفل عن �لأ�سكال �لهند�سية،  

لديه،   �لماألوفة  �لم�ساهد  مع  مقارنتها  خالل   من 

لتكون فر�سة للتعّلم عليها من خالل ما هو محيط 

بالطفل.. 

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم : أسامة مزهر

القياس: )15×15(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

متوفر بقياس )33×33( 

يحكي   هذ� �لكتاب للطفل بال�سورة و�لكلمة عن 

في   محيطه  �لأ�سا�سية،   �لتي   يجدها  �لمهن  عالم 

وبيئته . 

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم : تغريد دارغوث

القياس: )15×15(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

متوفر بقياس )33×33( 

سلسلة نافذتي   األولى سلسلة نافذتي   األولى
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تأليف ورسوم: لجينة األصيل

القياس: )21×28(  ـ  60  صفحة  ـ غالف ورقي

وحكايات  �لياء ..  مو�قف  حتى  �لأل��ف  من 

ُتحكى لل�سغار، �أو   يقروؤونها في   بد�ية تعّلمهم 

و�إغناء  �إليهم،  �ل��ح��روف  لتحبيب  �ل��ق��ر�ءة 

�لم�سار  �لأحرف  تمييز  �للغوي،   مع  قامو�سهم 

�إليها بلون مختلف للتركيز عليها . 

تأليف ورسوم: لجينة األصيل

القياس: )21×28(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي

لثوب  �لذي   تختاره  في   �للون  محتارة  تّفاحة 

�لأخ�سر  �أم  �لأ�سفر  �أم  �لأحمر  هو  �لعيد :  هل 

�أم ..  �أم .. ؟

ُترى ما هو �للون �لذي   �ستختاره؟

لفرح  ومقدمة  �لأل��و�ن،  في   عالم  رحلة  �إّنها 

�لعيد.

تأليف ورسوم: لجينة األصيل

القياس: )21×28(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي

�أر�دت تّفاح��ة �أن تع��دّ   �أ�سابع   يدْيه��ا �لع�سرة،  

 لكنها لم تكن تعرف �لعدّ ..  خرجت من �لبيت 

قا�سدة �لحقول و�لب�ساتي��ن،   تر�فقها �ل�سم�س،  

 وت�سّجعها على �لعدّ .  وفي   �لم�ساء،   تعود تفاحة 

وقد باتت تعرف �لعّد  للع�سرة . . �إّنه عالم �لتعّلم 

�لطبيعي خارج �إطار �لمدر�سة.

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم : لجينة األصيل

 القياس: )21×28(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي

كيف تبرهن �لبنت تفاحة لالأرنب �لمختبئ بين �لع�سب �أنه 

�أرنب؟ هي   تعرف ذلك لكّن �لأرنب عنيد ل   يعترف ..  �إّنها 

ف من خاللها �لدّقة 
ّ
مغامرة لطيفة بين تفاحة و�أرنوب . نتعر

في تو�سيف �لأ�سياء، مع تقديم �لأدلة على ما نقول. 

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم : لجينة األصيل

 القياس: )21×28(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي

�لأ�سكال،   لعبة  و�سم�سم   يلعبان  تفاحة 

�لمربع،   �لم�ستطيل،   �لد�ئرة،    فير�سمان 

كثيرة .  ر�سوم  تخرج   و�لمثلث،   ومنها 

 و�أهمها ر�سمهما �لم�سترك.

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم : لجينة األصيل

 القياس: )21×28(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم : لجينة األصيل

 القياس: )21×28(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي

هي   تّفاحة  �لربيع،   وها  ف�سل  في   بد�ية  نحن 

�ل�ستاء،:  نائماً   في   ف�سل  كان  تلتقي   كلّ   من 

 �سنجوب،   �سلحوفة،   قنفوذ،   �سفدوع،  

هي   م�ستاقة  در�جتها،   وكم   حلزونة،   وحّتى 

لنزهة عليها في   �سو�رع �لقرية ! 

يا�سمينة،طائرها  �لببغاء  �أن  من  متاأكدة  تّفاحة 

ولكّن  �لأغ�����س��ان،  بين  تختبئ  �لمف�سل، 

م  يا�سمينة ُتنِكر ذلك وتطلب من تفاحة �أن تقِدّ

لها �لدليل و�لبرهان.. فهل يكون �لأمر �سعبًا 

على تفاحة ..�أم تنجح؟

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم : لجينة األصيل

 القياس: )21×28(  ـ  64  صفحة  ـ غالف ورقي

غير  غي��ر �ل�سّ �إّنه��ا رحلة   في   عال��م �لحيو�ن .  م��ن �ل�سّ

حت��ى �لكبير �ل�سخم ..  تختار   » تّفاحة«  من كلّ   حرف 

فنا :  �سكل��ه،   بيته،   طعامه،  
ّ
ف �إليه،   وتعر

ّ
حيو�نًا،   تتع��ر

   ميز�ته . 
ّ
 عائلته،   عالقت���نا به،   و�أهم

تأليف : ليلى صايا

رسوم : لجينة األصيل

 القياس: )21×28(  ـ  60  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي

حكاية تر�فق كلّ   حرف .  �أبطالها �سخ�سيات من عالم �لإن�سان 

تعريفه  خالل  من  �للغوي   للطفل،  و�لحيو�ن .  تنّمي   �لقامو�س 

باقي   عن  مختلف  وبلون  �لأبجدية  �لحروف  من  بكلّ   حرف 

د�خل  للحروف  �لمختلفة  �لأ�سكال  على  للتركيز   �لحروف، 

 �لكلمة. مرفق بق�سة وفيديو ون�ساطات فنية وذهنية . 

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم : لجينة األصيل

 القياس: )21×28(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي

وقّدمت  حمر�ء،  زهور  باقة  تّفاحة  ذ�ت   يومٍ   قطفت 

زهرة لكل �سخ�س �لتقته في طريق �لعودة .  هي   طريقة 

ممتعة لكت�ساف �لمهن �لأ�سا�سية، وكذلك لكت�ساف 

لها  �حتفظت  و�أّمها،   وقد  �لبنت  بين  �لعالقة  طبيعة 

بالزهرة �لأخيرة.  ل تن�سو� ر�سد �لحلزونة �لتي   تلحق 

ة كّلها .  ببطلتنا في   �سفحات �لق�سّ

سلسلة كتاب تفاحة  م�سابقة �لمجل�س �لعربي للطفولة و�لتنميةسلسلة كتاب تفاحة

 �ل�سخ�سية �لكرتونية �لعربية عن �سخ�سية تفاحة

قائمة �لكتب

  �لمو�سى بقر�ءتها

�لجمعية �لكويتية

 لتقدم �لطفولة �لعربية

 م�سابقة �لمجل�س �لعربي للطفولة و�لتنمية

 �ل�سخ�سية �لكرتونية �لعربية عن �سخ�سية تفاحة

  جائزة �لنادي �لثقافي �لعربي

 معر�س بيروت للكتاب

  �أف�سل كتب �لطفال �خر�جًا
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سلسلة مرمر  سلسلة مرمر  

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  لجينة األصيل

 القياس: )24×24(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

��سمها مريم ،  يدلعها  بنت �سغيرة  �إّنها رحلة في   حياة 

حياة  من  م�سهد  مرمر .  �لكتاب  و ينادونها  �أهلها  

�لذي   يحّب   �أن   �لحركة،  كثير  �لطفل  ة  خا�سّ �لطفل، 

�أّمه في   مرحلة ما  ب .  وعالقته مع 
ّ
 يكت�سف، و�أن   يجر

قبل �لمدر�سة .. 

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  لجينة األصيل

 القياس: )24×24(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

ب�سحبة  تق�سي   يوماً   في   �ل�سقاوة  ة 
ّ
�لمر هذه  مرمر 

مرمر   باأعو�م .  ��سبع  م��ازن،   �ل��ذي   يكبرها  �سقيقها 

�أنه   يتذّوق طعم  ما حوله،   حّتى  ليكت�سف كل  ك 
ّ
 يتحر

�لألم . 

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  لجينة األصيل

 القياس: )24×24(  ـ  28  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  لجينة األصيل

 القياس: )24×24(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

تطل علينا مرمر في   مغامرة جديدة،   عندما   يحين موعد حمامها �ليومي ... كيف 

�ستهرب من �مها خوفًا من �لماء و�ل�سابون ... وكيف ت�ساحبها �أمها في   هذه 

�لمغامرة باحثة عنها في   �رجاء �لمنزل،   كل هذ� في   مو�قف ل تخلو من �لطر�فة 

و�لت�سلية. 

رير، وقالت لها: 
ّ

في ذلك �لم�ساء، حملت ماما مرمر، وتوّجهت بها �إلى �ل�س

و�لآن �سنذهب �إلى �لّنوم، و�ساأحكي لك حكاية. ففرحت مرمر وقالت:

�أنا.. �أنا..

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  لجينة األصيل

 القياس: )24×24(  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي

�ليها  نظرت  �لملّونة.  بالمكعبات  تلعب  مرمر  كانت 

ماما، فوجدت �أنها َبَنت ُبرجًا عاليًا بطولها، ففرحت 

مرمر  لتكافئ  �لت�سفيق  �سبحة   
ّ
وتكر لها..  و�سّفقت 

لدى  �لذ�ت  تقدير  في  رحلة  هي  ة. 
ّ
مر كل  نف�سها 

�لأطفال، ومحاولة لمعرفة عو�قب �لأمور.

�ل�سعبي  �ل�سوق  �إلى  برحلة  مرمر  تقوم  �لكتاب  هذ�  في 

�ل�سيء..  بع�س  فت�ستك�سف وتغامر  �أمها،  ة مع 
ّ
مر لأول 

�لكعك  بائع  م�سهد  يظل  بعد  ما  وفي  �أمها..  وُتقلق 

مطبوعًا في ر�أ�سها حتى وقت منامها. 

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: لجينة األصيل

 القياس: )24 × 24 (  ـ  28  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي 
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مع  يتعامل  �أن  �لطفل  تعويد  �إلى  �لكتاب  هذ�  يهدف 

بع�س  له  يعر�س  �لكتاب  باأ�سمائها.  منزله  في  �لأ�سياء 

�أن يبحث  �ل�سور ح�سب �لأحرف �لأبجدية، ويمكن 

عن �أ�سماء باقي �لأ�سياء �لتي يحّب �أن ي�سّميها باأ�سمائها.

سلسلة نسّمي األشياء بأسمائهاسلسلة نسّمي األشياء بأسمائها

ج�سم  �أع�ساء  باأ�سماء  �لطفل  �لكتاب  هذ�  ف 
ّ
يعر

�لإن�سان ح�سب لغتنا �لعربية، ويعر�س �سور�ً لأع�ساء 

�أن  ويمكنه  �لأبجدية،  �لأحرف  ح�سب  �لج�سم، 

يبحث بنف�سه عن �لأ�سماء �لأخرى.

يهدف هذ� �لكتاب �إلى تعويد �لطفل ��ستعمال �لكلمة 

في  �أو  �لطبيعة  في  �لمنا�سب:  �لمكان  في  �لمنا�سبة 

�أ�سياء  عن  حوله  يبحث  �أن  ويمكنه  �أخرى،  �أمكنة 

�أخرى، وي�سّميها بنف�سه.

 القياس: )16× 16(  ـ   32  صفحة  ـ غالف ورقي القياس: )16× 16(  ـ   32  صفحة  ـ غالف ورقي القياس: )16× 16(  ـ   32  صفحة  ـ غالف ورقي

إعداد:  رزان حسن   إعداد:  رزان حسن   إعداد:  رزان حسن  
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تأليف: فريد معوض

رسوم :  ماريا

 القياس: )17×19(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

بالولد  �لذبابة  وعالقة  �لذباب،  عالم  من  بة 
ّ
مقر لقطة 

ور�سوم  ق�سيرة  �لمهمل،   في   جمل  و�لولد  �لنظيف 

ممتدة على �ل�سفحات. 

تأليف: فريد معوض

رسوم: لجينة األصيل

 القياس: )17×19(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

و�لدجاجة،   �لديك  بين  �لمناف�سة  �لق�سة  تروي   هذه 

�أن   يبي�س .  ت�سيح،   و�لديك   يريد  �أن  تريد   فالدجاجة 

 لكن �لم�سامحة وقبول كلّ   و�حد بدوره هو ما   يختاره 

�لثنان �أخير�ً . 

تأليف: اسماعيل الصغير

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )17×19(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

كان  بيته،   لأنه  �لريح  كوكو،   �لذي   هدمت  ة  ق�سّ �إّنها 

�لم�ساعدة،   �إليه   يد  رفاقه   يمّدون  ه�ّسًا،   فيحزن،   لكن 

 ويتعاونون معه لبناء بيت لن ت�ستطيع �لريح �أن تهّدمه . 

تأليف: فريد معوض

رسوم: لجينة األصيل

 القياس: )17×19(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

قط  تاأثير  تحت  برحلة  �لقيام  في  ب�سب�س  �لقط  ع 
ّ
ت�سر

  
ّ
�آخر،   فذهب �إلى مكان لم   يعرف كيف يعود منه،   ومر

�لنجاة، وقد  �أن تمّكن من  �إلى   في   مخاطر ومخاوف 

تعّلم كيف يو�جه تاأثير �لرفاق.

تأليف: فريد معوض

رسوم: فارس قره بيت

 القياس: )17×19(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

يحكي   هذ� �لكتاب حكاية  » �لعم �سالمة «  بائع �لليمون 

�إلى  و�لكتابة،   فاهتدى  �لقر�ءة  �أن   يتعلم  �لذي   �أحب 

كانو�  ولو  حّتى  �لآخرون،  يعّلمه  لكي     ر�ئعة  فكرة 

�سغار�ً، ومن دون �أي خجل.. وتنجح فكرته.

�ل�سم�س  كانت  �لظّل،  ��سمه  �سيئًا  يعرف  �لأرنب  يكن  لم 

م�سرقة، وكان يلعب �سعيد�ً. فجاأة، ر�أى �سيئًا يتبعه. تهدف 

هذه �لق�سة �إلى تب�سيط مفهوم �لظل و�لنور،   من خالل لعب 

�لأرنب،  وعالقته مع ظّله وحديثه �إليه و�سعوره نحوه.

تأليف: اسماعيل الصغير

رسوم: أحمد الخطيب

 القياس: )17×19(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: فريد معوض

رسوم: فارس قره بيت

 القياس: )17×19(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

في   نمّوها،   �إلى  بها،   ور�فقها  �ستلة   �عتنى  ر  ُخ�سْ غر�س 

�لإح�سا�س  في   نف�سه  منه،   فزرعت  �أطول  �أ�سبحت  �أن 

بالنجاح  من جهة، ومن جهة �أخرى علمته �ل�سبر و�لتاأّني.

تأليف: فريد معوض

رسوم: رهف شيخاني

 القياس: )17×19(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

يقّدم هذ� �لكتاب معلومات عن �لقرية و�لمدينة،   من 

خالل ر�سائل متبادلة بين �سامية �بنة �لقرية ود�نة �بنة 

�لمدينة .  فهل تقنع �أّي منهما �لأخرى؟
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تأليف: فريد معوض

رسوم: ماريا

 القياس: )17×19(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

�أي�ساً   تحتاج  �سديق .  و�لوردة  �إلى  تحتاج  �لنحلة 

�سديقتين .  ترّحب  ت�سبحان  �سديق،   وهكذ�   �إلى 

�ل�سد�قة  هذه  عن  وتحّدثها  بالأخرى ،  كلّ   و�حدة 

ة.
ّ
�لقديمة و�لم�ستمر

تأليف: شفيق مهدي 

رسوم: ماريا

 القياس: )17×19(  ـ  14  صفحة  ـ غالف ورقي

بطلة هذ� �لكتاب هي   �ليد وعالمها �لو��سع، و�لأفعال 

هي   و�حد  فعل  بها.   ولكن   يبقى  �لتي   تقوم  �لكثيرة 

هذ�  هو  ما  ُترى،  وحدها .  تعمله  �أن  عن   عاجزة 

�لعمل، ولماذ� تعجز عن فعله؟

تأليف: رزان حسن

رسوم: نادين صيداني

 القياس: )17×19(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

هدف هذ� �لكتاب حّث �لطفل على �ن يبحث ما ور�ء 

�لأدو�ر �لطبيعية لالأ�سياء، بخبر�ت تعوي�سية ُتثري قامو�سه 

�لمعرفي وتغنيه، فالعين ترى �لأ�سياء لكنها لي�ست وحدها 

�أخرى  ُيب�سر عبر و�سائل  �ن  �لتي ترى، فالإن�سان يمكن 

ة �إذ� ُحِرم نعمة �لب�سر. خا�سّ

سلسلة غابة األصدقاء

وقال  ري�سه  �لمغرور  �لطاوو�س  نف�س 

�أجمل  » �أنا  به :  �لتي   رّحبت  للحيو�نات 

تكونو�  �أن  �أر�سى  �لحيو�نات ..  ول 

   بحادثة، 
ّ
مر �لطاوو�س  لكن  لي «.   �أ�سدقاء 

�أ�سدقائه  تجاه  موقفه   عن  جعلته   يتر�جع 

�لذين لم يتخّلو� عنه.

�لحمار   �لأطفال  �لكتاب   يلتقي   في   هذ� 

�أدو�ر  �إلى  معه   غندور،   ويتعرفون 

عالقته  �لتي   يلتقيها،   و�إلى  �لحيو�نات 

ه 
ّ
بالإن�سان . من خالل �لحّطاب �لذي يحب

ويحّن عليه.

يهتم �أرنوب باأزهار حديقته،   ويطرد �لنحل 

بعيد�ً   عنها،   لكن عندما تخبره بق�ستها مع 

�أحالمه  ت�سبح  �لع�سل  في   �سناعة  �لأزهار 

لذيذة . 

�لغيوم  �أرنوب من  للجزر   يطلب  ه 
ّ
�سّدة حب من 

تتحّقق  �لمطر،   فهل   جزر�ً   بدلً   من  تمطر  �أن 

�أمنيته، و يح�سل ذلك؟

تعتدي   عليه  �أن  خائفاً   من  �لغابة  �لقنفذ  دخل 

لت�سّلم  منه  �قتربت  كلما  حيو�ناتها،   فكانت 

في   �أنه  �لقنفذ  عرف  ��سو�كه ..   عليه   َوَخزْتها 

 غابة لالأ�سدقاء،   و�حتار في   ما   يفعل .  فما كان 

حالً   وجدت  �إلّ   �أن  �لحكيمة  �ل�سلحفاة  من 

 منا�سباً   لم�سكلته . 

تأليف :  ليلى صايا 

رسوم :  لجينة األصيل 

 القياس: )16×16(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي 

تأليف :  ليلى صايا 

رسوم :  لجينة األصيل 

 القياس: )16×16(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي 

تأليف :  ليلى صايا 

رسوم :  لجينة األصيل 

 القياس: )16×16(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي 

تأليف :  ليلى صايا 

رسوم :  لجينة األصيل 

 القياس: )16×16(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي 

تأليف :  ليلى صايا 

رسوم :  لجينة األصيل 

 القياس: )16×16(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي 
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ة �لتو�أمين عامر و�سامر �للذين   ينف�سالن  �إّنها ق�سّ

ة عندما   ي�سبحان في   عمر �لذهاب �إلى 
ّ
�أّول مر

�لمدر�سة .  تمر بهما �لأحد�ث ويعانيان �إلى �أن  

 يتخطيا �لأزمة . 

�سّن  في   �لتي   �أ�سبحت  هي   نورة،  �ل�سغيرة 

م�سكلتها  �أّنها  لكن  �لمدر�سة،   �إلى  �لذهاب 

منها ..  وجو�بها  ما   ُيطلب  تفعل  تحّب   �أن  ل 

ف نورة 
ّ
�ستت�سر �أحّب .  كيف  �لد�ئم :  �أنا ..  ل 

في   �لمدر�سة؟

�إليها  فقد  �لتفت  �أمه،  �ساري   مع  ق�سة  �إنها 

فاأح�س �أنها بعيدة عنه فتوجه �إليها ..  هّزها من 

ثوبها ..  وعندما �ساألته ما به ..  تردد طويالً   قبل 

�أن   ي�ساألها :  �أمي ..  هل تحبينني؟ وياأتي جو�ب 

�لأّم �لمعتاد، ولكن باأ�سلوب جديد.

ل نورة �أمور�ً   ل   ير�ها   غيرها : 
ّ
ماذ�   يح�سل عندما تتخي

 تدخل �لم�ست�سفى،   وتتنقل �إلى مدينة �أخرى ..  قّطها 

جدتها  �إلخ ...  وحدها  في   �لبحر  نمرون   يغرق 

تعرف �سر هذه �لتخيالت .  ُترى،   ماذ� �ستفعل �لجّدة 

لت�ساعدها كي   ل تخ�سر هذه �لأحالم �لجميلة؟ ق�سة 

تتناول باأ�سلوب فكاهي   خيال نورة �لخ�سب . 

في  �ل�سغيرة  �لطفلة  على  �ل�سوء  ي�سلط  كتاب 

�لعائلة، من خالل عيون �أخيها �لأكبر �لذي ير�قب 

ت�سرفاتها، ويحلل هذه �لت�سرفات. فيربط ت�سرفات 

�خته �ل�سغرى بحاجاتها، وما تريده من كّل فرد في 

�لعائلة .كتاب ي�سجع على  �لتفهم  و�ل�ستيعاب من 

�لكبير لل�سغير في �لعائلة �لو�حدة.

تأليف: د. هند خليفة

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )24×24( ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: د. هند خليفة

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )24×24( ـ 24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: د. هند خليفة

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )24×24( ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: د. هند خليفة

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )24×24( ـ 24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: شفيق مهدي

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )24×24( ـ 24  صفحة  ـ غالف ورقي

  سلسلة  رسمة وكلمة   

عيني،   �أذني،   ل�ساني،   �أنفي،   يدي   هي   حو��سي  

حولي .  وعقلي   �لتي   تو�سلني   بما   �لخم�س 

 يظلّ   يخبرني،   ويخبرني،   ويخبرني .. تب�سيط 

من  عملهما  و�آلية  بالعقل،  �لحو��س  لعالقة 

خالل �لحياة �ليومية للطفل.

للديك وللع�سفور، لالإوزة و�لنجمة: كّل له 

�أما  عنه،  ويخبرنا  ه 
ّ
يحب �لذي  �لمف�سل  لونه 

مازن فله �لألو�ن كلها...

تعلمت هذه �ل�سغيرة عندما كبرت ودخلت 

�لمدر�سة �أن ت�ستغني عن �أ�سياء كثيرة ما عد�: 

ر، ول يمكن �أن �أ�ستغني 
ّ
»�سيء و�حد لم يتغي

عنه، مهما كبرُت...«.

و�لطباعة  و�لإخر�ج  �لر�سم  �إلى  �لن�س  من 

ق�سة..  �أجمل  �إنها  �لقر�ءة..  و�لتوزيع حتى 

ق�سة �لكتاب...

يحتاج �سف �لرو�سة �إلى �لعديد من �لأ�سياء 

بد�ية  في  �لأولد  لإ�ستقبال  جاهز�ً  لي�سبح 

نر�فق  �لكتاب  هذ�  في  �لدر��سي،  �لعام 

�لآن�سة ف�سة في هذه �لتح�سير�ت.

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: نادين صيداني

القياس: )16.5×16.5(  ـ  20 صفحة  ـ  غالف مقّوى

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: نادين صيداني

القياس: )16.5×16.5(  ـ  20 صفحة  ـ  غالف مقّوى

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: نادين صيداني

القياس: )16.5×16.5(  ـ  20 صفحة  ـ  غالف مقّوى

تأليف: ليلى صايا

رسوم: نادين صيداني

القياس: )16.5×16.5(  ـ  24 صفحة  ـ  غالف مقّوى

تأليف: مريم رعد

رسوم: نادين صيداني

القياس: )16.5×16.5(  ـ  24 صفحة  ـ  غالف مقّوى

»لئحة �ل�سرف«

جائزة كتابي لأدب �لطفل �لعربي 

موؤ�س�سة �لفكر �لعربي

م�سروع عربي 21

    جائزة �ت�سالت لكتاب �لطفل

�أف�سل كتاب للطفل �لعربي
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أشعار :  حسن عبدالله 

 ألحان :  د .  وليد   غلمية

رسوم :  حلمي   التوني 

 القياس: )17×24(  ـ   68  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

كتاب   يحكي   مغامر�ت �لحروف، في   ق�س�س و�أ�سعار و�ألحان 

و�أ�سو�ت ور�سوم ُمْمتعة،   حيث �سيكون لكلّ   حرف حكاية،  

�سعري   وغنائي،   ��ستعر��س  �إّنه  و�سورة .   �أغنية   ولكلّ   حكاية 

�ت،   وفي   مختلف حركات 
ّ
�لمر فيه �لأحرف ع�سر�ت   تظهر 

َجوٍّ   ناب�ٍس   بالحياة  و�سط  و�ل�سكون،  و�لك�سر     و�لفتح 
ّ
�ل�سم

ح و�لده�سة . 
َ
ح و�لَفر

َ
و�لَمر

مجموعة �أنا�سيد متنّوعة حول �لمنا�سبات �لإ�سالمية �لمختلفة،  

�ل�سعيد،   �لإ�سر�ء،   �لعيد  رحمن،   ليلة   منها :  حمد�ً   حمد�ً   يا 

 �لهجرة �لنبوّية،   در�س من �ل�سيرة �لعطرة .  وغيرها..

أشعار :  مجموعة مؤلفين

ألحان :  نصير حيدر 

إنشاد :  جنى حيدر

رسوم : هالة مهايني

 القياس: )17×24(  ـ   24  صفحة ـ  غالف  مقّوى

سلسلة األناشيد الممتعةسلسلة األناشيد الممتعة

أشعار :  مجموعة مؤلفين

ألحان :  نصير حيدر 

إنشاد :   جنى حيدر

رسوم : مجموعة رسامين

 القياس: )17×24(  ـ    24  صفحة - غالف  مقّوى

  هذ�  �لكتاب مجموعة �أنا�سيد حول ف�سول �ل�سنة �لأربعة، 
ّ
ي�سم

زت هذه �لأنا�سيد، 
ّ
ُكتبت باأ�سلوب �سل�س ولغة ُممتعة،    وقد تمي

مع �ألحانها و�سوت �لمن�سدة بفي�س  ُيدخل كّماً   من �لفرح �إلى 

�لم�ستمعين كبار�ً   و�سغار�ً . 

من  مو��سيع  لل�سغار،   تتناول  تتوّجه  متنّوعة  �أنا�سيد  مجموعة 

عالمهم �ل�سغير،   منها :  �سباح �لخير،   نعجة �سامي،   ماذ� قالت 

هند؟،   �أهالً   �أهالً ... جّدي.  وغيرها . .

أشعار :  مجموعة مؤلفين

ألحان :  نصير حيدر 

إنشاد :   جنى حيدر

رسوم : مجموعة رسامين

 القياس: )17×24(  ـ    24   صفحة ـ  غالف  مقّوى

أشعار :  حسن عبدالله

 ألحان :  أحمد قعبور

رسوم :  حسان زهر الدين 

 القياس: )17×24(  ـ    28   صفحة ـ  غالف  مقّوى

متنّوعة،  مو��سيع  تعالج  ق�سائد  مجموعة     �لكتاب 
ّ
ي�سم

�ل�سنبور،   �أنا  ومّت�سلة بحياة �لطفل،   وم�ساهد�ته منها :  تعطل 

فتى مهّذب،   �إ�سارة �لمرور،   ع�سفور�ن وغيرها  من �لق�س�س 

�ل�سعرية �للطيفة.

قائمة �لكتب �لمو�سى بقر�ءتها 

�لجمعية �لكويتية لتقدم �لطفولة �لعربية
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تأليف :  سلمى بدوي

رسوم: لجينة األصيل

 القياس: )19×19(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

ما هي   �سبل �لوقاية من �أ�سعة �ل�سم�س،   وكيف  

�ل�سباحة؟  �إلى  للذهاب  �لطفال  ر   يتح�سّ

ق�سة  خالل  من  ذلك  �إلى  �لأطفال  ف 
ّ
يتعر

�سم�سم  و�أخيها  تفاحة  ل�سخ�سية  طريفة 

وقّطتهما فلة .

تأليف :  سلمى بدوي

رسوم: رهف شيخاني

 القياس: )19×19(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

ما   ليفعلو�  �ل�سيف  ف�سل  �لأطفال  ينتظر   

�لأفكار  بع�س  �لكتاب  و�  ،   في   هذ� 
ّ
 يحب

لتم�سية ف�سل �سيف ممتع . 

تأليف :  سلمى بدوي

رسوم: حسان زهر الدين

 القياس: )19×19(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

و�لأ�سجار،   و�لفالح،   �لأر�س  قالت  ماذ� 

 و�ل�ساطىء،   و�لطيور،   و�لمز�رع،   و�لأولد 

عندما جاء ف�سل �ل�سيف؟

تأليف : سلمى بدوي

رسوم: نصير حيدر

 القياس: )19×19(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

�ل�ستاء  بمونة  �ل�سغار  ف 
ّ
�لكتاب   يعر هذ� 

�لك�سك،   تح�سير  طريقة  خالل  من  �لتقليدية، 

�أمامهم  تفتح  بحيث  وغيرها،   �لبرغل،   �لزعتر 

ف.
ّ
�أ�سئلة �أخرى �لمزيد من �لتعر

تأليف : سميرة خوري

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )20×26(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

ق�سة   يغلب عليها �لإيقاع �لمو�سيقي،   تروي  

 ق�سة �لتح�سير لعيد مولد » مرج «  و��ستقبالها 

�لحفلة   بالعيد.   وبعد  و�ل�ستمتاع  �لأ�سدقاء 

 يتعاون �لجميع في تنظيف �لمكان بجو من 

ب . 
ّ
�لمرح،   وبلغة فيها �إيقاع محب

إعداد: رزان حسن
رسوم: مايا حيدر

 القياس: )26×20(  ـ  60  صفحة  ـ غالف ورقي 

تأليف: رزان حسن
رسوم: دانية الخطيب

 القياس: )10×10(  ـ 24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: نبيهة محيدلي
رسوم: وليد طاهر

 القياس: )23×26(  ـ 36  صفحة  ـ غالف مقّوى
متوفر بغالف ورقي

تأليف: رزان حسن
رسوم: أسامة مزهر

 القياس: )20×20(  ـ 16  صفحة  ـ غالف ورقي

شعر :جليل خزعل
رسوم: لجينة األصيل

 القياس: )16×18.5(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

رحلة  �إّنه  كتاباً   تعليميًا،   لي�س  �لكتاب  هذ� 

�لطفل  �لحروف،   كي   ياألفها  مع  م�سلية 

�لكلمة،   �لمتعددة :  في   �أّول  باأ�سكالها 

ومنف�سلة ..   وو�سطها،   و�آخرها،   مّت�سلة 

�لحرف،   ويحاول  �لطفل   وبذلك   يالحق 

�إيجاده في   كلمات �أخرى . 

وكيف  زهرة  �إلى  �لبذرة  تحولت  كيف 

�أعادت �لزهرة �إنتاج �لبذرة؟

 �لتحّول، ذهابًا و�إيابًا في كتيب 
ْ
�إنها ِرْحَلَتي

منا�سبة  بمعلومات  ومزّود  م�سّل  و�حد 

لالأعمار �ل�سغيرة.

يو�جه  م�ساهد،  مجموعة  هو  �لكتاب  هذ� 

فيختبر  ما،  �إح�سا�سًا  �أو  �سعور�ً  فرخ  فيها كل 

�أو  �لنعا�س  �أو  �لبرد  �أو  �لغ�سب  �أو  �لخوف 

تكون  �لحالت  هذه  كل  وفي  �إلخ.  �لحزن 

�لطفل  �لكتاب  هذ�  ي�ساعد  �لمالذ.  هي  �لأم 

�ن  دون  من  عنها  تعبير  و  م�ساعره  فهم  على 

ي�سبب له �أي �حر�ج �أو تلبك. 

بطل هذ� �لكتاب ل يحب �لنوم ولكنه يحب 

كل �لمقدمات �لتي ت�سبق وقت نومه. ولكن 

ماذ� يفعل عندما يزحف �لنوم �إلى عينيه؟

�أبرز مر�حل  �إلى  ف هذ� �لكتاب �لطفل 
ّ
يعر

�لجنين  مرحلة  من  فيها،  يمر  �لتي  �لنمو 

�سعري  بقالب  وذلك  �لمدر�سة،  عمر  حتى 

كل  عن  تعبر  ر�سوم  مع  محبب،  �إيقاع  ذي 

مرحلة.

سلسلة أيام الصيفية

ن�ص : جليل خزعل

ر�صم : لجينة الأ�صيل
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تقّدم هذه �لكتب �لحيو�ن��ات �لأليفة، �لبحرية، 

�لطيور وحيو�نات �لغاب��ة، بمعلومات مخت�سرة 

ومب�سطة:  �سكلها،   طعامها،   محيطها،   عائلتها .. 

مرفقة باأن�سطة ر�سم وتلوين . 

سلسلة الحيوانات من حولنا

±qô©JCGh..¿ qƒdCG..º°SQCG…hóH ≈ª∏°S :OGóYEG
ìhób π«Ñf :Ωƒ°SQ

á∏°ù∏°S øe óMGh ÜÉàµdG Gògz±qô©JCGh..¿ qƒdCG..º°SQCG{.≈dEG á∏°ù∏°ùdG √òg ±ó¡Jh

. iôNG má¡L øe áeƒ∏©ªdG ≈∏Y π°üëjh ,má¡L øe øjƒ∏àdGh º°SôdÉH ódƒdG ™àªà°ùj ¿CG

´GƒfCG ¢†©H ¿ qƒ∏jh  ódƒdG º°Sôj  ÜÉàµdG Gòg »ah''Qƒ«£dG''IòÑf ™e É¡dÉµ°TCG ±qô©à«a

.É¡JÉ«M øY

™jRƒàdGh ô°ûædGh áYÉÑ£∏d
¿ÉæÑd ,ähô«H 25/216 .Ü.¢U

+961 1 840389    +961 1 821679 : `g
+961 1 840390: `a

:»fhôàµd’G ójôÑdGal-hadaek@idm.net.lb 

إصدارات للتسلية والتلوين

بتلوين  �لأليفة،  �لحيو�نات  بع�س  �سكل  �لطفل  ف 
ّ
كتاب   ُيعر

يبد�أ به، ومع  ر�سم �لحيو�ن،   ح�سب �لحرف �لأبجدي �لذي 

معلومات ب�سيطة عنه . 

نص :  سلمى بدوي

 رسوم :  نبيل قدوح 

القياس: )21×28(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

تلوين  عبر  و�لفو�كه  بالخ�سرو�ت  �لطفل  �لكتاب  هذ�  ف 
ّ
ُيعر

ر�سومها، مع معلومات مخت�سرة ومدرو�سة بعناية عن كّل منها.

نص : سلمى بدوي

 رسوم :  نبيل قدوح 

القياس: )21×28(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

خ�سي�ساً   لل�سغار،   وهي   تحتوي   على  ُو�سعت  للتلوين  دفاتر 

لوحات مب�سطة مع �ل�سو�س   » �سو�سي«، �ل�سخ�سية �لكرتونية 

ها �ل�سغار في   مجلة   » توتة توتة «.
ّ
�لتي �أحب

فكرة ورسوم :  لجينة األصيل

القياس: )27×21(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي 

نص :  سلمى بدوي

رسوم :  نبيل قدوح 

القياس: )21×28(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

:QƒØ°ü©dGkG qóL lIô«ãc l´GƒfCG n∑Éæg
ô˘«˘aÉ˘°ü©˘dG nø p̆e�p º¶˘©˘e »˘a o¢û«˘©˘J

pá≤£æe GóY Ée pás«°VQC’G pIôoµdG pAÉëfCG
pÖ£˘≤˘dG�É¡pJQó≤H oô«aÉ°ü©˘dG oô˘¡˘à˘°ûJ

pá˘˘bõ˘˘b sõ˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y�p ≥˘«˘Mô˘H iqò˘¨˘à˘J
päGô˘˘˘˘˘˘˘°ûë˘˘˘˘˘˘˘dGh pOh qó˘˘˘˘˘˘˘˘dG rhCG , pQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘gRC’G

.pIô«¨ s°üdG

:áLÉLqódGpá˘æ˘LGqó˘dG pQƒ˘«˘ t£˘dG nø˘ p̆e
kÉ«pdÉY oô«£J ’ »àsdG�o¿É°ùfE’G É¡«qHôoj

nºë∏dGh n¢†«ÑdG o¬n«£r©oàpd�m Ωƒj sπc o™°†J
nò˘NCÉ˘f r¿CG »˘¨˘Ñ˘æ˘jh ,p ø˘r« n̆à n̆æ˘rKG rhCG ká˘°†«˘˘H
o¢ù∏éà°S s’EGh , u¢û©dG nøpe kÉq«eƒj n¢†«ÑdG

n¢ùu≤Ø«d o¬nbƒa oáLÉLsódG�páLÉLqódG oôcP
(¢Uƒ q°üdG) Égoô``«¨°Uh kÉ`µ`jO ≈qª```°ùoj

�.ICÉbƒb ≈qª°ùoj páLÉLsódG oäƒ°U

: pôëÑdG oπ`jóæblΩÉ¶pY o¬nd n¢ù``«d
�pAÉªdG nøe p¬ pª°ùL oº¶©e o¿ sƒµàjh

(%90)�pôëÑdG p í£°S ≈∏Y ƒØ£j
p ¢SôédG phCG pás∏¶ªdÉc�kÉ qª°S o∂∏ªj

30 »a m¿É°ùfEG nπàb o™«£à°ùj kÉcÉqàa
ká«fÉK�l¿GƒdCGh lΩÉéMCG o¬æe oóLƒj
lIô«ãc�p ¢†«ÑdG nøe o√ oQÉ¨°U oêôîJ

.p∂ª s°ùdÉc

:¢Tô≤dGpäÉbƒ∏îªdG oôãcCGh o¢Sô°TCG
pÖYtô∏d kIQÉKEG páqjôëÑdG�375 o¬æe oóLƒj

kÉ`Yƒ``f�pá``ÄaGqó``dG p√É``«ª``dG »``a o¢û``«©j
�o¬oMÓ°S n»pgh láqjƒ`bh lá`«°SÉb o¬ofÉ`æ°SCG

(pójóëdG n¥ôN o™«£à°ùJ) o∫ shC’G�o™«£à°ùj
pIó«©ÑdG päGƒ°UC’G n´Éª n°S�p ¢Tô≤dG o∞fCG

p ΩqódG páëFGôd pá«°SÉ°ùëdG oójó°T�oójó°T
pácôëdG�.p Ωƒë∏d lπcBGh

:ÜÉéæ u°ùdGpQÉé°TC’G ≈∏Y o¢û«©j
�≈˘∏˘Y o¬``˘o∏˘˘jPh o¬˘ ŏÑ˘˘dÉ˘˘î˘˘e o√ oó˘˘ pYÉ˘˘°ùJ

iôNCG ≈`dEG mIôé°T rø`e põØ≤dGh É¡ p≤t∏°ùJ
�m¿GƒdCGhm ´GƒfCG oI sóY oÜÉéæ u°ùdG�oπcCÉj

oΩÉ˘æ˘jh ,nÜƒ˘Ñ˘ë˘dGh n¥ó r̆æ˘oÑ˘dG oÜÉ˘é˘æ˘˘ u°ùdG
. pAÉà u°ûdG p π°üa n∫GƒW

:qÜódG»àsdG páfƒÑs∏dG päÉfGƒ«ëdG nøpe
É˘g nQÉ˘¨˘°U o™˘˘ p°Vrô˘˘oJ�É¡ nª°ùL »˘£˘¨˘j

oô© s°ûdG�tÜódGh oôª°SC’G tÜódG É¡æeh
GófÉÑdG tÜOh t»Ñ£≤dG�lIQƒ¡°ûe oáÑHódG

Gó˘fÉ˘Ñ˘dG Gó˘Y É˘e ,p∂ª˘°ùdG p π˘cC’ É˘¡˘uÑ˘ë˘˘H
.n¿GQõ«îdG oπcCÉj …òsdG

:IÉØë∏ q°ùdGpán∏«°üna ≈dEG »ªnàrænJ
p∞pMGh sõdG�páëdÉªdG p√É«ªdG »a o¢û«©J

pá°ùHÉ«dG ≈∏Y hCG pIƒ∏oëdG hCG�isò¨nànJ
pIô«¨ s°üdG päÉfGƒn«nëdGh pô n°† oîdÉH�’

p¿G qOÉ``M É``¡r«sµa sø pµ``d ,É¡rj nód n¿É``æ°SCG
�.kÓjƒW oIÉØë∏ t°ùdG o¢û«©J

: qRƒdGmá«dÉY mäÉYÉØJQG ≈dEG oô`«£j
�pÖ``°û©dGh pô``é s°ûdG p¥GQhCÉH iqò`¨àj
�p¬«dEG oOƒ©J , kGóMGh kÉ q°û oY oI sRƒdG »æÑJ

pIôé¡dG nøpe rân©LQ Éªs∏ oc�o¢†«ÑJ
.mI sôe sπc mäÉ°†«H 5`3
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مجموعة حكايات تر�ثية، تم �ختيارها و تب�سيطها ليتعرف �ل�سغار �لى �لتر�ث �لعالمي من �إِي�سوب و الفونتين و تول�ستوي و غيرهم،

محورها �لذكاء و�لتغلب على �ل�سعاب و�سرورة �لتفكير و�لتعاون و�لحذر من �لمحتالين.

سلسلة كان ياما كان سلسلة كان ياما كان

النص )بتصرّف(: نبيهة محيدلي

رسوم :حسان مناصرة

النص )بتصرّف(: نبيهة محيدلي

رسوم :حسان مناصرة

القياس: )23.5×16.5( 20 صفحة  ـ غالف ورقيالقياس: )23.5×16.5( 20 صفحة  ـ غالف ورقي

النص )بتصرّف(: نبيهة محيدلي

رسوم :حسان مناصرة

النص )بتصرّف(: نبيهة محيدلي

رسوم :حسان مناصرة

القياس: )23.5×16.5( 20 صفحة  ـ غالف ورقيالقياس: )23.5×16.5(  20 صفحة  ـ غالف ورقي

النص )بتصرّف(: نبيهة محيدلي

رسوم :حسان مناصرة

النص )بتصرّف(: نبيهة محيدلي

رسوم :حسان مناصرة

القياس: )23.5×16.5( 20 صفحة  ـ غالف ورقيالقياس: )23.5×16.5( 20 صفحة  ـ غالف ورقي
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كتب   وأنشطة تعليمية

ن�ساطات معرفية عبر بطاقات عمل، ت�سم �لر�سم و�لتلوين 

قبل  ما  لمرحلة  خا�سة  �لطفل  و�لخط،   تنّمي   مهار�ت 

�لمدر�سة .  ي�سم �لكتاب   �لقيا�س: )134(   بطاقة . 

خ�سي�ساً   لتنمية  مت  مِّ �سُ لوحات  �لكتاب  يحوي   هذ� 

مهار�ت �لطفل في   �لقر�ءة و�لكتابة و�لتلوين . 

إعداد :  مجموعة من التربويين 

 رسوم :  أحمد الخطيب

القياس: )21×28(  ـ 134  صفحة  ـ غالف ورقي

إعداد ورسوم :  نبيل قدوح 

القياس: )21×28(  ـ 32  صفحة  ـ غالف ورقي

بيد �لطفل كي  تاأخذ  هذ� �لكتاب ر�سالة ت�ساركية، 

يتعامل مع �سا�سة �لتلفاز ومثلها �لحا�سوب، ب�سكل 

�سليم ل ي�سر ب�سّحته.

تأليف: رزان عبود

رسوم: دانية الخطيب

 القياس: )14×14(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

حقيبة توتة توتة

كيفية  في  لالأهل،  دليٌل   هو   » توتة  توتة  »حقيبة  م�سروع 

في  �أثرها  وفهم  وقر�ءتها  �لمجلة،  ن�سو�س  من  �ل�ستفادة 

خالل  و�لمعلمات  للمعلمين  م�سادر  هو   وكذلك  �لطفل، 

توتة«  »توتة  �عد�د  ُجمعت  وقد  �لتربوية.  مناهجهم  تح�سير 

�ل�سابقة  ب�سكل يجعلها تقدم في كل حقيبة مو�سوعًا متكاماًل 

من �لمو�سوعات �لمهمة بالن�سبة لطفل هذه �لمرحلة.

�ل�سالمة  �لبيئة  �  �لعائلة  �   : �لمختارة  �لمو�سوعات  ومن 

�ل�سخ�سية  � �لجير�ن  و�لبيت.  

وقد ُ�عدت �لن�سطة �لمنا�سبة في كل محور مع �ن�سطة ممتدة، 

تجربة  �إثر�ء  �لهدف  ويبقى  به.   �لخا�سة  للمفاهيم  وخريطة 

�لطفل مع �لقر�ءة �لحرة .

�  ع�سرة �أعد�د توتة توتة

�  دليل  وفيه  �أن�سطة تربوية  و�سبكة �أهد�ف متعلقة

�  خريطة مفاهيم

إعداد: سلمى بدوي

رسوم: أحمد الخطيب

 القياس: )22×25(  ـ   32  صفحة  ـ غالف ورقي

بموقف   » �سّكرنبات«    
ّ
تمر ورقي  في   كلّ   �سفحة  � غالف 

نة،   و�أحلى �لكلمات تلك 
ّ
 ي�ستدعي   منها �لتعبير بكلمات معي

 �لتي   ُيذكر فيها ��سم �هلل عزّ   وجلّ .  �سفحات لت�سلية �لطفل، 

وتقديم �لفائدة له،   ُنّفذت بطريقة تمّكنه من تلوينها وقطعها 

وو�سعها في   �إطار لتبقى �أمام ناظره . 
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سلسلة الزيز الملّون

يا�سر يبكي كثير�ً من دون �أن يقول ماذ� يريد، 

يحّدد  �أن  و�لدته  تعّلمه  و�لديه.  يزعج  مّما 

�أن  �إلى  يبكي،  �أن  من  بدًل  يريد،  ماذ�  دومًا 

جاء يوم، ويطلب منها يا�سر طلبًا غريبًا.

�لأطفال،   وفي   عالم  من  بة 
ّ
مقر لقطة  �إّنها 

 بيئتهم �لد�خلية .  يا�سر   يثير �لفو�سى   كمعظم 

ز �لكتاب 
ّ
�لأولد ،  ولكّنه   يتد�رك ...  ما   يمي

ُم�سّجعة،  �لتي   جاءت  �لكلمات  �إيقاع  هو 

و تتر�فق مع حركة   يا�سر �لر�سيقة . 

حلَّ   �لأحاجي   كان   يا�سر   يعرف  مرة  في   كل 

عن  عجز  جّده،   �إلّ   و�حدة  �إياها   �لتي   يحّزره 

�لعثور على جو�بها،   فر�ح   يبحث في   �لبيت .. 

 في   �لحديقة ..  في   �لحي ..  �إلى �أن   يكت�سفها في  

 لحظة   غير متوقعة ل تخطر على بال . 

عندما  �لى   يا�سر،  نتعرف  �لق�سة  في   هذه 

كان �سغير�ً، و�إلى مغامر�ته في   كتابة لئحة 

م��رور�ً   بالر�سم  بالخرب�سة  ب��دء�ً   م�ستريات 

و�سول �لى �لكتابة �لو��سحة ، ثم �إلى ما هو 

�أبعد من ذلك.

سلسلة مكتبتي   األولى

�إّنها ق�سة   غ�سان،   �لولد �ل�سغير �لذكي،  

�لتلّوث،   في�ساأل  بعبارة   �لذي   ي�سمع 

معها،   ومن  �لتي   ت�سطحبه  �أّمه  عنها 

خالل �لأحد�ث   يح�سل على �لجو�ب . 

غ�سان   يحّب   عر�ني�س �لذرة �لم�سلوقة،  

 وهو   يت�سّوق لتناولها و ينتظر ن�سوجها .. 

ة �أمامه، 
ّ
 ير�قبها وكاأّنها تجربة علمية حي

فيتعّل��م كي��ف ين�ساأ �لبخ��ار،   و�لتكُثّف 

و�لمطر .

يبد�أ   غ�س��ان رحلته من بي��ت جدته في  

 �لقري��ة باحث��اً   ع��ن �أحلى م��كان فيها . 

 يمر في   مختل��ف �لأماكن،   وكاأّنه   ينقلنا 

�إلى عال��م �لقرية، من �سهل ونهر وجبل 

وو�د،   حتى   يعود �أدر�جه، فيكت�سف ما 

هو �أحلى مكان . 

�أنه   �أّنه ل   يعرف ول ي�سعر     غ�سان 
ّ
ي�سر

 يكبر،  ويظّل ي�ساأل  حّتى   يكت�سف �لأمر 

م�سادفة وبطريقة عملية.

كان هذ� �لكتاب فكرة في   ر�أ�س �لموؤلفة،  

  
ّ
ة،   ثم ق�سّ نتها على ورق حّتى �سارت   دَوّ

 ُنّفذت ف�سارت كتاباً .  و�لموؤلفة هنا هي   �أم  

 غ�سان،   وغ�سان ر�فقها في   كلّ   �لمر�حل .

Selected for »The White Ravens« 

International Youth Library
Munich 

�أف�سل ع�سر كتب يقروؤها رو�د �لمكتبات �لعامة في لبنان

 »The World through Picture Book« برنامج 

IFLA لتحاد �لدولي لجمعيات �لمكتبات و�لموؤ�س�سات� 

Selected for »The White Ravens«

International Youth Library
Munich

    جائزة �ل�سبيل لأدب �لطفال

�أف�سل ن�س لالطفال

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  لجينة األصيل

 القياس: )22×22(  ـ   20  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  حسان زهر الدين

 القياس: )17×24(  ـ   32  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  حسان زهر الدين

 القياس: )17×24(  ـ   28  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  حسان زهر الدين

 القياس: )17×24(  ـ   28  صفحة  ـ  غالف  مقّوى  

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  حسان زهر الدين

 القياس: )17×24(  ـ   24    صفحة  ـ  غالف  مقّوى

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  لجينة األصيل

 القياس: )22×22(  ـ   28  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  لجينة األصيل

 القياس: )22×22(  ـ   20  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  لجينة األصيل

 القياس: )22×22(  ـ   20  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :  لجينة األصيل

 القياس: )22×22(  ـ   16  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

قائمة �لكتب �لمو�سى بقر�ءتها 

�لجمعية �لكويتية لتقدم �لطفولة �لعربية

قائمة �لكتب

 �لمو�سى بقر�ءتها 

�لجمعية �لكويتية

 لتقدم �لطفولة �لعربية
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تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :   إنطالق محمد علي 

 القياس: )27×22(  ـ  16  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

متوّفر بغالف ورقي

ي�ستحّق  من  كّل  مع  » �سكر�ً «  كلمة   رحلة  �إّنها 

�ل�سكر.  كلمات قليلة جد�ً   ور�سوم تف�سيلية . 

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم :   إنطالق محمد علي 

 القياس: )27×22(  ـ  20  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

متوّفر بغالف ورقي

�لأربعة،   و�لف�سول  �لحياة  دورة  يكت�سف  �لطفل 

وفي   حوله،   في   �لطبيعة  ما   يحدث   عندما   يتاأّمل 

كل  و�لإن�سان .  و�أم��ام  و�لنبات  �لحيو�ن   عالم 

ر�ً :  �سبحان �هلّل . 
ّ
م�سهد،   ينطلق �لّل�سان وحده معب

�لحكاية.  بانتظار  �لأولد  جل�س  �لمكتبة  في   غرفة 

�أحد�ثها،   بد�أت �لحكاية ُمحزنة، و��ستمر �لحزن في 

ف�سعر �لأولد بال�سيق، ولكن رويد�ً   رويد�ً   بد�أ  �لحزن 

 ينقلب �إلى فرح ...  فرح عامر ل   يو�سف . 

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم : لجينة األصيل

 القياس: )27×22(  ـ  32  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

متوّفر بغالف ورقي

قامو�س �لكلمات �لمحبوبة كبير وو��سع ..  �إل 

�أن كلمات قليلة منه كفيلة باأن تفتح �لقلوب 

و�لعقول بع�سها على بع�س ... 

كتاب يهتم بالتربية �لوجد�نية للطفل، ويزّوده 

بعبار�ت تنطلق من قلبه ول�سانه: دعاًء و �سكر�ً 

و ت�سبيحًا.

�أذهاِن  في  تغر�ُس  �أفعاٍل  �لكتاب مجموعٌة من  هذ� 

غاِر ثقافَة �لتعاوِن و�لحبِّ و�لجماِل، من ترتيِب  �ل�سّ

ريِر و �لهتماِم بالنَّظافِة و تر�س�يِد ��س�تعماِل �لماِء 
َّ

�ل�س

ة 
ّ
�ليومي اِت 

ّ
لوكي

ُّ
�ل�س و ُح�سِن �لإ�سغاِء و غيرها من 

بة.
ّ
�لمحب

في هذ� �لكتاب باق�ة عب�ار�ٍت ومو�قف تحلُّ محّل 

�لتعبير عن  ثقافة  غار  �ل�سّ ُيك�سب  ما   ،» »�أفِّ كلمة 

�لحتر�م و�لتقدير لأهلهم وذويهم.

تأليف: جليل خزعل

رسوم: نادين صيداني

 القياس: )27×22(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

رسوم: نادين صيداني

 القياس: )27×22(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: جليل خزعل

رسوم: نادين صيداني

 القياس: )27×22(  ـ  28  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: جليل خزعل

رسوم: نادين صيداني

 القياس: )27×22(  ـ  28  صفحة  ـ غالف ورقي

ة فعل �لطفولة �لبريئة لدى �سماعهم  ر رَدّ كتاب ي�سِوّ

عبر  تنتقل  �لكلمة  هذه  �أهلهم..  من  �هلل«  �ساء  »�إن 

�لتربية من جيل �إلى جيل، فت�سبح جزء�ً ل يتجّز�أ من 

�لوجد�ن...

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم : لمياء عبد الصاحب

 القياس: )27×22(  ـ  16  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

متوّفر بغالف ورقي
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تأليف:  نبيهة محيدلي 

رسوم: لينا مرهج

 القياس: )30×15(  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي

الحقيبة 28 بطاقة  القياس: )12×12(

البوستر القياس: )47×67(

هو لي�س كتابًا تعليميًا مبا�سر�ً ، �أو مادًة در��سية ، رحلة بحث تقوم بها »ريم « ، �لبنت �لعا�سقة 

للغة �لعربية ، تتنقل بين حروفها وكلماتها ، ت�ساعدها مخيلتها �لو��سعة وحبها �ل�سديد للوحة 

�لحروف �لبجدية �لمعّلقة في غرفتها منذ �أن كانت �سغيرة . 

  � �أنا �أبحث عن �لحروف �لعربية: بطاقات لقر�ءة �لق�سة من جهة و�لبحث عن �لحروف �لعربية 

و�لر�سوم �لتي تعبر عنها من جهة �أخرى، يبحث عنها �لطفل وحده �أو مع رفاقه .

ر عن كل حرف، 
ّ
   � بو�ستر يعر�س حروف �للغة �لعربية من �لألف �إلى �لياء بر�سوم جميلة تعب

ما ي�سّهل حفظها و تذكرها

شعر: حسن عبد الله

رسوم: محمد سعيد بعبلكي

 القياس: )24×24(  ـ  28  صفحة  ـ غالف ورقي

محاولة لتعريف �لف�سول �لأربعة بن�سو�س �إيقاعية 

مغناة،   تنمي   ذ�ئقة �لطفل �ل�سعرية،   مع ر�سوم من 

وحي   هذه �لف�سول.

تأليف :  عبير مزهر 

 رسوم :  حسان زهر الدين 

 القياس: )19×19(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

�لبطاطا  �أكل  �لذي   يع�سق  �لولد  ة  ق�سّ هذه 

ق�سيرة،   و�إيقاع   جمل  في   �أكيا�س .  اأة 
ّ
�لمعب

ر في   ملعب �لمدر�سة . 
ّ
 يتطّور مع حدث  يتكر

تأليف ورسوم :  طارق العسلي  

 القياس: )19×23(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

ز�مبو  �لغابة ..  حيث  عالم  على  �إطاللة  �إّنها 

�لذي   ينطلق في   رحلة خالل �لغابة �لتي   يعي�س 

ف �إلى حيو�ناتها،   وتكون   مغامرة 
ّ
فيها كي يتعر

فه �سفات كل حيو�ن . 
ّ
تعر
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تأليف: زكريا تامر

رسوم: لجينة األصيل

 القياس: )27.5×23.5(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

�سمكة،  ت�سير  �أن  �ل�سغيرة  �لبنت  تمنت 

�أمنيتها،  �لتخلي   عن  �إلى  �سارعت  لكنها 

عندما تخيلت كيف   يمكن �أن تكون حياتها 

بعيدة عن رفاقها و�أهلها. 

تأليف ورسوم: إنطالق محمد علي

 القياس: )23×25(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

من  �لأ�سياء  �ألو�ن  �لطفل  يكت�سف  �لكتاب   في   هذ� 

ر تغير�تها وتحولتها .  حوله، و�َسّ

النّص العربي )بتصرّف(: رزان حسن

النّص األصلي: صبري باباك

الرسم : شابنام شايشيان

 القياس: )18×18(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

برحلة ..  �أن   يقوم  �لأ�سود  �لغر�ب  يريد 

�أن   �لتي   يجب  �لأ�سياء  عن   وي�ساألونه 

 ي�سحبها معه .. لكنه  يجد �أن �أ�سياء كثيرة  

 يمكن �أن   ي�ستغني   عنها �سوى �سيء و�حد 

يجب �أن ي�سطحبه معه.

تأليف:نضال جوني

ورسوم:دانية الخطيب

 القياس: )18×18(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

�أن  تجذب  �لطفل،   و�أنْ   تو�سع   �آف��اق   تفكيره  �لق�سائد  هذه  �ساأن   من 

هي  �لمو��سيع  �ن  علمًا  �ل�سعر   و�للغة  �لعربية،  فتحّبب   �إليه  ومخّيلته ، 

�لأم،  �لألعاب،  �لأل��و�ن،  ك�الف�سول،  �لطفولة  مرحلة  �هتمامات  من 

�لحيو�نات، �لغابات، �لعائلة، �لطيور، �لجير�ن، �لأعد�د .... 

أشعار: جودت فخر الدين

رسوم: علي فخر الدين 

 القياس: )19×28(  ـ  64  صفحة  ـ  غالف مقّوى

وت�سميتها،  م�ساعرهم  �إدر�ك  �لأطفال  تعويد  �لكتاب  هذ�  هدف 

من خالل تفاعل بطل هذ� �لكتاب مع �سفر �أقاربه، وود�عه لهم، 

و�سوًل �إلى �سعوره عندما ي�سافر هو وعائلته.

Selected for
»The White Ravens«

International Youth 

Library Munich

 حائز على جائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب 2014

في   بحريّة  حمر�ء،   تنطلق  فر��سة  ق�سة  �إّنها 

 �لطبيعة،   وب�سعادة ل تو�سف،   و�لن�س   يعتمد 

�لتكر�ر   مع ر�سوم �سغلت م�ساحة و��سعة من 

�ل�سفحات . 

تأليف: سميرة خوري

رسوم: حلمي التوني

 القياس: )20×20(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي
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�سلحوفة،  فيه  تعي�س  كانت  �ل��ذي  �لحقل  يب�س 

�إلى  و�سلت  جديد.  م�سكن  عن  تبحث  فر�حت 

�أهاًل  لها:  قالو�  جد�ً،  لطفاء  �سكانها  كان  مزرعة، 

و�أنا  �أ�سدقاء..  �أعظم  �أنتم  لهم:  فقالت  ب�سلحوفة، 

�أ�سعد �سلحفاة في �لدنيا.

»ليلكة« حلزونة بنف�سجية فريدة تولد في �لحقل.

فكيف تكون ردة فعل �لكبار من �لحلزونات، وهل 

تختلف عن ردة فعل �ل�سغار؟.. كتاب مترجم عن 

للم�ساعر  بطاقة  يت�سمن  ف، 
ّ
بت�سر ر  وُن�سِ �لتركية 

و�أ�سئلة ما بعد قر�ءة �لق�سة لتحفيذ �لطفل للتعبير عن 

م�ساعره وما يجول بخاطره من �أفكار فيما لو كان 

مكان �سخ�سيات �لق�سة.

لت 
َّ
وتخي  ،

َّ
عيني �أغلقت  فر��سي،  في  »ِ�ند�س�ست 

ثوب �لعيد ..« 

تأليف: أماني العشماوي

رسوم: لجينة األصيل

 القياس: )24×24(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

النّص العربي بتصرّف: نبيلة ماجد

تأليف: ملتم كان أوغلو

رسوم: زينب دورال

 القياس: )22×22(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: حنين حّمودة

رسوم: ريما الكوسا

 القياس: )22×22(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

في عيد ميالده يتلقى بطل هذ� �لكتاب هد�يا متنوعة، 

�لتي  بالمهنة  و�أمانيهم  عائلته  �أفر�د  رغبات  تعك�س 

له؟  تمنو�  ماذ�  يكبر..  عندما  بها  يعمل  �أن  يتمنون 

وما هي �أمنيته؟

�ة �سامتة من دون كلمات، �أبطالها �أطفاٌل �س�غار  ق�سّ

رون في م�س��ار فني،من �لخرب�س��ة �سعود�ً حتى 
ّ
يعب�

�ل�س�خو�س  حتى  �لب�سيطة  �لأ�سكال  من  �لر�س�م: 

يقع  �سيء  �أي  وعلى  بفرٍح  ير�س�مون  �لة. 
ّ
�لمتخي

�أمامهم،حتى ولو كان جدر�ن �لمنزل..!

تأليف: كاتي خطّار

رسوم: نادين صيداني

 القياس: )18×21(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: رناد حامد

رسوم: فارس قره بيت

 القياس: )20.5×25(  ـ  28  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم : حسن أميكان

 القياس: )20×25(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب برايل للمكفوفين وضعاف البصر

متوّفر ككتاب صوتي

ي�سلط هذ� �لكتاب �ل�سوء على �سوت »طق طق«، 

وليربط  م�سادره،  �إلى  �لنتباه  على  �لطفل  ويحث 

بمفارقة  �لم�ساهد  وتنتهي  و�لحركة،  �ل�سوت  بين 

مده�سة مع �سخ�سية محببة �إلى �لطفل. 
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ميمون ومرهون ولد�ن ككل �لأولد لكل منهما �سخ�سيته 

بينهما هو  و�أ�سلوبه.. قد يخطئان وقد ي�سيبان. و�لفارق 

نظرة كل منهما للخطاأ، وللم�سوؤولية و�لنظام و�لفو�سى، 

وغيرها من �لمفاهيم �لحياتية. 

ميمون ومرهون �سخ�سية كانت تطل في مجلة �أحمد.

ة ليلى و�لّذئب �لمعروفة،  هذ� �لكتاب هو �إعادة �إنتاج لق�سّ

في  دور�ً  �لتكنولوجيا  تلعب  �إذ  ٍث..  محدَّ ب�سكٍل  ولكن 

مجريات �لحكاي�ة وعقدتها وحلِّها.

هي  كما  و�لذئب  ليلى  لق�سة  عر�سًا  لي�س  �لكتاب  هذ� 

ماألوفة. �إنما ت�سابكت �أحد�ثها وتبدلت �لأدو�ر فيها. مما 

جعلها في نظر �ل�سغار، حكايًة غريبًة عجيبًة. حملت لهم 

�أحالمًا جديدة.

تأليف: سلمى بدوي

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )22×22(  ـ  40  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف ورسوم: ناجي عيسى

 القياس: )21×21(  ـ  28  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: سوسن عواد

رسوم: علي شمس الدين

 القياس: )22×22(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

متوفر ككتاب صوتي

ف��ي   رح��الت  و�سحر  يذهب  ح�سن 

وفي  حولهما .   من  للبيئة  ��ستك�سافية 

ويطرحان  يالحظان  �لرحلة  ه��ذه 

�لإجابات  لمعرفة  وي�سعيان  �لأ�سئلة، 

عبر �لربط و�ل�ستنتاج  . 

فان �إلى �لحيو�نات 
ّ
في هذ� �لكتاب  يتعر

�لأ�سئلة  فيطرحان  حولهما،  �لز�حفة 

حولها ويحاولن �لعثور على �إجابات.

ي��ق��وم  ح�����س��ن و���س��ح��ر ب��رح��الت 

��ستك�سافية للبيئة من حولهما ،  فيتعرفان 

�أ�سكالها  �لح�سر�ت:  مجموعة  �إل��ى 

و�أنو�عها وخ�سائ�سها.

ي��ق��وم  ح�����س��ن و���س��ح��ر ب��رح��الت 

��ستك�سافية للبيئة �لبحرية حولهما . 

ي��الح��ظ��ان وي���ط���رح���ان �لأ���س��ئ��ل��ة 

عبر  �لإج��اب��ات  لمعرفة  وي�سعيان 

عالم  �إلى  و�ل�ستنتاج ،  فيتعرفان  �لربط 

�لأ�سماك و�أنو�عه وخ�سائ�سه وتفا�سيل 

هذ� �لعالم.

فنا 
ّ
يعر �ل�ستك�سافية  رحالتهما  في 

�للبونة  �لحيو�نات  �إلى  و�سحر   ح�سن 

لمعرفة  وي�سعيان  �لأ�سئلة  فيطرحان 

�لإجابات عبر �لربط و�ل�ستنتاج . 

�ل�ستك�سافية  رحالتهما  �إح��دى  في 

�لطيور  عالم  �إلى  و�سحر  ح�سن  فنا 
ّ
يعر

مغامر�ت  في  ومميز�ته  بخ�سائ�سه 

لطيفة معها.

سلسلة من أنت؟

تأليف: أماني العشماوي

 المادة العلمية: فاطمة العشماوي

رسوم: مروان قاروط

 القياس: )18.5×18.5(  ـ   20  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: أماني العشماوي

المادة العلمية: فاطمة العشماوي

رسوم: مروان قاروط

 القياس: )18.5×18.5(  ـ   20  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: أماني العشماوي

المادة العلمية: فاطمة العشماوي

رسوم: مروان قاروط

 القياس: )18.5×18.5(  ـ   20  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: أماني العشماوي

المادة العلمية: فاطمة العشماوي

رسوم: مروان قاروط

 القياس: )18.5×18.5(  ـ   20  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: أماني العشماوي

المادة العلمية: فاطمة العشماوي

رسوم: مروان قاروط

 القياس: )18.5×18.5(  ـ   20  صفحة  ـ غالف ورقي
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تأليف: نازك خريس

رسوم: نادين صيداني

 القياس: )22×22(  ـ  16  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

متوّفر ككتاب صوتي

ت�ساءلت ريم لمن �لبي�سة �لمنّقطة �لتي   وجدتها في  

ب وتقارن �لبيو�س بالبي�سة 
ّ
 �لحديقة .  ور�حت تجر

ع�ساً   �سغير�ً   فيه  �كت�سفت  �أن  �لتي   وجدتها،   �إلى 

�لتي   وجدتها،   ت�سعها  �لبي�سة  بي�ستان،   ت�سبهان 

على �لفور في   مكانها �لحقيقي،   وتعرف لمن هي . 

تأليف ورسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )22×22(  ـ  28  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

تنقل هذه �لحكاية �لأولد �إلى عالم �ل�سحر�ء باأهم 

�لوحدة  جمول  حيث   يعاني   �لجمل  مفرد�تها، 

في   و�لأ�سدقاء،   فهل   ينجح  �لرفاق  �إلى  و�لحاجة 

 �لخروج من وحدته؟

تأليف: ليلى صايا

رسوم: لجينة األصيل 

القياس: )22×22(  ـ  16  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

متوّفر ككتاب صوتي

�ألعابًا،   لكنهم  �لغيوم  تمطر  �أن  �لأولد  تمّنى 

   بعطائها 
ّ
ت�ستمر لن  �لعط�سى  �لأر�س  �أن  �كت�سفو� 

دون �لمطر،   فتمّنو� �لمطر ور�حو�   ي�سغون لن�سيد 

�لفرح و�لحياة . 

تأليف: نازك خريس

رسوم: علي شمس الدين

القياس: )22×22(  ـ  18  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

متوّفر ككتاب صوتي

رزقت �لغز�لة هيفاء مولود�ً   جديد�ً،   �أ�سمته  »بدر «. 

تقديم هدية   رو� 
ّ
في   �لغابة،   وقر �لأ�سدقاء   فاجتمع 

تلك  كانت  م��اذ�  في   �سنعها .  ت��رى،   ي�ستركون 

�لهدية؟

السلسلة القصصية للصغار 

تأليف: نهى طبارة حمود

رسوم: بالل فتح الله

القياس: )22×22(  ـ  24  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

�ألعابه،   لكّنه  �أ�سدقاوؤه  ر�جي   ل   يحّب   �أن   ي�ساركه 

معنى  و�ل��وح��دة   يكت�سف  بالملل  عندما   ي�سعر 

�لفرح، و�للعب �لحقيقي   مع �لأ�سدقاء . 

تأليف: نازك خريس

رسوم: علي شمس الدين

القياس: )22×22(  ـ  16  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

رف�ست �لحيو�نات �سد�قة �لقنفذ،   لأنهم   يعتقدون 

�أن   يبرهن للجميع  ��ستطاع  �لقنفذ  �أنه موؤٍذ،   �إلّ   �أن 

وعنهم.   نف�سه  عن  ليد�فع  �أ�سو�كه  �أنه   ي�ستعمل 

 عندها �لتّف   �لجميع حوله   يرّحبون ب�سد�قته . 

مع  �للعب  �إل��ى  �لم�ستمرة  بحاجته  ع��ادل   ي�سعر 

�لأ�سدقاء،   ويبكي   عندما   يبتعد عنهم .  تاأخذه و�لدته 

بالكتاب،   ويجعله  بانتظام،   فيتعلق  �لمكتبة  �إلى 

�سديقه �لذي   ل   يفارقه . 

تأليف: نازك خريس

رسوم: علي شمس الدين

القياس: )22×22(  ـ  16  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

كهدية   بمنا�سبة  و�لده،  من  �سمكة  يتلّقى   غ�سان 

نجاحه،   فيعتني   بها كثير�ً ،  لكّنه يتذّكر كيف منعه 

�إعادة  �إلى  �لخروج،   في�سرع  من  يوم  ذ�ت  و�لده 

ترّدد،   دون  من  ذلك  �لبحر .  يفعل  �إلى  �ل�سمكة 

 وي�سعر بالفرح لهذ� �لإنجاز . 

تأليف: أمل الغانم

رسوم: علي شمس الدين

القياس: )22×22(  ـ  18  صفحة  ـ  غالف  مقّوى

السلسلة القصصية للصغار 

 Japan Noma concours  )ACCU(      

     Best illustrations
           �لهيئة �للبنانية لكتب �لولد

�أف�سل كتاب لالطفال

 جائزة معر�س �ل�سارقة �لدولي للكتاب

�أف�سل موؤلف، ر�سام، ونا�سر

  جائزة �لنادي �لثقافي �لعربي

            معر�س بيروت للكتاب

�لإبد�ع �لأدبي
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سلسلة في قديم الزمانسلسلة في قديم الزمان6+

و�لنملة  »�ل��ذب��اب��ة  لحكاية  �إع���ادة  ه��ي  �لق�سة  ه��ذه 

و�حد  نظرة كل  فيها  �لأطفال  يرى  و�لتي  و�ل�سر�سار«، 

�إلى �لإجهاد و�لعمل.

و�ل�سلحفاة«  »�لأرن���ب  حكاية  �لكتاب  ه��ذ�  يقّدم 

على  بقدرته  �لمعتّد  بالأرنب  نلتقي  وفيها  �لمعروفة، 

�لجري �ل�سريع و��ستخفافه بال�سلحفاة �لمثابرة.

�لذين  �أ�سدقائها،  مع  �لدجاجة  حكاية  هو  �لكتاب 

للخبز:  �أ�سدقائها عن م�ساعدتها وهي تح�سر  يتباطوؤون 

يتعرف �لأطفال من خاللها على �أهمية �لتعاون وكذلك 

على مر�حل �إعد�د �لرغيف.

�ل�سلحفاة  حكاية  تقديم  لإع��ادة  محاولة  �لكتاب  هذ� 

لم  ولكنها  بها.  ويهتمان  ي�ساعد�نها  عندما  و�لبطتين 

ت�ساعد نف�سها ولم يتمكنا من فعل �سيء.

�لثالث  �لعنز�ت  حكاية  تقديم  �إع��ادة  هو  �لكتاب  هذ� 

�لذئب  و�جهن  �للو�تي  �لتر�ث،  كتب  في  �لمعروفة 

بيتها  �أ�سا�س  �ل�سرير كل و�حدة على طريقتها في تمكين 

لمو�جهته.

»�لغر�ب  حكاية  تقديم  لإع��ادة  محاولة  �لكتاب  هذ� 

م�سكلة  في  �لغر�ب  يقع  حيث  �لمعروفة،  و�لثعلب« 

ب�سبب غروره و�إ�ستغالل �لثعلب له.

  جائزة �لنادي �لثقافي �لعربي

   معر�س بيروت للكتاب

  �أف�سل كتب �لطفال �خر�جًا

النص )بتصرّف(: نبيهة محيدلي     

رسوم: لمياء عبد الصاحب     

القياس: )24×24(  ـ   16  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي 

النص )بتصرّف(: نبيهة محيدلي     

رسوم: لمياء عبد الصاحب     

القياس: )24×24(  ـ   16  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي 

النص )بتصرّف(: نبيهة محيدلي     

رسوم: لمياء عبد الصاحب     

القياس: )24×24(  ـ   16  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي 

النص )بتصرّف(: نبيهة محيدلي     

رسوم: لمياء عبد الصاحب     

القياس: )24×24(  ـ   16  صفحة  ـ غالف ورقي 

متوّفر ككتاب صوتي

النص )بتصرّف(: نبيهة محيدلي     

رسوم: لمياء عبد الصاحب     

القياس: )24×24(  ـ   16  صفحة  ـ غالف ورقي 

متوّفر ككتاب صوتي

النص )بتصرّف(: نبيهة محيدلي     

رسوم: لمياء عبد الصاحب     

القياس: )24×24(  ـ   16  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي 
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رجال  �لتي   يعي�سها  �لمغامرة  �لكتاب  ينقل 

�لإطفاء،   كما   يذكر �سفاتهم وطبيعة عملهم ، 

باأ�سلوب �سعري جميل.

ن�س �سعري  يحملنا في جولة �إلى عالم �لعمل 

و�لحركة و�لإنتاج و�لفرح . 

�لطائرة  عالم  �إلى  �لطفل  �لكتاب  هذ�  ينقل 

�لطائرة،   م�سيفة  عن  �لحديث  مع  و�لطير�ن، 

�ل�سفر،   متاعب  من  �لتخفيف  في    ودوره��ا 

 وم�ساعدة �لم�سافر ين. 

سلسلة المهن من حولناسلسلة المهن من حولنا

يقدم �لكتاب عمل �لممر�سة و�سفاتها �لمهنية 

�ل�سرورية ودورها في   �سفاء �لمري�س . 

ومهنته  �ل��م��ز�رع  عالم  �إل��ى  �لكتاب  ينقلنا 

�لأ�سا�سية، مع ت�سليط �ل�سوء على تفا�سيل هذه 

�لمهنة �لأ�سا�سية و�أهميتها . 

ي�سّلط هذ� �لكتاب �ل�سوء على مهنة �لحّد�د،  

 �لتي   تكاد ل تكون �سائعة كغيرها من �لمهن،  

في   �لمهنة،   و�أهميتها  هذه  عن  تفا�سيل   مع 

 حياة �لنا�س . 

�ل�سمك ..  اد 
ّ
ب�سي ف 

ّ
�لكتاب   ي��ع��ر ه��ذ� 

 وخ�سو�سية عمله و�سعوباته، وما يحدث معه 

في عالم �لبحر، مكان مهنته.

�إّنها حكاية �لبّناء ..  عمله،   �أهميته ونظرة �لنا�س �إليه . 

شعر :  حسن عبدالله

 رسوم :   لمياء عبد الصاحب

القياس: )19×19(  ـ   12 صفحة  ـ غالف ورقي

شعر :  حسن عبدالله

 رسوم :   لمياء عبد الصاحب

القياس: )19×19(  ـ   12   صفحة  ـ غالف ورقي

شعر :  حسن عبدالله

 رسوم :   لمياء عبد الصاحب

القياس: )19×19(  ـ   12  صفحة  ـ غالف ورقي

شعر :  حسن عبدالله

 رسوم :   لمياء عبد الصاحب

القياس: )19×19(  ـ   12  صفحة  ـ غالف ورقي

شعر :  حسن عبدالله

 رسوم :   لمياء عبد الصاحب

القياس: )19×19(  ـ   16  صفحة  ـ غالف ورقي

شعر :  حسن عبدالله

رسوم :   لمياء عبد الصاحب

القياس: )19×19(  ـ   12  صفحة  ـ غالف ورقي

شعر :  حسن عبدالله

 رسوم :   لمياء عبد الصاحب

القياس: )19×19(  ـ   16  صفحة  ـ غالف ورقي

شعر :  حسن عبدالله

 رسوم :   لمياء عبد الصاحب

القياس: )19×19(  ـ   12  صفحة  ـ غالف ورقي
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سلسلة قوس قزح

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: لينا مرهج

القياس: )22×22(  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي

تعجن،   وتق�سي   �أوقاتاً   في   تحّب   �أن  مريم 

وخ�سو�ساً   �لمناقي�س .  �لمعجنات   تح�سير 

   تقّدمها 
ّ
 تعجن �لمنقو�سة بيديها �لقويتين،   ثم

ب .. 
ّ
لرفاقها بابت�سامة ر�ئعة تنبع من قلبها �لطي

مناقي�س  هنا،   فخلف  ها  تنتهِ   �لحكاية   ولم 

�لتي   مريم  هي   حكاية  �أخرى  حكاية  مريم 

 تعاني  متالزمة د�ون . 

تأليف: علي عاشور الجعفر 

رسوم: نادين صيداني 

 القياس: )22×22(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

يخبرنا �سقيق فاطمة ويوؤّكد �أّن با�ستطاعة 

وهي  �لرو�ئح  خالل  من  ترى  �أن  �أخته 

م�ساهد  لنا  ينقل  حين  �لعينين،  مغم�سة 

جميلة من حياتها.

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: لجينة األصيل

القياس: )22×22(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

بالل وعامر �سديقان   يخرجان ويلعبان 

ويت�ساركان �لربح و�لخ�سارة .  �إنها ق�سة 

من  �أعمق  �أنها  نكت�سف  �أن  �إلى  عادية 

ذلك . 

سلسلة قوس قزح

تأليف: دينا شرارة

رسوم: حسان زهر الدين

القياس: )22×22(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

�إلى  �ل�سغير  �ل�سبي  ذلك  ينظر  كيف 

�أغر��س عّمته �لكبيرة جّد�ً.كانت عّمته 

مختلفة  ير�ها  وكان  بال�سمنة،  م�سابة 

تماماً   �أن  ُيدرك  كان  لكّنه  غيرها،  عن 

�أجمل ما في   عّمته �لكبيرة قلبها �لكبير،  

ه كثير�ً . 
ّ
 �لذي   يحب

تأليف: عبير مزهر

رسوم: أسامة مزهر

القياس: )22×22(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

ذ�   �لكفيف  باعتباره  �لق�سة  هذه  تقدم 

�لندماج  عن  تعّوقه  ة،  ل  خا�سّ  حاجة 

�أحمد  ق�سة  �إّن��ه��ا  �لأولد.  بقية  مع 

بيده  تاأخذ  كانت  �لتي  �سديقته،  مع 

�إلى  يذهبان  يلعبان،  معًا،  وينطلقان 

�لمدر�سة، فتخبره عّما يدور حولهما، 

ويخبرها بما عنده من ق�س�س.

تأليف ورسوم: لمياء عبد الصاحب

القياس: )22×22(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

ة �إيمان مع عدنان �بن جير�نهم  �إّنها ق�سّ

رها �أمره،   فهي   تقر�أ له 
ّ
�لجدد،   �لذي   يحي

�أجمل �لق�س�س، لكّنه ل   يندمج،   فتفّكر 

وت�ساأل، و�أخير�ً تكت�سف �ل�سبب: لقد  

ن�سي و�سع �سّماعته في �أذنه.

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: انطالق محمد علي

القياس: )22×22(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

باآلة  ويعزف  حبيب   يحّب   �لمو�سيقى 

�لبيانو،   �أّما فر��س فيحّب   �لر�سم ويتدّرب 

كلّ   منهما  �ل�سغر،   ويتر�ّسح  منذ  عليه 

ويفوز�ن  �لبلدية،  في   �حتفال  لجائزة 

�لحكاية  تنته  �آخ��ر،   ولم  طعم  ف��وز�ً   له 

هنا، فخلف �لحكاية حكاية �أخرى عن 

فر��س �لأ�سم وحبيب �لكفيف . 

Selected by Anna Lindh 

Best Fiction Book For Children 

with special needs

   جائزة �لنادي �لثقافي �لعربي

معر�س بيروت للكتاب

    �أف�سل كتب �لطفال �خر�جًا

 Outstanding books for and 

 about children and young
 people with disabilities

IBBY

قائمة �لكتب

�لمو�سى بقر�ءتها 

�لجمعية �لكويتية

 لتقدم �لطفولة �لعربية

قائمة �لكتب

�لمو�سى بقر�ءتها 

�لجمعية �لكويتية

 لتقدم �لطفولة �لعربية

قائمة �لكتب

�لمو�سى بقر�ءتها 

�لجمعية �لكويتية

 لتقدم �لطفولة �لعربية

ر�سح لالئحة �ل�سرف

IBBY للهيئة �لعالمية لكتب �ليافعين 
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�لهو�يات  بين  �لبطلة  تنّقلت  �لكتاب  هذ�  في 

وتهو�ها.  ت�ستهويها  هو�ية  بحثًا عن  �لمختلفة 

�أخير�ً �ختارت هو�ية قد يعتبرها �لبع�س غريبة، 

�لهو�ية  هذه  د�مت  ما   ،
ّ
ُمهم غير  هذ�  لكن 

ها وحدها . تخ�سّ

تأليف: مريم رعد 

رسوم: حسان زهر الدين

 القياس: )18×21(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: لجينة األصيل

 القياس: )22×24(  ـ  16 صفحة - غالف  مقّوى 

متوّفر بغالف ورقي

�أبي�س  �إّنه  �لعادية،  �سط 
ُ
�لب ُي�سبه  ل  »نايا«  ب�ساط 

و�أ�سئلتها  �أفكارها  بحبال  وم�سغول  ومزخرف 

�لفرحة و�لذكية.

�أن  �إل  �أن موهبة جاد هي في �لر�سم،  ظنت �لمعلمة 

ك جاد بطريقة فهمه و�إبر�ز منطقه �لخا�س في 
ّ

تم�س

�لر�سم، دعا معلمته �إلى �إعادة �لنظر في �لك�سف عن 

موهبته �لحقيقية في �سرد �لحكايات.

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: رهف شيخاني

ـ غالف ورقي  القياس: )22× 22 (  ـ  28  صفحة  

ول  ت�ستوقفها  �لتي  �لأ�سئلة  من  �لعديد   »
ْ
»َمي لدى 

�إلى �سندوق من �لأ�سر�ر، ثم  لها  �أحدها َحوَّ تنتهي، 

مقعد�ً  لوليد  وفَّرت  �أن  بعد  �إل  تهد�أ  لم  حركة  �إلى 

ذلك  بعد  ر�أ�سها  في  ولتتولد  في مدر�ستها..  در��سيًا 

�أ�سئلة جديدة ومهمة..

تأليف:  كندة وخليل حرب

رسوم : كندة حرب

 القياس: )20 × 25 (  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي

�لقائمة �لق�سيرة لجائزة كتابي

جائزة   �لملتقى �لعربي لنا�سري كتب �لأطفال

 �   جائزة معر�س بيروت �لدولي للكتاب �أف�سل كتب �لأطفال �إخر�جًا

�   جائزة كتابي لأدب �لطفل / فئة �لكتاب �لعلمي �لو�قعي

�  �لقائمة �لق�سيرة لجائزة كتابي

 سلسلة المرور 

جول��ة في عال��م �أل��و�ن �لإ�س��ار�ت �لمرورية 

و�لمكاني��ة، م��ن �لأزرق حتى �لبّن��ي، مرور�ً 

بالأخ�س��ر و�لأ�سف��ر و�لبرتقال��ي، و�لوقوف 

على دللة كل لون من �لو�قع �لمحيط بالطفل.

ب �إلى ذهن �لطفل �أهمية �لإ�سار�ت 
ّ
كتاب يقر

ف 
ّ
�لتع��ر ل��ه  ت�سه��ل  وكي��ف  و�لعالم��ات، 

و�لتو��س��ل و�ل�سياحة، م��ن خالل جولة »هنا 

وهناك« مع �لأ�سدقاء في قرية جميلة. 

تأليف : نبيهة محيدلي 

رسوم: ريما الكوسا

 القياس: )25×21.5(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

ه��دف ه��ذ� �لكت��اب تعوي��د �لطف��ل قر�ءة 

�لطرق��ات،  عل��ى  و�لعالم��ات  �لإ�س��ار�ت 

و�حتر�مها وعدم تجاوزها من �أجل �لو�سول 

�إلى مكان عام. هذ� ما تقّدمه ق�سة �لطفلة رنا 

�لمت�سوقة لزي��ارة �لمنتزه برفقة و�لدها، وفي 

�لرحلة ت�ست��دّل على �لطري��ق، وتتعّلم قر�ءة 

�إ�سار�ت عديدة.

تأليف : نبيهة محيدلي 

رسوم: حسان زهر الدين 

 القياس: )25×21.5(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف : نبيهة محيدلي 

رسوم: أسامة مزهر

 القياس: )25×21.5(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

كت��اب ي�ستن��د �إل��ى �أهمي��ة �لثقاف��ة �لمبكرة، 

في تعري��ف �لأطفال قو�ع��د �لقي��ادة �ل�سليمة 

لل�سي��ارة، من خالل �لتمرن على �ل�سيارة �للعبة 

�لمخ�س�سة بالأطفال، حتى �إذ� كبرو� �أ�سبحت 

هذه �لقو�عد �سلوكيات طبيعية لديهم.

ف هذه �لق�سة �لطفل �لقارئ بالإر�ساد�ت، 
ّ
ُتعر

بقي��ادة  �لخا�س��ة  �لمروري��ة  و�لتعليم��ات 

�لدر�ج��ات، م��ن خ��الل ق�سة �س��الح �لذي 

�أه��د�ه و�لده در�جة، ف��كان �أول ما بد�أ به تعّلم 

ن.
ّ
�لإ�سار�ت، عّلقها في غرفته ور�ح يتمر

تأليف : نبيهة محيدلي 

رسوم:لمياء عبد الصاحب

 القياس: )25×21.5(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف : شفيق مهدي 

رسوم:لمياء عبد الصاحب

 القياس: )25×21.5(  ـ  28  صفحة  ـ غالف ورقي

© جميع حقوق الّطبع والّن�رش والتوزيع حمفوظة    لـ دار احلدائق  �ص.ب . ٢٥/٢١٦  بريوت،   لبنان هـ  : ٨٢١٦٧٩ ١ ٩٦١+    ٨٤٠٣٨٩ ١ ٩٦١+   

alhadaek@alhadaekgroup.com فـ  : ٨٤٠٣٩٠ ١ ٩٦١+   الربيد االلكرتوين:

www.alhadaekgroup.com

 ر�سوم: �أ�سامة  مزهر

أتعرّف وألصق اإلشارات

www.alhadaekgroup.com

 ر�سوم: �أ�سامة  مزهر

ـ بوستر، القياس: )47×67( 

ـ كتيب ملصقات لألنشطة، القياس: )25×21.5(
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وقت  �إنه  و�نتظار:  وتح�سير  �سجيج  كله  �لبيت 

�لمطار! �ل�سنط ماز�لت مفتوحة..وبع�س �لأ�سياء 

ولكن  �لمغامرة  وتبد�أ  دقائق  مفقودة.  ز�لت  ما 

وفرحة  �لبيئة  على  �لحفاظ  ق�سة  �سروط!  لل�سفر 

مة رمز ثقافتنا �لعربية.
ّ
�ل�سفر و�سقورنا �لقي

�لكتب،  جمع  بهو�ية  مرتبطًا  لي�س  �لأمر 

كما يعتقد و�لدي، ول عالقة له بما تكرره 

�أمي �أنني �أريد �أن �أ�سبح كاتبًا عندما �أكبر.. 

ولي�س �ل�سر في �أن ر�ئحة �لورق ت�ستهويني، 

كما تقول �أختي. �أنا �أحب �لقر�ءة، وكفى!

تأليف: أميرة عابد

رسوم: سنان حاّلق

 القياس: )17×24(  ـ  28  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: هيا صالح

رسوم: هشام سليمان

 القياس: )17×24(  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: رزان حسن

رسوم: نادين صيداني

 القياس: )19×14.8(  ـ  40  صفحة  ـ غالف ورقي

بالمعنى  تعليميًا  كتابًا  لي�س  �لكتاب  هذ� 

�لمفردِة  �لَحرفي.�إّنه رحلٌة لكت�ساِف ما في 

وَثر�ٍء  تنّوٍع  من  ة، 
ّ
�لعربي �لّلغة  في  �لو�حدِة 

ِمن خالل تغييِر حركاِت حروِفها، مع ر�سوٍم 

ُت�ساعُد على �لفهِم وُتعيُن على �لمقارنة. تقطف  و�حدة  �لّتعليمات..  �لجدة  وّزعت  �لحديقة  في 

�لب�سل  تقطف  وو�حدة  �لفليفلة،  َتْقِطُف  و�أُْخرى  �لبندورة، 

ور. و�لنتيجة بيتز� بيتية �سهية  �لأخ�سر.. ونديم يلتقط لنا �ل�سّ

من �سنع �لجدة.

تأليف : سميرة خوري

رسوم: محمد سعيد بعلبكي

 القياس: )21×21(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

�لمزرعة .  حكاية  م�سهد   يومي   في   حياة 

طعامها،   على  لتح�سل  �لدجاجة  مغامرة 

 متحّدية �لقطة و�لديك،   حيث تنتهي   �لق�سة 

�ء،   في  
ّ
�لقر على  �لأ�سئلة  من  �لكثير  بطرح 

�لدجاجة  لت�سرفات  تف�سير  �إيجاد   محاولة 

بالأ�سئلة،   وتبقى  مملوؤة  و�لديك .  ق�سة 

�لأجوبة للقارئ . 

تأليف: ليلى صايا

رسوم: أمير نساجي ـ  لجينة األصيل

 القياس: )21×21(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

�لنوم،   ترويها  قبل  لما  مجموعة حكايات 

بحدّ   ذ�ته .  خيالية،   هي   �لنوم  �سخ�سية 

 �لق�س�س و�أبطالها متعّددون . 

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: حسان زهر الدين 

تأليف: نبيلة  هاشم  

رسوم:  ريما الكوسا

 القياس: )28×22(  ـ  40  صفحة  ـ  غالف مقّوى

 القياس: )21×26(  ـ   24  صفحة ـ غالف ورقي

�إنها ق�سة  » كريم« ،   �لطفل �لذي   يلتقي   كل ليلة،   كائنات خيالية : 

ل�ساً ...  كل  توت،   وع�سفور�ً،   وحتى  وع�سباً   و�سجرة   بقرة 

هوؤلء �سي�سنعون هذه �لحكاية في �أحد�ٍث  تتاأرجح بين �لعالم 

ل و�لو�قع .  
ّ
�لمتخي

          جائزة �ت�سالت لكتاب �لطفل

�أف�سل كتاب للطفل �لعربي
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النّص العربي )بتصرّف(: زينب منعم و رزان حسن 

النّص األصلي: صبري باباك

الرسم : حسن اميكان 

 القياس: )23.5×16.5(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

بطلة هذ� �لكتاب هي   �ل�سيدة   غر�ب، �لتي يكت�سف 

��سياء كثيرة  بيتها  في  �ن  يومًا، وم�سادفة،  �لأطفال 

�لتهام،  قف�س  في  في�سعونها  عندهم،  من  ُفقدت 

ن لهم �أّنهم في 
ّ
ويطلقون �لحكم عليها، �إلى �أن يتبي

ة ظلموها.
ّ
هذه �لمر

النّص العربي )بتصرّف(: دار الحدائق 

النّص األصلي: صبري باباك

الرسم : شابنام شايشيان

 القياس: )23.5×16.5(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

» عطر  خالتها   لزيارة  �لليمون « ،   » زهر  تذهب  �بنة  

» �للوز «.  وبو�سولها هَبّ   �لهو�ء،   �لورد «،   في   قرية  

�لنهر .  ُترى،   ما  وفا�س  �لمطر  �لغيم،   وهطل   وجاء 

��سم هذه �ل�سبية �لتي   فرح �لجميع بقدومها،   وماذ� 

حملت �إليهم؟

طريق  في  �لبّطة  وكانت  �لبي�سة،  على  ثعلوب  رقد 

غير بّطوط. �سرخ  عودتها �إلى بيتها، ومعها �بنها �ل�سّ

�أّمي..  �لبّطة:  �أّمه  جناح  ب�سّدة  وجذب  بطوط، 

�أّمي.. �لّثعلب يبي�س!

تأليف:  هشام علوان

رسوم : فاطمة خسرويّان

 القياس: )26×21(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

و�لبحار..  �لغابات  �إلى  ت�سافر  رو�ن  كانت 

هذ�  كل  وممتعة...  جميلة  بمغامر�ت  وتقوم 

وهي جال�سة تحت مقعد �لمدر�سة.

تأليف: أروى شيخاني

رسوم: لجينة األصيل

 القياس: )22×22(  ـ  30  صفحة  ـ غالف ورقي

النّص بتصرّف: نبيهة محيدلي

الرسم: حسن أميكان

 القياس: )15x30(  ـ  24  صفحة ـ  غالف ورقي

هي حكاية �مر�أة عجوز تعي�س في �لغابة، وتتغّلب 

ئب  �ل�ِذّ من  كل  على  و”يقطينتها”  بذكائها 

و�لأ�س�د و�لَنّ�م�ر.. ما هي حكاية هذه �ليقطينة؟!

تفّكر  �أن  عليك  يفر�س  �أن  �أحدهم  حاول  لو  يحدث  ماذ� 

كما هو يفّكر، و�أن تحب ما ُيحب، وتكره ما يكره و�أن... 

يفعله  �أن  حاول  ما  هذ�  عنه!  ن�سخة  تكون  �أن  يعني  و�أن... 

 بوحيد �لقرن وهو يرعى في �سهل. ُترى كيف 
ّ
بع، حين مر �ل�سّ

ة؟ �سيتعامل معه وحيد �لقرن.. و�إلَم �ستنتهي �لق�سّ

َف�ساَرَع  �لماِء،  في  �لِفْجِل  اِت 
ّ
َحب َم�ْسَهِد  �إلى  �لأُْخُطبوُط   

َ
َنَظر

�أْذُرِعِه  ِمْن  ِن 
ْ
ِبِذر�َعي َوَحَمَلها  ٍة، 

ّ
ر َعها في �سُ َو�سَ �إلى َجْمعها، 

!
َ

َكَمْن َوَجَد َكْنز�ً َنفي�سًا، َوُهَو َحّتى ل َيْعِرُف ما ِهي

تأليف: جيكر خورشيد

رسوم: فارس قره بيت

ـ غالف ورقي  القياس: )21× 26 (  ـ  28  صفحة  

تأليف: علي حمادي

رسوم: ربيعة ڠودارزي

ـ غالف ورقي  القياس: )21× 27 (  ـ  24  صفحة  

كتاب  مترجم عن �للغة �لأرمنية، يتناول ق�سة عالمة 

ولدة موجودة على �ساق �سبي يخبرنا ويظل يخبرنا 

ًا ...
ّ
ما ي�سعر تجاهها وكيف تعامل معها كرهًا وحب

النّص العربي بتصرّف: نبيهة محيدلي 

تأليّف:  هاسميك شاهينيان

الرسم : أليك أرزومنيان

 القياس: )26 × 23 (  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي

 �لقائمة �لق�سيرة لجائزة

�ل�سيخ ز�يد

+7+7

6869



 القياس: )21×28( ـ  غالف  مقّوى

 القياس: )22×29.5(

مجلد يحوي �أعد�د�ً من مجلة »�أحمد« جمعت لتبقى محفوظة بين 

�أيدي قر�ئها .. متوفرة من �ل�سنة �لأولى وحتى �ل�سنة �لخام�سة ع�سرة 

بو�قع مجلدين �أو ثالثة كل �سنة تقريبًا.

جميع �لأعد�د متوفرة من �ل�سنة �لأولى وحتى �ل�سنة ٥2 

موزعة على 76 حقيبة بو�قع 6 �أعد�د في كل حقيبة.

مجلدات أحمد 

حقيبة أحمد 

حازت »أحمد« جائزة الصحافة العربية 
ي للصحافة سنة 2008  لنادي د�ب

ي مقّدم للأطفال.
عن أفضل عمل صحا�ف

25
سنة

تأليف: هيفاء نعمان الكاظمي

رسوم: عاطفة ملكي جو

 القياس: )27x21(  ـ  36  صفحة ـ  غالف مقّوى

تأليف: الحسن بنمونة

رسوم: حسن اميكان

 القياس: )27x24(  ـ  32  صفحة ـ  غالف ورقي

بوقت  جّدتي  تلّقبه  ع�سر�ً  �لخام�سة  »موعد 

و�لّتاأّكد  مزروعاتها،  �سقاية  وقت  فهو  �لأمومة.. 

وقت  وه��و  �آفاتها،  ومكافحة  �سالمتها،  من 

محادثتها و�لإ�سغاء �إليها ..!«

له  ه��ذ�  جلب   ، يغني  �أن  �ل��غ��ر�ب  ق��رر  عندما 

�ل�سخرية من �لطيور و�لع�سافير �لتي تجيد �لغناء. 

�إلى  �لر�سالة  يو�سل  �لعندليب عرف كيف  وحده 

�لغر�ب ، وُيقنعه بالنتقال من �لغناء �إلى عمل �آخر 

يجيده �أكثر .. 
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تهدف مجموعة كتب »�أحباب �هلل«  �إلى تعريف �لطفل �لمفاهيم �لأخالقية و�ل�سلوكيات �لإجتماعية، �إنطالقًا من حياته �ليومية وبيئته �لمحيطة، 

وعلى م�ستوى مرحلته �لعمرية، وذلك من خالل �لق�سة، �ل�سعر و�لأن�سطة، �لتي تو�سل �لمفاهيم �إلى قلبه وعقله بطريقة �أ�سرع، با�سلوب جميل 

ور�سوم جذ�بة، مع ز�وية لالأهل و�لمربين  و�أفكار ممتدة للم�ساعدة. 

سلسلة أحباب اللّه

إعداد: لجنة التأليف في دار الحدائق      

رسوم: نادين صيداني      

 القياس: )21×28(  ـ   16 صفحة  ـ غالف ورقي

إعداد: لجنة التأليف في دار الحدائق      

رسوم: نادين صيداني      

 القياس: )21×28(  ـ   16 صفحة  ـ غالف ورقي

إعداد: لجنة التأليف في دار الحدائق      

رسوم: نادين صيداني      

 القياس: )21×28(  ـ   16 صفحة  ـ غالف ورقي

إعداد: لجنة التأليف في دار الحدائق      

رسوم: نادين صيداني      

 القياس: )21×28(  ـ   16 صفحة  ـ غالف ورقي

إعداد: لجنة التأليف في دار الحدائق      

رسوم: نادين صيداني      

 القياس: )21×28(  ـ   16 صفحة  ـ غالف ورقي

إعداد: لجنة التأليف في دار الحدائق      

رسوم: نادين صيداني      

 القياس: )21×28(  ـ   16 صفحة  ـ غالف ورقي
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سلسلة درج الوردسلسلة درج الورد

ة تر�ثية عن ملك   يقع في   حيرة ..  فكيف  ق�سّ

  
ّ
ولي ليكون  �لثالثة  �أبنائه  و�حد�ً   من  �سيختار 

ة   عهده ، من  دون �أن   يمتحنهم.   وتتطّور �لق�سّ

ف �إلى ذ�ت �لقناع و�لدور �لذي   تلعبه . 
ّ
لنتعر

�إّنها ق�سة �لأميرة علياء،   �لتي   �ختارت �ل�ساطر 

بانتظارها  زوجاً   لها،   وكان  ليكون  ح�سن 

�لأميرة  تتخّطى  �أن  �إلى  قا�سية ،  �سروط ملكية 

هذه �لعقبات و�سط مفاجاآت كثيرة.

ل   عبا�س،   باأنه  �لأمير  �لدين  تاج  كيف   ُيقنع 

زق 
ّ
غر،   و�أنّ   �لر �ل�سّ منذ  له  تربيته  ف�سل   ينكر 

بغير ح�ساب؟ !  �لذي   يرزق من   ي�ساء  �هلّل  بيد 

 �لحا�سدون ُكثر،   و�لمحنة ل بدّ   منها ..  يو�جه 

�لتنازل  دون  من  �ل�سعاب،  �لدين  تاج  فيها 

عّما   يفّكر به . 

في   
ّ
يمر مالك،   ��سمه  �ساب  عن  تر�ثية  ة  ق�سّ

ف ب�سجاعة ول  يعرف 
ّ
مو�قف كثيرة، فيت�سر

�لخوف طريقًا �إلى قلبه �أبد�ً،    لكّنه ي�سل �إلى 

بالفعل   يعرف  باأنه  مالك  فيه  حدث   يعترف 

�لخوف . 

تنقل هذه �لحكاية للطفل تجربة حل �لم�سكالت 

بالجد و�لإجتهاد و�ل�سبر و تحمل �لم�سوؤوليات 

�سردي  باإ�سلوب  و�لعبر  بالحكم  حافلة  وهي   ،

ممتع: من جهة هي حكاية �لملك �لذي يملك 

عينًا تدمع و�أخرى ت�سحك، و هي �أي�سًا حكاية 

ِ، فهل �سيعرفه و 
ّ
�لفتى �لذي يريد معرفة هذ� �ل�سر

كيف و ُترى ما يكون؟

تأليف: أماني العشماوي

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )24×24(  ـ  24 صفحة ـ  غالف مقّوى

ق�سة من �لتر�ث تروي   حكاية �لمعّلم برهان،  

منا�سب  ُعِر�َس عليه  �أهل زمانه،   �أحكم   فهو 

كثيرة،   لكّنه كان   يطلب �إعفاءه منها ..  لماذ�؟ 

من هو �لمعلم برهان و�إلى ماذ�   يطمح؟

�لم�سباح  مو�سوع  �لكتاب  هذ�  يتناول 

�ل�سحري   �لذي   طالما �سغف �ل�سغار بق�س�سه 

ُيطرح  �لق�سة  هذه  في  �لدين.  عالء  مع 

مو�سوع �لم�سباح من ز�وية مغايرة تماماً   لما 

هو متعارف عليه، باأ�سلوب م�سّوق وممتع . 

�لقائمة �لق�سيرة لجائزة كتابي

تأليف: أماني العشماوي

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )24×24(  ـ   24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: أماني العشماوي

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )24×24(  ـ   24  صفحة ـ  غالف مقّوى

تأليف: أماني العشماوي

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )24×24(  ـ   24  صفحة ـ  غالف مقّوى

تأليف: أماني العشماوي

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )24×24(  ـ   24  صفحة ـ  غالف مقّوى

تأليف: أماني العشماوي

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )24×24(  ـ   32  صفحةـ   غالف مقّوى

تأليف: أماني العشماوي

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )24×24(  ـ   28  صفحةـ  غالف مقّوى
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ُتحكى  متنوعة  ق�سة  ع�سرة  �إحدى 

على ل�سان �لحيو�نات منها :  �لتفاحة،  

�لبلبل،   �لحمامة   ظّلي   و�أنا،   غناء 

و�لنافذة،   حين   غّنى �لحمار،  وغيرها  

لم  لالأمور،  �أخرى  ز�وية  يرينا  مّما 

نلتفت �إليها من قبل.

تأليف: حسن عبد الله

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )16.5×22.5(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

نملة  �لمدر�سة،   ليعيد  عن  مازن  تاأّخر 

�لِنّمال .  �أ�سدقائها  عن  �سردت  �سغيرة 

مدير  مع  �لأمر  هذ�  �لناظر   ناق�س 

مازن  ي�ستحق  �أّن  ر� 
ّ
�لمدر�سة،   وقر

�لعقاب و�لمكافاأة في   وقت و�حد . 

تأليف: اسماعيل الصغير

رسوم: سامر أسامة

 القياس: )16.5×22.5(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

طّماع،   يحّب   �أن   يكون  ذئب  عوعو 

في   �لحلم .  وحده،   حتى  له  �سيء  كل 

في ذلك �ليوم حلم �أّن قزم �لحّظ يوّزع 

فماذ�  ي�ستهون،  ما  �لحيو�نات  على 

�سيطلب عوعو، وماذ� �سيحدث؟ 

تأليف: د. طالل عتريسي

رسوم: محمد سعيد بعلبكي

 القياس: )16.5×22.5(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

�لأ�سنان،    بعد عودته من عيادة طبيب 

�ل�سوكول،   لوح  ر�مي   على  ر 
ّ

يتح�س

�أن   ياأكله،    ويت�ساءل :   �لذي   لن   ي�ستطيع 

عن  �إعالنات  �لتلفاز  �إذ�ً  يعر�س   لماذ�  

�قة؟
ّ
�ل�سوكول �لمتنوعة و�لبر

تأليف: فاروق يوسف

رسوم: علي شمس الدين

 القياس: )16.5×22.5(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

السلسلة القصصية لألوالدالسلسلة القصصية لألوالد

تأليف: زكريا تامر

رسوم: سامر أسامة

 القياس: )16.5×22.5(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

�إلى �لآخرين  عند  �لتفكير بالإ�ساءة  �أ�سهل  ما 

�سالم،   به  فّكر  ما  معهم .  هذ�  �لم�ساجرة 

لردّ   له  �لجميع  دعم  في   طلب   �لذي   رغب 

�إلى جاره �سليم .  لكنّ   �سليماً   يح�سر   �لإ�ساءة 

لزيارة �سالم معتذر�ً   ور�غباً   بالتعاون معه في  

 مو�جهة �لذئب �لذي   يفتك بقطيعهما معًا. 

تأليف ورسوم: فارس قرة بيت

 القياس: )16.5×22.5(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

�أُبعد �للون �لأ�سود عن ممكلة �لألو�ن، 

�أّنه  �لألو�ن  جميع  �أعلنت  �أن  بعد 

عديم �لفائدة،   لكّنه عاد و�أقنع �لألو�ن 

باأهميته، من خالل مغامرة ممتعة . 

في �لمدر�سة ،يجتمع �لأطفال بتنوعاتهم �لمختلفة، وقد 

�سحية،  حالت  �و  �أمر��سًا  يعاني  من  وجود  ي�سادف 

تتطلب تفهم رفاقهم ومحيطهم �لمدر�سي. هذ� �لكتاب 

�لذي يحمل  نادر  �لتلميذ  �لفكرة من خالل  يخدم هذه 

معه جعبة زرقاء �لى �ل�سف، ويزور �لممر�سة با�ستمر�ر 

يعاني  �نه  يعرفو�  �ن  �لى  زمالئه  ��ستغر�ب  يثير  ..مما 

مر�س �ل�سكري.. فكيف �سيكون موقف نادر؟

تأليف: فاروق يوسف

رسوم: نادين صيداني

 القياس: )16.5×22.5(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

على  ق�سة،   ُتحكى  ع�سرة  �إحدى 

من  �لأمور  ترى  �لتي  �لأ�سياء،   ل�سان 

ز�ويتها فتك�سف لنا جو�نب ممتعة لم 

نرها من قبل.

تأليف: حسن عبد الله

رسوم: سامر أسامة

 القياس: )16.5×22.5(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

علم  عندما  �لخروف  �سحك  لقد 

في   �بنه  نجح  �إذ�  �لر�عي   �سيذبحه  �أن 

 �لمتحانات �لمدر�سية،   لأن �بن �لر�عي  

�لر�سوب .  وكانت  و د�ئم  ك�سول 

�لر�عي   ينجح،   ولكن  �بن  �أن  �لمفاجاأة 

�لخروف لم   يذبح.. ُترى لماذ�؟ 

رسوم :  علي  شمس  الديننص :  د . رزان  رخا  بشناق

9 7 8 6 1 4 4 3 9 0 7 8 8

www.alhadaekgroup.com

ISBN: 978-614-439-078-8

»إْسمي نادر لطفي. اِنْتََقلُْت إلى هذِه الَمْدرََسِة 

ألنَّها ُمَجهَّزٌَة ِبَفريٍق يَْستَطيُع ُمساَعَدتي، ألنَّني 

أعاني َمرََض الُسكَّري«.

كََّر؟«. َسأَلَتُْه زينة: »الُسكَِّريُّ يَْعني السُّ

تأليف: سلمى قريطم

رسوم: سامر أسامة

 القياس: )16.5×22.5(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

تفلح  حزيناً .  ولم  �لحزين   يتو�رى  مالك  كان 

حزنه .  حاولت  من  في   �إخر�جه  �ل�سلحفاة 

�سحكة  فيه  جاء   يوم،   �أطلق  �أن  كثير�ً ..  �إلى 

هذه  جاءت  �لجميع،   ُترى،   كيف  فاجاأت 

�ل�سحكة   بعد طول �نتظار،   وما كانت فو�ئدها 

على مالك �لحزين؟

تأليف: مجدي الشوملي

رسوم: نبيل يعقوب

 القياس: )16.5×22.5(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

جين،   و�أمل 
ّ
�لمتفر فار�س محّط   �أنظار جميع 

فريقه بالفوز .  �أثناء �إحدى �لمباريات ت�سيب 

�لطابة �أحد �لمتفرجين،   فيرك�س فار�س وينقله 

�إلى �لم�ست�سفى تاركاً   فريقه   يخ�سر �أمام �لفريق 

ة .  �لثاني.  وتحدث �لمفاجاأة في   نهاية �لق�سّ

تأليف: سلمى قريطم

إشراف وتحرير: لجنة التأليف في »دار الحدائق«

رسوم: مايا فداوي

 القياس: )16.5×22.5(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

�أحمر  �لبحر  لون  �أن  �ل�سر�طين   
ّ
ت�سر

�أ�سفر  لونه  �أن  �لنو�ر�س   
ّ
وت�سر كق�سرتها 

ويتدخل  وي�ستد  خ�سام  ين�ساأ  كمناقيرها. 

من  تخلو  ل  �إقناع  عملية  في  ولينا  ماهر 

�لطر�فة و�لجّدة.

تأليف: د . رزان رخا بشناق

رسوم : علي شمس الدين

القياس: )22.5x  16.5 (- 16 صفحة  ـ غالف ورقي
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سلسلة مرجان ومرجانة

ير�فق ناجي   جّده، في   رحلة بحرية للتجارة متنقالً   بين 

مو�نئ منطقة �لبحر �لأحمر وخليج عدن ..  �إنها رحلته 

�لأولى �لتي   كان   يحلم بها منذ مّدة .  وها هو   ينقل �إلينا 

معه  ت 
ّ
�لتي   مر و�لأحد�ث  وم�ساهد�ته،  �نطباعاته 

خالل �لرحلة . 

تأليف: سليمان الشيخ

رسوم: سرور علواني

 القياس: )17×24(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

�لأحمر،  �لبحر  حياة  �إلى  �ء 
ّ
�لقر �لكتاب   ينقل  هذ� 

�لتف�سيلي   و�لمفرد�ت  بالر�سم  عدن  وخليج 

و�لُم�سّميات . 

تأليف: سلمى بدوي

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )17×24(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

�لبحر  �إلى  بالنجمات  �لرجل  لماذ�   يرمي   ذلك  ُترى، 

بينه  �لذي   د�ر  �لحو�ر  هو  �ل�ساطئ،   وما  طول  على 

وبين ذلك �ل�ساب �لذي   �لتقاه؟ ت�ستند هذه �لق�سة �إلى 

حكاية من �لتر�ث �لم�سترك بين �ل�سعوب. 

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: محمد سعيد بعبلكي

 القياس: )17×24(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

سلسلة مرجان ومرجانة

م��اذ�   يفعل نعم��ان في   قرية �لمرج��ان ..  وهل �سينجح 

ف��ي   �لبح��ث �لمطل��وب �إع��د�ده للمدر�س��ة، ح��ول 

ة تجم��ع بين �لخي��ال و�لو�قع .   ه��ذ� �لمو�سوع؟ ق�سّ

ومحموره��ا �لحف��اظ عل��ى �لبيئة ومعرف��ة خ�سائ�س 

�لمرجان و�لبحر �لأحمر.

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: انطالق محمد علي

 القياس: )17×24(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

�إلى هو�ة �لت�سلية و�لمرح و�لمعرفة ،  �ألعاب  ذهنية م�سلية 

تدور كلها في   بيئة ومياه �لبحر �لأحمر وخليج عدن . 

تأليف: سناء شباني

رسوم: دانية الخطيب

 القياس: )17×24(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

�لمغامرة و�لترحال،   �أخو�ن   يهويان  مرجان ومرجانة 

مكان،  �إلى  مكان  من  وهما   يتنقالن  نر�فقهما  ا 
ّ
 هي

د�خل منطقة �لبحر �لأحمر وخليج عدن . 

شعر: بيان الصفدي

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )17×24(  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي
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سلسلة شوقي وأنا

مختار�ت �سعري��ة من ديو�ن �أمير �ل�سع��ر�ء، �أبطالها من  

 �لطيور :  �لع�سف��ور �لقبرة،   ملك �لغرب��ان،   �لحمامة ... 

ة مغامرة تخل�س منها بحكمة وعبرة . 
ّ
 تخو�س في   كّل مر

�لحيو�نات  �ل�سعر�ء، حول  �أمير  ديو�ن  مختار�ت من 

في   �ل�سفينة ..  �لأرنب،   �لدب،   �لتي   �سعدت 

 �لحمار ...  �لقرد ..  �لثعلب . 

�لغابة   ملك  بطلها  �ل�سعر�ء  �أمير  ديو�ن  من  مختار�ت 

مع  ومغامر�ت  حكايات  » �لأ�سد «  �لذي   يعي�س 

حيو�نات �لغابة . 

شعر: أحمد شوقي

رسوم:محمد سعيد بعلبكي      

 القياس: )24×27( - 52 صفحة ـ   غالف مقّوى

شعر: أحمد شوقي

رسوم:محمد سعيد بعلبكي      

 القياس: )24×27( ـ  56  صفحة ـ  غالف مقّوى

شعر: أحمد شوقي

رسوم:محمد سعيد بعلبكي      

 القياس: )24×27( ـ  52  صفحة ـ  غالف مقّوى

سلسلة غابة السنديان

�لنفايات  هي   ق�سة �لذبابة �لتي   تحوم فوق مكب 

�لذئب،   عندها  تهزم   
ّ
ثم �لدب  تزعج  في   �لغابة. 

تجتمع حيو�نات �لغابة للبحث عن حل للتخل�س 

من �لذباب .  ترى ما هو هذ� �لحل،   وهل �سينجح؟

هي   ق�سة �لقرد حيار �لذي   يدعي   �لمعرفة حّتى في  

 مهن �لخرين .  ذ�ت   يوم قرر �أن   ي�سبح ع�ّسابًا،   رغم 

ر �لحيو�نات �أن 
ّ
جهله في   هذه �لمهنة .  عندها ُتقر

تلّقنه در�ساً   ل   ين�ساه، و�ل�سر هو  في » ع�سبة �لنار « .  

 ما هي   هذه �لع�سبة وما ق�ستها؟

يتاآمر مع ذئٍب �سد غنمه؟ هي   �أن  ِلر�ٍع  ُيمكن  هل 

للذئب،   وو�فقه  �لر�عي  » ز�مار «  �لذي   خ�سع   ق�سة 

على خطته ب�سبب خوفه منه،   ماذ� طلب �لذئب منه،  

 هل �سيخ�سع له مطّوًل،   وكيف �نت�سر على �أ�سطورة 

�لذئب �لذي   ل   ُيقهر؟

كان �للقلق   طبيب �لغابة، لكّنه   بد�أ باإهمال مر�ساه، 

فين�سيه غروره و�جبه تجاه  �ساعر  �أّنه  �كت�سف  حين 

يثمر  لكّنه  قا�سيًا،  در�سًا  �ل��رّد  ويكون  �أ�سدقائه، 

بة..
ّ
مفاجاأة طي

تأليف: اسماعيل الصغير     

رسوم: أسامة مزهر     

القياس: )14×21( - 34  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: اسماعيل الصغير     

رسوم: أسامة مزهر     

القياس: )14×21(  ـ 32  صفحة  ـ غالف ورقي    

تأليف: اسماعيل الصغير     

رسوم: أسامة مزهر     

القياس: )14×21( - 20   صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: اسماعيل الصغير     

رسوم: أسامة مزهر     

القياس: )14×21( - 20  صفحة  ـ غالف ورقي
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�أبرهة  �إلى زمن عام �لفيل، وزمن  �إلينا هذ� �لكتاب حكايات تمتّد  ينقل 

ملك �لحب�سة، �لذي �أر�د هدم �لبيت �لعتيق.

�لق�س�س،  �أح�سن  من  ز�د�ً  جميعها  ت�سّكل  ومفرحة،  موؤلمة  حكايات 

�أفئدة  لتنع�س  وب�سكل رحب  ط 
ّ

مب�س باأ�سلوب  ور�سمًا  ن�سًا  �ختيارها   
ّ
تم

ل مخيلتهم وتنّمي ذ�ئقتهم �لأدبية. �ل�سغار، ُت�سغِّ

تأليف :  نبيهة محيدلي

رسوم: لجينة األصيل

 القياس: )26×31.5(  ـ  72  صفحة  ـ  غالف مقّوى

سلسلة أحسن القصص

)بتصرّف( عن ابن المقّفع 

نص  :  نبيهة محيدلي

رسوم: محمد سعيد بعلبكي

 القياس: )19×24(  ـ  66  صفحة  ـ  غالف مقّوى

متوّفر بغالف ورقي

حمامة مطّوقة تقود رفيقاتها وتخّل�سهن من �ل�سبكة .. 

غر�ب   يطلب �ل�سد�قة مع جرذ .. 

�س لو�ساية �لو��سين في   بالط �لملك ..  
ّ
و�بن �آوى   يتعر

كلّ   هذ� وغيرها من �لق�س�س و�لأحد�ث تدور على �أل�سنة �لحيو�نات،  

 في   متعة ل تنتهي   عبر �لأجيال . 

سلسلة كليلة ودمنة +8
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»�سناء «  ف  
ّ
ت��ت��ع��ر �لق�سة  ف��ي   ه��ذه 

 �ل�سغيرة �إلى �لثلج وهو   يغّطي   �لأ�سجار 

من  �سقيقها  م��ع  و�ل��ح��ق��ول،   تخرج 

�لطبيعة  �أح�سان  �لريفي   �إلى  منزلهما 

بالثلج  بالبيا�س،   ويلعبان  �لتي   �كت�ست 

بطريقة مختلفة . 

تأليف: محمد علي شمس الدين

رسوم: لجينة األصيل

 القياس: )21×26(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

سلسلة حكايات ملونة

تأليف: محمد علي شمس الدين

رسوم: حلمي التوني

 القياس: )21×26(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

�ل��وردة  ة  ق�سّ �لكتاب  يحكي   ه��ذ� 

�لريح،   في   وجه  �لجورية،   �لتي   وقفت 

 متحّدية هبوب �لعا�سفة . 

تأليف: محمد علي شمس الدين

رسوم: فوتيني ستيفانيدي

 القياس: )21×26(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي

..  �أغم�ست �لبنت جفنيها ..  وهي   تعلم �أنها 

تلعب مع و�لدها لعبة من تلك �لألعاب �لتي  

�أنها   غير  �لأطفال عادة،   ويعرفون  بها   يقوم 

حقيقّية ..  �أخذ �لو�لد بيدها ..  وم�سيا معاً   في  

 �لهو�ء،   في   �تجاه منزلهما في   �لقرية �لبعيدة،  

 �لتي   ل   يمكنهما �لو�سول �إليها . 

حول  �لعائلة  �جتماع  �إلينا  كتاب   ينقل 

في   و�لأم  �لجدة  �لموقد،   وحكايات 

 �سهر�ت �ل�ستاء،   في   جوّ   بديع د�فئ  .. 

تأليف: محمد علي شمس الدين

رسوم: لجينة األصيل

 القياس: )21×26(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر ككتاب صوتي

��ستقبال  حكاية  �لكتاب  يحكي   هذ� 

من  ني�سان،   �لذي   ينقلها  ل�سهر  �لقرية 

ق�سوة �ل�ستاء �إلى ربيع �لألو�ن و�لدفء . 

تأليف: محمد علي شمس الدين

رسوم: هالة مهايني

 القياس: )21×26(  ـ   12  صفحة  ـ غالف ورقي

                              �لهيئة �للبنانية لكتب �لولد

   �أف�سل ر�سم

�إيهاب  يحكي   هذ� �لكتاب ق�سة �لفتى 

�ل�سبي   و كان  �لزرقاوين،   ذي   �لعينين 

 يع�سق هذ� �لّلون لدرجة �أنه  يرى كل ما 

حوله �أزرق،   حتى �أحالمه كانت كلها 

زرقاء ! 

تأليف: محمد علي شمس الدين

رسوم: غسان السباعي

 القياس: )21×26(  ـ   12  صفحة  ـ غالف ورقي

سلسلة حكايات ملونة

بالع�سافير ..  مولع  �سغير  علي   طفل 

 خطرت في   باله فكرة،   فطلب من و�لده 

ع�سفور .  طلبه   مع  �سورة  له  �أن   يلتقط 

 غريب،   ولكنه قد   يتحقق . 

تأليف:محمد علي شمس الدين

رسوم: لمياء عبد الصاحب

 القياس: )21×26(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

يدور حو�ر بين �لّليل و�لّنهار للمفا�سلة 

ل   كلّ   منهما ..  �إلّ   �أّنهما  محا�سن  بين 

حا�سمة،   ويقتنعان  نتيجة  �إلى   ي�سالن 

�أّنهما   يتكامالن ولكل دوره.

تأليف: محمد علي شمس الدين

رسوم: محمد حسين صلواتيان

 القياس: )21×26(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

�أعر��س  عا�سم  �أم  �لجدة  تنتاب  بد�أت 

من  معهودة  تكن  لم  جديدة،  ة 
ّ
ع�سبي

قبل، من رجفة يد و�سفة �أحيانًا، و�رتفاع 

ذلك  يجري  كان  �ل�سوت.  في  مفاجئ 

و�لعائلة ل تدري لماذ�.. وتت�ساءل في ما 

�أّنها  �أن تكت�سف  �إلى  �ل�سبب..  بينها عن 

رة في حّق هذه �لجّدة. مق�سّ

تأليف: محمد علي شمس الدين

رسوم: سامر أسامة

 القياس: )21×26(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

�ل�سم�س،   �لتي   اد 
ّ
عب زهرة  ة  ق�سّ �إّنها 

 تدور بوجهها مع �ل�سم�س،   �إلى �ل�سرق 

عند �سروقها،   و�إلى �لغرب عند   غروبها 

باأ�سلوب �ساعري   د�فئ . 

تأليف: محمد علي شمس الدين

رسوم: سرور علواني

 القياس: )21×26(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي
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في   �لجبل،   منزل  حديقة  ة  ق�سّ �إنها 

 وهي   لي�ست بحديقة عادية،   بل حديقة  

ل   ينتهي،   د�ئم  في   مهرجان  تظل   غّناء 

�ل�سنة  ف�سول  من  ف�سل  بكل   وتحتفل 

عند مجيئه،   �حتفالً   يليق به .. 

تأليف : محمد علي شمس الدين

رسوم: كاظم طالئي

 القياس: )21×26(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

سلسلة حكايات ملونة

مع  ه��دى  حكاية  �لكتاب  يحكي   ه��ذ� 

في   غابة  �ل��ذي   �ساع  �لأزرق  �لع�سفور 

�أمه .   �إلى  �لعودة  طريق  ولم   يعرف  كبيرة، 

خاتمة �لق�سة بقيت مفتوحة على �حتمالت 

عدة،   ح�سب ما   يرغب كل قارئ ويحب . 

تأليف : جودت فخر الدين

رسوم: نادين صيداني

 القياس: )21×26(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

رف�س  طفل  ق�سة  �لكتاب  يحكي   هذ� 

�لمعِلّم،   لأنه   منه  طلب  ما  �أن   ير�سم 

عيون  �أخرى،   �إنها  بعيون  �لأ�سياء   يرى 

�ل�ساعر . 

تأليف : محمد علي شمس الدين

رسوم: حلمي التوني

 القياس: )21×26(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

ل،  
ّ
متخي باأ�سلوب  �لكتاب  هذ�  فنا 

ّ
ُيعر

 �لّلغة �لتي   تتحّدث بها �لطيور،   في   كِلّ  

 ف�سل من ف�سول �ل�سنة �لأربعة . 

تأليف : محمد علي شمس الدين

رسوم: لجينة األصيل

 القياس: )21×26(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: حسان زهر الدين

 القياس: )22×22(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

يحمل ع�سام ��سم جّده ككثير من �لأحفاد . 

 يكت�سف ع�سام �أنه   يعرف �لكثير عن جّده،  

�سامي،   �سديقه  �هتمام  �لأمر   يثير   وهذ� 

 ويت�ساءل :  ترى كيف   يعرف ع�سام كّل هذ� 

عن جّده، ولم   يره من قبل؟ ! 

مو��سيع  تعالج  ق�سائد،  مجموعة  �لكتاب  ي�سم 

متنوعة، ومت�سلة بحياة �لطفل وعالمه، من �لثوب 

طيارتنا  طارت  �لثلج،  ورجل  �لأطفال  �لجميل، 

�لحلوة، �لغر�ب �لمطرب، �أغنية �لبحر...

أشعار: سليمان العيسى

رسوم: أسامة مزهر

 القياس: )19×28(  ـ  64  صفحة ـ  غالف مقّوى

»م�سمار جحا«، »جحا و�بنه«، »�أين �أذنك يا جحا؟«... 

�لذي  �لكتاب،  هذ�  في  جحا  مغامر�ت  من  بع�س  هذه 

يهدف لإعادة �للقاء و�لتو��سل بين �أجيالنا �لحالية وتر�ثنا 

�لفكاهي �لممتع �لذي يمّثل جحا جزء�ً �أ�سا�سيًا فيه.

تأليف: أماني العشماوي

رسوم: هنادي سليط

 القياس: )19.5×28(  ـ  44  صفحةـ  غالف مقّوى

بطلها   �لفتى  �سعرية  مغامر�ت  كتاب   يتناول 

فيها  مغامرة  مرة  في   كل  �لذي   يخو�س  �أنمار 

في   ��ستعر��س  و�لخيال  من   �لفانتازيا  �لكثير 

�سعري،   و�سط جوٍ   ي�سج بالحياة و�لمرح، وقد  

من   م�ساحة  �لتي   �حتلت  �لر�سوم  �إليه   �أ�سافت 

 �لكتاب، �لكثير من �لحركة .

أشعار :  بيان الصفدي   

رسوم :  لجينة األصيل

 القياس: )24.5×22.3(  ـ  44  صفحةـ  غالف مقّوى 

متوفر بغالف ورقي

 �إّنها ��ستعادة لحكايات قديمة،   تحتاج 

تتعّلق  حكايات  حين .   كّل  ل�سماعها 

�لقيم  هذه  حمل  من  وباأ�سهر  بالقيم 

ر عنها خير تعبير.
ّ
وعب

تأليف: عبد التواب يوسف

رسوم: علي شمس الدين

 القياس: )21×28(  ـ  12  صفحة  ـ غالف ورقي

  جائزة �لنادي �لثقافي �لعربي

   معر�س بيروت للكتاب

  �أف�سل كتب �لطفال �خر�جًا
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بها  علمية   يقوم  بحث  عملية  تحكي   عن  ق�سة 

�لأولد  م�سّجعًا  للفو�كه  ه 
ّ
بد�فع حب ولد �سغير،  

على �ل�سعي   ور�ء �لمعلومة،   من خالل �لمالحظة 

و�لتجربة و�لختبار . 

و�لأ�سياء  �لحيو�نات  �أ�سبحت  �لكتاب  في   هذ� 

قادرة على �لتخاطب فيما بينها بلغة �سهلة .  وفي  

في   كثير  تكون  وحكمة،  عبرة  ق�سة  كل   نهاية 

من �لأحيان حالً   لمع�سلة �أو ن�سيحة لمن   يبحث 

عنها . 

تأليف: زكريا تامر

رسوم: رؤوف الكراي

 القياس: )16×32(  ـ  52  صفحةـ  غالف مقّوى

تأليف :  نبيهه محيدلي  

  رسوم :  لينا مرهج

 القياس: )17×24(  ـ  28  صفحة ـ  غالف مقّوى

»�ختلط �لحابل بالنابل«، »ُحكم قر�قو�س« و»ل 

وغيرها...  بالمكيول«  ي�سير  حتى  فول  تقل 

�لنا�س،  بين  ومتد�ولة  مختارة  �سعبية  �أمثال 

فيها  َمَثل ق�سة  يتناقلونها جياًل بعد جيل، ولكّل 

عن  تغني  يجعلها  ما  و�لتكثيف  �لخت�سار  من 

�لكثير من �ل�سرح و�لتطويل.

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: انطالق محمد علي

 القياس: )14×26.5(  ـ  36  صفحة  ـ غالف ورقي 

تأليف: زكريا تامر

رسوم : رهف شيخاني

  القياس: )17×23(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

كتاب يحكي عن بنت ��سمها ناديا، تجل�س في 

بين  تجري  ح��و�ر�ت  وتكتب  لتر�سم  حديقتها 

و�لتر�ب  و�لقطة،  �لع�سب  وبين  و�لنهر،  �لقطة 

و�ل�سجرة، �ل�سم�س و�ل�سحابة، وغيرها.. �إلى �أن 

زكريا  باأ�سلوب  غني  ن�س  عنيفة...  �لريح  تهب 

تامر �ل�سهل �لممتنع.

في هذ� �لكتاب ��ستعادة لق�س�س �لأمثال �ل�سعبية 

�لذئب  و"ر�أ�س  طارت"،  ولو  :"عنزة  منها 

علمني" و"�أب�سر من زرقاء �ليمامة"، و"�لن�سيحة 

بجمل" و"حط بالخرج" و"�لحر�مي على ر�أ�سه 

ري�سة" وغيرها من �لأمثال �لمختارة و�لمتد�ولة 

بين �لنا�س .

تأليف: هيفاء نعمان الكاظمي 

رسوم: انطالق محمد علي

 القياس: )14× 26.5(  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي

�سد�قة غريبة بين �سبي ن�سيط وذكي وحذ�ء ينتعله، 

لطيفة،وم�ساك�سات  ح��و�ر�ت  بينهما  فيدور 

و�لجدية خا�سة  �لطر�فة  من  تخلو  ل  وم�ساهد، 

عندما ي�سطر �ل�سبي لبيع حذ�ئه، ويتخذ بدًل منه 

حذ�ء�ً �سيرثه عن و�لده.

تأليف:  مهند العاقوص

رسوم : ريما الكوسا

 القياس: )20×25(  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي

جائزة كتابي لأدب �لطفل �لعربي

موؤ�س�سة �لفكر �لعربي

           م�سروع عربي 21

 �لالئحة �لق�سيرة

لجائزة   �ت�سالت لكتاب �لطفل

 جائزة موؤ�س�سة �لكويت  للتقدم �لعلمي

�أف�سل كتاب موؤلف للطفل �لعربي

  �لالئحة �لطويلة لجائزة

�ل�سيخ ز�يد للكتاب
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تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: وليد طاهر

 القياس: )25×22(  ـ  28  صفحة ـ  غالف مقّوى

 
ّ
يمر دربه  �لغابة وعلى  من  يوم  يخرج كركر كل 

وي�سافح  هذ�  على  ي�سّلم  وجير�نه،  باأ�سدقائه 

�لجميع  ويحيي  ذ�ك  �أو  هذ�  مرور  وينتظر  ذ�ك، 

ف�سلك  من  مررني  بعبارة  بالمرور:  وي�ستاأذنهم 

وهي عبارة كفيلة �أن تفتح �لدرب وتوؤن�س �لقلب. 

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: سمية محمدي

 القياس: )20×25(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي 

حار�س  مع  مفتاحها  خز�نة،  في  �لوقت  كان  لو  ماذ� 

�أمين، ي�سبط �سرفه ح�سب �لمكان و�لزمان �لمنا�سبين؟ 

في هذ� �لكتاب تقتنع لمى من هذ� �لحار�س �أن �لوقت 

لي�س ُم�ساعًا �أو مجانًا، بل ن�سرف منه بحدود و مقد�ر، 

با�ستثناء حالة و�حدة.. ترى ما تكون؟

تّميزه  �لتي  �ألو�نه  �ل�سنة،  ف�سول  من  ف�سل،  لكل 

لنا  يحكي  ل  �لكتاب،  هذ�  في  �لف�سول.  باقي  من 

�لر�وي عما ي�ساهده بعينيه، بل عّما ي�سمعه باأذنيه من 

�أ�سو�ت، في كل ف�سل. ُترى، من يكون هذ� �لر�وي؟

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: ريما الكوسا

 القياس: )23×23(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: أمية الصغير

رسوم: ريما الكوسا

 القياس: )25×20(  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي 

متوفر ككتاب برايل للمكفوفين وضعاف البصر

متوفر ككتاب صوتي

يعك�س لنا �لطفل �ساري م�ساعر �لغبطة و�لفرح، �لتي تعي�سها 

�أعمال  تقييم  �إلى  تن�سرف  عندما  �لعربية،  �للغة  معّلمة  �أمه 

طالبها �لتعبيرية، و�لإبد�عية، وذلك بعد يوم �ساق ومتعثر في 

�أكثر من جانب، فتن�سيها هذه �لأعمال كل تعبها، وينقلب جو 

�لمنزل من قلق وحزن �إلى حيوية وفرح لكل �أفر�د �لعائلة.

تأليف: مها صالح

رسوم: صفاء نبعة

 القياس: )17×24(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

�ساعر،  قلب  وقلبه  فنان،  عينا  عينيه  لأن 

�أي  �لمياه،  في  فرن�سي�سكو  ر�أى  فقد 

مياه، و�أينما وجدها، مركب حلم ودعوة 

رحالته،  من  �سيحمل  ماذ�  ُترى،  �سفر. 

و�إلى �أين �سياأخذنا؟

هل �لنوم �سديق �لحكايات؟ �أل ي�ستطيع 

وهل  �لآخر؟  بدون  ياأتي  �أن  �أحدهما 

ت�سبه  حكايات  يحكي  �أن  �أبي  ي�ستطيع 

حكايات �أمي؟

كيف كان لون �لبطريق في قديم �لزمان، وكيف 

تغير، هل �سحيح �نه تغير عندما ن�سي �لبطريق 

تحت  ��ستلقى  �أن  بعد  �لمنبه،  �ساعة  ي�سبط  �أن 

�أ�سعة �ل�سم�س، وما عالقة طائر �لخر�سنة؟ هذ� 

ما تحاول �أن ترويه هذه �لحكاية.

النّص العربي )بتصرّف(: نبيهة محيدلي

النّص األصلي: إليان باسكولي كافوين

الرسم : لوسيا هيراتسوكا

 القياس: )25×21(  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي

النّص العربي )بتصرّف(: رزان حسن

النّص األصلي: سمية أوزترك أولو

رسوم: سمية أوزترك أولو

 القياس: )22×22(  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي

جائزة �ت�سالت لكتاب �لطفل

فئة كتاب �لعام للطفل

�لقائمة �لق�سيرة لجائزة �ت�سالت لكتاب �لطفل

فئة كتاب �لعام للطفل

عد  باأن  �أخيها  مقولة  �ل�سغيرة  تو�جه 

وجهها  في  �لثاآليل  لها  ي�سبب  �لنجوم 

�أن  ويديها ولكنها تع�سق �لنجوم وتحب 

�لخوف  تتخطى حاجز  لذلك  تعدها... 

فت�سبح بطلة..

تأليف: عال حسامو

رسوم: سالي سمير

 القياس: )17×24(  ـ   20  صفحة  ـ غالف ورقي

لأنه  �لبالبل  كباقي  �لغناء  يجيد  ل  بلبل 

يعاني من �لتاأتاأة... وبالرغم من هذ� فاإنه 

�لمو�جهة  و�ختار  بنف�سه  ثقته  يفقد  لم 

على �لهروب...

تأليف: نجوى الدرعاوي

رسوم: لينا نّداف

 القياس: )17×24(  ـ   24  صفحة  ـ غالف ورقي

 �لقائمة �لق�سيرة لجائزة �لملتقى

  �لعربي لنا�سرين كتب �لأطفال

�ل�سارقة

لئحة �ل�سرف

IBBY للهيئة �لعالمية لكتب �ليافعين 
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تأليف: باسمة الوّزان

رسوم: لينا نّداف

 القياس: )20×25(  ـ  24  صفحة ـ  غالف ورقي

يهدف هذ� �لكتاب �إلى �إبر�ز جمالية �لأجو�ء �لعائلية  �لد�فئة 

�لهتمام  بد�ية  هي  و�لتحيات  عليها.  و�لت�سجيع  و�لهادئة 

و�لحتر�م من �ل�سغار للكبار ومن �لأبناء لو�لدتهم ..

تأليف: حنان طبق

رسوم: سالي سمير

 القياس: )21×26(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي 

تفتت قطع �لكعك وتبعثرت »�لكريما« و�لفو�كه على �لر�س، 

�سعر �سليم و�سليمة ب�سدمة كبيرة، لكنهما �سمما على معالجة 

�لموقف. فهل ينجحان في �إعد�د كعكة بديلة لو�لدهما ومن 

ي�ساعدهما في ذلك؟

رو�ية كتبها »�سرفانت�س« منذ حو�لي ..٤ �سنة، لكنها ما ز�لت 

ة،  وفي كّل �لعالم، من خالل �سخ�سية ذلك �لفار�س 
ّ
�إلى �ليوم حي

من  ق�سة  �ل�سعفاء.  م�ساعدة  مهمة  لنف�سه  حّدد  �لذي  �لجّو�ل 

�لأدب �لعالمي - �سر�ئط م�سوّرة -مملوؤة بالأحد�ث، ي�س�تمتع 

�لطفل بقر�ءتها، تنق�له �إلى عو�لم �أخرى وتنمي مخيلته.

تأليف: عبد الجواد الحمزاوي

رسوم: أماني البابا

 القياس: )16.5×22.5(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

إعداد: منى مرعي

رسوم: خوسيه لويس

 القياس: )19.5×27(  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي 

جاِج في �لحظيرة على �لأر�س دون حر�ك،   ُيفاجاأُ حمادة بالدَّ

وُيفّكر،  ر  فكِّ
ُ
في �لم�سهد،  ُل  َيتاأمَّ �أي�سًا..  ميتًا  بد�  ثعلٌب  وَبينها 

ويقوُل لأخته: �أ�سكُّ في موت �لثَّعلب، وُيقررُّ �أن َي�سَع فر�سيَته 

قيَد �لختبار.. فاإلى ماذ� �سي�سل؟

تأليف: عائشة الحارثي

رسوم: مارتينا بيللوسو

 القياس: )21×27(  ـ  28  صفحة  ـ غالف ورقي

�لغابة   اد وحيو�نات 
ّ
�سي بين  و�لذكاء،  �لحيلة  ق�س�س  من  ق�سة 

ب�سخامة  فتخيفه   ، وتخطيطها  بتعاونها  عليه  تتغلب  �لتي 

و�لنتقال  �ل�سيد،  مهنة  يترك  جعله  مّما  و�أذ�نها،  �أرجلها 

متحركة   كدمى   �أقنعة   بت�سميم  فيها  يقوم  �أخرى،   مهنة  �إلى 

لحيو�نات �لغابة.. 

ولكّنها  ة، 
ّ
منطقي وغير  مختلفة،  تبدو  �لتي  �لأ�ساطير  ككّل 

جميلة جّد�ً وم�س�ّلية... كانت �أ�س�طورة �لّتّنين �لذي تحّول �إلى 

�سجرة برتقال، بعدما �بتلع بذورها دون �أن يلتفت �إلى ن�سيحة 

و�لأحا�سي�س  بالم�ساعر  غنية  ق�سة  �لحكيمة..  �لبومة  �سديقته 

�لمفعمة بال�سدق و�لدعم و�لوفاء.

يدخ�ل �س�حن �لخ�س�ار في مناف�سة غير متكافئة مع �أطباق 

�سهية ومتنوع�ة، مّما يجعل �لأطفال ل ُيقبلون عليه. كان 

بنف�س��ه..  �لثقة  يفقد  لم  لكنه  بالإحباط،  ي�س�عر  �ل�سحن 

.. يهدف هذ� �لكتاب �لى  ِ�نتظ�ر و�س�بر �إلى �أن جاء �لحلُّ

��ساعة ثقافة �سحية �سليمة لدى �لأطفال.

تأليف: الحسن بنمونة

رسوم: فرانسيسكا كوسانتي

 القياس: )24×27(  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: نبيلة ماجد

رسوم: سمية محّمدي

 القياس: )20×24(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

هي ق�سة »مرَبّع« لي�س بمعناه �لهند�سي، فالمربع هنا �سخ�سية 

من  بال�رغم  لتحقيقها،  ي�سعى  �لتي  وطموحها  �أحالمها  لها 

دة بالزو�ي�ا �لأربعة، ورغم  محاولت �لإقناع 
ّ
�إمك�ان�اته �لمقي

�أنه بالمثابرة  �إل  �أن يكون  مربعًا..    �إل  �أنه ل يمكن  �أمه   من 

و�لجد و�لإجتهاد يتحول �إلى �أ�سياء مده�سة.

تأليف: علي عاشور الجعفر

رسوم: رهف شيخاني

 القياس: )22×22(  ـ   32  صفحة  ـ غالف ورقي
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تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: وليد طاهر

 القياس: )23×32(  ـ  36  صفحة - غالف مقّوى

متوّفر بقياس )18×25( - غالف ورقي

تأليف: حسين المطوع

رسوم: وليد طاهر

 القياس: )22×22(  ـ  40  صفحة - غالف مقّوى

متوّفر بغالف ورقي

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: حسان زهر الدين

 القياس: )22.2×29.4(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: محمد العتابي

رسوم: علي شمس الدين

 القياس: )21×21(  ـ  28  صفحة  ـ غالف ورقي

�لح�سول  �إلى  وت�سعى  �أمر،  �أو  �سيء  �إلى  تطمح  �أن 

�أهمية  و�لأكثر  �لأجمل  لكّن  جميل،  �أمر  َلُهَو  عليه 

ما  على  �لمحافظة  من  ُتمّكنك  �لتي  �لقوة  تمتلك  �أن 

ح�سْلت عليه، وحّققته.

�ختياره   
ّ
تم ما  ولي�س  �أريد  ما  �أ�سبح  �أن  حقي  »من 

�لأحالم  وذو  �ل�سغير  »هد�م«  قاله  ما  هذ�  لي«.. 

�لكبيرة و�لتي قال عنها �لآخرون م�ستحيلة..

يا ترى هل �سينجح في تحقيقها؟

تنقلها  مكان،  �إلى  مكان  من  لة  متجوِّ مهن  حكاية 

�إلى  ُعمٍر  من  �لمتجّولة  �أحالمها  تبني  طفلة  عيون  لنا 

ُعمٍر، يجمع بينها نثر �لفرح و ر�سم �لبت�سامات على 

�لوجوه.

عندما تعتر�س �أحدنا �سعوبات..

نود  ما  �أج�مل  ف�اإن   .. خيبات  �أو  �أح�ز�ن  ف�س�ل، 

�س�ماعه، �أو قوله لأنف�سنا في تلك �للحظات :

“كلُّ �س�يء �س�يكون على ما ُي�ر�م”.

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: لينا مرهج

 القياس: )20×25(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: وليد طاهر

 القياس: )23×32(  ـ  36  صفحة  ـ غالف ورقي

ل  �لذي  ب�ستانه  مع  رجل  ق�سة  يحكي  �لكتاب  هذ� 

وتنوعًا..  وم�ساحة  جماًل  ي�ساهيه  �آخر  ب�ستانًا  يرى 

مجرد  فب�ستانه  �لحقيقة:  �أمامه  تنك�سف  ف�سيئًا  �سيئَا 

في  ب�ستانه  وتفوق  ت�ساوي  كثيرة  ب�ساتين  من  و�حد 

هذه �ل�سفات. فهل يتقبل �لأمر...؟ وكيف؟

�لكتاب يحكي عن كاتب ، يبحث عن فكرة لق�سته 

منا�سبة  �سخ�سية  عن  يبحث  وبعدها   ، �لجديدة 

م�س��رح  وُين��س�ئ  و�لمكان  �ل�زمان  عن  ويبح�ث 

�لأحد�ث وين��قل لن�ا ما يح��سل من د�خ�ل ق�س�ته من 

مغامرة ل تختلف عن مغامرته هو ككاتب .

جائزة بوغ�سيان / �ل�سبيل لأدب �لطفل

�لقائمة �لق�سيرة لجائزة �ت�سالت عن فئة كتب �لعام

�لقائمة �لق�سيرة لجائزة �ت�سالت عن فئة �أف�سل �إنتاج

جائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب

 فئة �أدب �لطفل و�لنا�سئة

20
19

ب 
تا
د للك

ى جائزة الششيخ زاي

عل
حائز 

2019

ب 
جائزة الششيخ زايد للكتا

ى 
عل

ز 
ائ
ح

20
19

ب 
تا
د للك

ى جائزة الششيخ زاي

عل
حائز 

2019

ب 
جائزة الششيخ زايد للكتا

ى 
عل

ز 
ائ
ح
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السلسلة القصصية للفتيان والفتيات

تأليف: حسن عبد الله

رسوم: إنطالق محمد علي

القياس: )14×21(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

ن�ساً   تاريخياً   مثير�ً   �لكتاب  هذ�  يتناول 

�لإن�ساني   �لمغزى   وطريفًا،   جاِمعاً   بين 

وبين  تر�ثنا  به   و�لأخالقي   �لذي   يحفل 

ة �لجذ�بة و�لم�سلية .  �لق�سّ

تأليف: حسن عبد الله 

رسوم: علي شمس الدين

القياس: )14×21(  ـ  52  صفحة  ـ غالف ورقي

فتيان  �أربعة  م�سكالت   يو�جهها  �أربع 

م�ستقلة،   ق�س�س  ف��ي   �أرب���ع  ظ��رف��اء، 

مغامر�ت  و�سط  �لكتاب   يت�سمنها 

�أّنهم  خاللها  مثيرة،   يثبتون  ومو�قف 

جديرون بالإعجاب . 

تأليف: زكريا تامر

رسوم: هالة مهايني

القياس: )15×21(  ـ  116  صفحة  ـ غالف ورقي

على  �لق�س�س  في   هذه  تامر  زكريا  يعتمد 

�لب�ساطة و�لخيال �لتي   ُعِرف بهما �أ�سلوبه،  

بالمو�سيقى   مقّدماً   كلمات وعبار�ت مليئة 

�ء 
ّ
�لقر متعة  �أن   يزيد  �ساأنه  من  �لحلوة،   ما 

في   �لو�ردة  ة 
ّ
�لغني و�لمو�قف  بالحكايات 

 �لكتاب . 

تأليف: زكريا تامر

رسوم: لجينة األصيل

القياس: )15×21(  ـ  48  صفحة  ـ غالف ورقي

ق�سة  ثماني   ع�سرة  �لكتاب     ه��ذ� 
ّ
ي�سم

�لب�ساطة  على  فيها  �لكاتب  ق�سيرة .  يعتمد 

�لتربوية  �لمو�قف،   و�ل��روح  في   عر�س 

�لر�قية لتر�سيخ �ل�سمير �ليقظ لدى �لقارئ . 

تأليف: حسن عبد الله

رسوم: حسان زهر الدين

القياس: )14×21(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

في   ركوب  م�سكلة  ة  �لق�سّ بطل  يو�جه 

�لجديدة،   �لتي   ت�سير  �ل��زرق��اء  در�جته 

�بن  �إلى  �إهد�ءها  ر 
ّ
دولبين،   ويقر على 

عّمه كريم،   وبعد ذلك   يندم على وعده،  

عندما   ي�سبح  بها  �لحتفاظ  في   ويرغب 

�لمفاجاأة،  بارعاً   في   ركوبها .  وتحدث 

عندما  ُينقذ عّمه �لموقف .

تأليف: حسن عبد الله

رسوم: إنطالق محمد علي

القياس: )14×21(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

�لجمل،   ق�سة  �لكتاب  يحكي   هذ� 

 �لذي   عانى رف�س �لآخرين له،   ب�سبب 

عدم رغبته في �لقيام بالأعمال �لعادية،  

 �إلّ   �أّنه لم   ُيحبط �إذ ُيحّقق �إنجاز�ً   خا�ساً  

 به،   ينا�سب طموحه ويعيد لنف�سه �لثقة . 

            �لهيئة �للبنانية لكتب �لولد

�أف�سل كتاب لالطفال

سلسلة حكاية من الشرق

تأليف عن )السهروردي(: 

)بتصرّف( نبيهة محيدلي

رسوم: فيروزة جل محمدي

القياس: )23×28( ـ  32  صفحة  ـ غالف مقّوى

متوفر بقياس )17×21(  - غالف ورقي

وما �إن حلّ   �لّظالم،   حّتى �أ�سرع �لخفافي�س 

نائية  منطقة  �إل��ى  ليحملوه  �سمندر  �إل��ى 

�لجبل،   وهناك،   ر�أ�س  به  بعيدة .  �سعدو� 

�ل�ّسم�س،   �لتي   �ست�سرق   رموه في   مو�جهة 

في   �سباح �ليوم �لتالي .. 

تأليف عن ألف ليلة وليلة: 

)بتصرّف( نبيهة محيدلي

رسوم: فادي عادلة

القياس: )23×28( - 36   صفحة  ـ غالف مقّوى

متوفر بقياس )17×21( - غالف ورقي

�لذي   �لرجل  ق�سة  �لكتاب  يحكي   هذ� 

و�لياأ�س،   للك�سل  �أمو�له،   و��ست�سلم   خ�سر 

 وظل  يحلم با�ستعادتها،   يرى ُحلماً   ير�سده 

�إلى كنز في�سافر للبحث عنه،   لكننا نكت�سف 

في  �لنهاية �أن �لكنز �لثمين �لذي   يبحث عنه 

في   مكان   �لعادي،   ويجده  �لكنز  ل   ي�سبه 

 غير متوقع  .  حكاية من �ألف ليلة وليلة. 

حكاية تر�ثية تحكي   ق�سة �لببغاء �لذي  

�لتجار،   �أح��د  عند  في   قف�س   عا�س 

�أن   ينال  وذكائه  بحنكته   و��ستطاع 

حريته . 

تأليف عن )مثنوي(: 

)بتصرّف( نبيهة محيدلي

رسوم: فادي عادلة

القياس: )23×28( - 32   صفحة  ـ غالف مّقّوى

متوفر بقياس )17×21( - غالف ورقي

تأليف عن حكاية تراثية من الهند: 

)بتصرّف( نبيهة محيدلي

رسوم: فادي عادلة

القياس: )23×28( - 36  صفحة -غالف مقّوى

متوفر بقياس )17×21( - غالف ورقي

ته �لمت�سّققة 
ّ
»...  ولطالما �سمع �لنا�س لل   ينعت جر

باأب�سع �لّنعوت .  فتارة   ُي�سّميها �لّناق�سة،   وتارة �أخرى 

ب�سببها،   �لم�سّقة  د 
ّ
�لك�سولة ..�إّنه   يتكب �أو  �لعاجزة 

 ولول فقره لرمى بها بعيد�ً،   و�سارت مهملة «. 

ة 
ّ
ة �ساب من �لهند ��سمه  »لل « يعاني مع جر �إّنها ق�سّ

مت�سّققة ل يمكن �أن ي�ستغني عنها.
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تأليف: د. طالل عتريسي

رسوم: علي شمس الدين

القياس: )14×21(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

و�لأي��ام  �لما�سية  �لأي��ام  بين  مقارنة 

بين  حديث  خ��الل  �لحا�سرة،   م��ن 

كّل  �لطفل على  فيّطلع  �لأب و�ولده،  

�لقديمة،   �لجتماعية  �لحياة  مظاهر 

 و�لتطور�ت �لتي   طر�أت عليها . 

تأليف: حسن عبد الله

رسوم: سامر أسامة

القياس: )14×21(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

  
ّ
يتناول هذ� �لكتاب تجربة ممتعة   يمر

كرة  ��ستعادة  عندما   يحاول  فتى،   بها 

ملعب  من  قريبة  في   حديقة  �سقطت 

�لمدر�سة،   فيخو�س �سر�عاً   د�خلياً   ل  

�إيجابًا،   �إلّ   �أّنه   يقع  �أن   يح�سمه   يلبث 

في   �سوء فهم ليخو�س مجّدد�ً   مغامرة 

�إثبات بر�ءته . 

تأليف: حسن عبد الله

رسوم: سامر أسامة

القياس: )14×21(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

�إنه �متحان من نوع �آخر ..  �متحان في  

�لأ�سدقاء  من  مجموعة   �لحياة .  يعي�سه 

دفتر  عندما   ي����زّورون  �ل��ر����س��ب��ي��ن، 

بحثاً   عن  ر�أيهم  رون 
ّ
�لعالمات،   ثم   يغي

�لنجاح �لحقيقي . 

السلسلة القصصية للفتيان والفتيات

بالح�سول  يرغب  �لكتاب  ه��ذ�  بطل 

بو�سائل  �لع�سافير.. وي�سعى لذلك  على 

وت�سبب  للخطر  �أحيانًا  �سه 
ّ
تعر �ستى 

ولكن..  �لمدر�سة.  في  �لم�ساكل  له 

ما  »كل  وما  �أح��د�ً  تنتظر  ل  �لع�سافير 

�لبطل  يدرك  بل  يدركه«  �لمرء  يتمنى 

ل  �لع�سافير  حب  �أن  �لق�سة  نهاية  في 

يكون بحب�سها بل باإطالقها نحو ملعبها 

�لو��سع.. �لف�ساء.. بعد �أن تكون تركت 

له هدية.. ري�سة من ري�ساتها...

تأليف: محسن الهذيلي 

رسوم: نصير حيدر  

القياس: )14× 21(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف:إياد زيعور 

رسوم: علي شمس الدين

القياس: )14× 21(  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي

فرخ  حكاية  �لكتاب  هذ�  يتناول 

كاإخوته  يطير  �أن  رف�س  �سغير، 

�لطير�ن،  م��ن  خ��وف��ًا  �ل�سقور، 

�أمه ت�سعى لتخلي�سه من هذ�  ولكن 

�لخوف، فتلجاأ �إلى �لبوم �لحكيم، 

�لذي كان لديه ن�سيحة ناجحة في 

خوفه،  يو�جه  �ل�سغير  �لفرخ  جعل 

ويتغّلب عليه.

تأليف: حسن عبد الله

رسوم: حسان زهر الدين

القياس: )14×21(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

فتى   يجد  تجربة  �لكتاب  ه��ذ�  لنا  يقّدم 

مغامرة  في   �ل�سارع،   فيخو�س  محفظة 

�إعادتها �إلى �ساحبها ولقى عمله ردود فعل 

كثيرة �أثنت على عمله وهّناأته،   ما دعاه �إلى 

ت�ساوؤلت  و�لندها�س،   وطرح  �ل�ستغر�ب 

مفتوحة كثيرة . 

جديد،   وتمّكنت  من  �لأفعى  عادت 

�أبنائها،   �لغابة وطرد  �ل�سيطرة على  من 

من   غربان  �أدو�تها  في   ذلك   ت�ساعدها 

�سود،   ون�سر �أعماه جوع وج�سع .  لكن 

�إلى  �لعودة  ر 
ّ
» �سو�سو«  يقر �لع�سفور  

�لغابة . 

تأليف: زكريا تامر

رسوم: لجينة األصيل

القياس: )14×21(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

باأ�سلوب  لة 
ّ
متخي تر�ثية  ق�سة 

وم�سمونها  يتعّلق  تامر،   زكريا 

بالماء و�أهميته وتر�سيد ��ستعماله  

عبر حو�ر لطيف بين �لحكماء.

يحدث �سجار بين بطل �لق�سة و�أحّب  

�أن  �ل�ّسجار  هذ�   �أ�سدقائه،   ولم   يلبث 

بالأيدي   وعر�ك،   تما�سك  �إلى  تحّول 

 نتج عنه خ�سام بين �ل�سديقين،   وقطيعة 

   طوياًل،   �إلى �أن ت�سل ر�سالة �إلى 
ّ
ت�ستمر

في   �لمفاجاأة  �ل�سديقين،   وتحدث 

ة .  نهاية �لق�سّ

تأليف: حسن عبد الله

رسوم: حسان زهر الدين

القياس: )14×21(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: سناء شباني

رسوم: حسان زهر الدين

القياس: )14×21(  ـ  20  صفحة  ـ غالف ورقي

غ���ادر �ل��ح��م��ار  »�أب���و م��وزة « 

لزم��ه��ا  �أن   ح��ظ��ي��رت��ه،   ب��ع��د 

�سنو�ت، ور�ح يبحث  عن لقمة 

طعام في   �أرجاء �لقرية،   فوجدها 

رت تمامًا،   و�لبيدر تحّول 
ّ
قد تغي

�أحز�نه  �إلى ور�سة عمل .  وتتبّدد 

�لأح����د�ث  ل��ه  تخبئ  ع��ن��دم��ا 

ة .  مفاجاأة مفرحة في   نهاية �لق�سّ

تأليف: عبد المجيد زراقط

رسوم: أحمد الخطيب

القياس: )14×21(  ـ  16  صفحة  ـ غالف ورقي

السلسلة القصصية للفتيان والفتيات
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حكايات وعبر

�سل�سلة حكايات تتناول كلّ   منها جانباً   من �لحياة و�ل�سلوك،   وفي  

   بها �أنا�س قبلنا، 
ّ
 كلّ   حكاية عبرة هي   فكرة نافعة،   وخال�سة تجربة مر

�أي�سًا،   وبقيت لنا  في   �أزمنة م�ست،   رحلو� باأج�سادهم وباأ�سمائهم 

منهم حكايات وعبر . 

إعداد: علي السيد     

رسوم: محمد شمس الدين      

القياس: )10.5×28(

16  صفحة  ـ غالف ورقي

سلسلة قرآننا نور
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إعداد: علي السيد

رسوم: محمد حسين صلواتيان

 القياس: )17×24(  ـ   48  صفحة  ـ غالف ورقي

إعداد: سناء شباني وسلمى بدوي

رسوم: دانية الخطيب

 القياس: )17×24(  ـ   24  صفحة  ـ غالف ورقي

عديدة هي   �لق�س�س و�لحو�دث �لتي   �رتبط ذكرها بنبع 

�ساهد�ً   �لماء  هذ�  نهر ...  لي�سبح  �أو  ماء،   بحر  بئر  �أو 

 عليها،   وناطقاً   با�سمها،   فخّلدت بخلود �لحدث،   هذ� 

في   كما   وردت  �لق�س�س،  هذه  بع�س  �لكتاب   يتناول 

 �لقر�آن �لكريم . 

�لكريم  �لقر�آن  رح��اب  في  نحفظ  نتعّلم..  نفّكر.. 

�أو  فنية  �أو  لغوية  متنوعة  �أن�سطة  �لكتاب  هذ�  يعر�س 

ذهنية، و�لمو�سوعات هي من �سور �لقر�آن �لكريم.

إعداد: علي السيد

رسوم: علي شمس الدين 

 القياس: )17×24(  ـ   24  صفحة  ـ غالف ورقي

في   �لتي   وردت  �لأمثال  بع�س  �لكتاب  هذ�  يتناول 

 �لقر�آن �لكريم، من خالل ق�س�س، �سربها �هلل عز وجل 

بنا�س �أو حيو�ن �أو جماد .  لتكون عبرة وقدوة للنا�س.
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» �سغبوب«  في   تجربته  �لطفال   �ليوميات،   ير�فق  في   هذه 

�لمدر�سية بكل محطاتها :  �لدرو�س،   و�لمنا�سبات،   و�لعطل،  

ة،   وهو   يحّدث 
ّ
�سغبوب   غني و�لحفالت .  تجربة   و�لأعياد 

�ء عنها بتفا�سيلها �لحلوة كثير�ً،   و�لحلوة بع�س �ل�سيء،  
ّ
�لقر

من  في   �لكثير  �لطفال  تجارب  �أحيانًا،   وهي   ت�سبه  ة 
ّ
 و�لمر

مفا�سلها ...  ولحظاتها .

تأليف: وليد معماري

رسوم: حسان زهر الدين

القياس: )16×24(  ـ  128 صفحة  ـ غالف ورقي

 

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم : رؤوف الكراي

القياس: )30×30(  ـ  36  صفحة - غالف مقّوى

متوّفر بقياس )21×21( - غالف ورقي

ماهية  حول  ت�ساوؤلت  �لطفال  �أحد  بال  في  خطر  لو  ماذ� 

�أم  ماألوف  وجهه  بعيد؟  �أم  قريب  �سخ�س؟  هو  هل  �لعيد: 

�أن يكون طائر�ً  �أم ق�سير؟ هل يمكن  غريب؟ هل هو طويل 

�لطليق  �لأطفال  خيال  يتناول  �آخر؟كتاب  مخلوقًا  �أم  مثاًل 

وت�ساوؤلته �لعفوية، في قالب تحيكه مظاهر �لعيد �لجميلة: 

ر�ئحة �لكعك وثياب �لعيد و�لعيدية و�لمر�جيح.

تأليف: وليد معماري

رسوم: حسان زهر الدين

القياس: )16×24(  ـ  152 صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف:  فرح حمداوي

رسوم : رؤوف الكراي

 القياس: )18×35.5(  ـ   36  صفحة ـ  غالف مقّوى

ثالث ق�س�س، يجمع بينها �سرد �لتجربة �لإن�سانية: في �لق�سة 

�لأولى ن�سهد معاي�سة للمذياع �لقديم و�سوًل �لى �لكمبيوتر، 

عبر  و�لرزق  �لمال  على  للح�سول  �ل�سعي  ف�سل  �لثانية  وفي 

لحظة  عمق  بكل  نعي�س  �لثالثة  ومع  �ل�سحري.  �لم�سباح 

�لحياة مع  �لد�خلية، و�لنطالق في  �لمخاوف  �لتغّلب على 

�سخ�سية �سلحوف ...

�لقائمة �لق�سيرة لجائزة كتابي

IBBYأدرج على لئحة �ل�سرف للهيئة �لعالمية لكتب �ليافعيين�

إعداد: سليمان الشيخ

رسوم: مجموعة من الرسامين

 القياس: )16.5×21(  ـ  188  صفحة  ـ غالف ورقي

ومب�سطة،   من  موجزة  مختار�ت  �لكتاب  ه��ذ�  يت�سّمن 

�لعالمية  و�لم�سرحية  و�لرو�ئية  �لق�س�سية  �لن�سو�س  �أ�سهر 

�لفكر  في   �إغناء  �ساهمو�  �لأدب،   لأدباء  تاريخ  �لتي   خّلدها 

�لإن�ساني،   و�أورثونا هذه  »�لرو�ئع «  �لتي   تجتمع وتتالقى في  

 كثير من �لقيم في   مو�قف مت�سابهة عابرة للزمان و�لمكان .

تأليف: سليمان الشيخ

رسوم: فادي عادلة

 القياس: )19×25(  ـ  36  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: حسان زهر الدين

 القياس: )20×25(  ـ  24   صفحة  ـ غالف مقّوى

متوّفر بغالف ورقي

على  �لبغال  وخا�سة  �ل��دو�ب  تدريب  يمكن  هل 

حاول  �لق�سة  هذه  بطل  و�لمرور؟  �ل�سير  �إ�سار�ت 

ذلك معتمد� على نظرية بافلوف. هل ينجح؟

ٍل،  تاأمُّ لحظاِت  �سغيرٍة  بنٍت  مع  نعي�س   ، �لكتاب  هذ�  في 

ُر ِبتكر�ِر �لم�سهد �لذي ُتطل عليه من �ُسرفتها . م�سهٌد 
ّ
تتكر

مكّثٌف يمتّد عبر �لّزمن، لير�ه كلٌّ على طريقته.

تأليف: منال الغداني

رسوم : لجينة األصيل

القياس: )20×30 (  ـ  28  صفحة  ـ غالف ورقي

متوّفر بقياس )16×24(

ي�ستطيع  ل  ماهر  لكن  �لمو�هب..  يوم عر�س  »�إنه 

�لم�ساركة.. وقريبا �سيجبر مع و�لدته على �لرحيل.. 

فال مكان له بين كل هوؤلء �لموهوبين و�لمتميزين، 

لأنه ولد بال موهبة«.

� جائزة �ت�سالت لكتاب �لطفل � �أف�سل  �إنتاج

IBBY لئحة �ل�سرف للهيئة �لعالمية لكتب �ليافعيين �
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لهم..  معاملته  �سوء  ب�سبب  �أ�سدقائه،  كلَّ  عالء  خ�سر 

خطوة  �أول  هو  و�لعتذ�ر  �لآو�ن،  يفت  لم  ولكن، 

�لإجتماعية..  �لمر�سدة  له  قالته  ما  هذ�  ل�ستعادتهم.. 

فهل ينجح؟

يا  حالك  كيف  قائاًل:  مّني  خرية 
ّ

بال�س طالل  »بد�أ 

�أّمك  �أّن  �لموؤّكد  من  ؟ 
ّ
�لإ�سفنجي �ل�ّسعر  �ساحب 

مّني  و�قترب  حون.   �ل�سّ جلي  في  ب�س�عرك  ت�ستعين 

ليدفعني فلم �أهرب«.

هذ� ج�زء من حك�ايتي مع �لتنّمر..

�لتحولت  وي�سور  للنا�سئة،  �لو�قع  يقرب  كتاب  

عليها  �لتغلب  وكيفية  �لنا�س،  حياة  في  تح�سل  �لتي 

وندب  و�لنّق  بالتمّني،  ل  بالعمل  للتغيير  ..و�ل�سعي 

�لحظ و�لجلو�س بال عمل.

تأليف:  سناء خضر

رسوم: علي شمس الدين

 القياس: )16.5×23.5(  ـ  24  صفحة ـ  غالف ورقي

تأليف:  فاطمة فرحات

رسوم: علي شمس الدين

 القياس: )16.5×23.5(  ـ  28  صفحة ـ  غالف ورقي

تأليف ورسوم: وليد طاهر

 القياس: )24×24(  ـ  44  صفحة ـ  غالف مقّوى

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم : لجينة األصيل

القياس: )21×26(  ـ  40  صفحة ـ  غالف مقّوى

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم : وليد طاهر

القياس: )20×25(  ـ  36  صفحة ـ  غالف مقّوى

حكاية طفلة �سغيرة �ساع �لفرُح منها، فر�حت تبحث عنه 

في مالعب نزهاتها، لكنها لم تجده وظلت حزينة.. و�سبب 

معها  فنعي�س  و�لديها.  لنف�سال  بالّذنب  �سعوُرها  حزنها 

�أن  �إلى  �لبريئة،  �لطفولية  وقر�ر�تها  وقلقها،  لحظات حزنها 

ياأتيها �لحل من عالم �لطفولة �أي�سًا.

عندما  �لكثيرون..  منها  يعاني  م�سكلة  �لكتاب  هذ�  يعر�س 

لت�سيق  وتكدي�سه،  �سيء.  كل  �سر�ء   ، �ل�سر�ء  هو�س  يعي�سون 

لحد  �أك��ث��ر...  و  �أكثر  ت�سيق  و  ت�سيق  حولهم  �لم�ساحة 

�لإختناق.

ين، فقانون  �لحكاية هي ل�سقيقين ُفر�س عليهما �أن يكونا ل�سّ

�لمدينة كان يفر�س على كل مو�طن �أن يعمل في نف�س مهنة 

�أبيه، وو�لد �ل�سقيقين ل�س كما كان �أبوه من قبله، �إل �أن ن�سال 

�ل�سقيقين �سد هذ� �لو�قع يثمر في دعم �لقيم �لنبيلة �لتي تدين 

خارق،  بذكاء  �ل�سقيقين  �أحد  ويمتاز  �ل�سرقة.  �أ�سكال  كلَّ 

حينما  و�أهله،  وطنه  لم�سلحة  �لمطاف  نهاية  في  ي�ستخدمه 

ن من تغيير قانون �لمدينة و�إلغائه. يتمكَّ

تأليف:  أحمد السبياع

رسوم: علي شمس الدين

 القياس: )21.5×16.5(  ـ  56  صفحة  ـ غالف ورقي

�  �لقائمة �لق�سيرة لجائزة كتابي جائزة معر�س بيروت �لدولي - �أف�سل �إخر�ج 

�  �لقائمة �لق�سيرة لجائزة كتابي �لجائزة �لتقديرية لكتب �لأطفال فئة �لنا�سرين في 

2017 BIB بر�تي�سالفا

�  �لقائمة �لق�سيرة لجائزة كتابي �لقائمة �لق�سيرة لجائزة �ت�سالت
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تأليف ورسوم: فادي عادلة

 القياس: )23×15(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف ورسوم: فادي عادلة

 القياس: )23×15(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف ورسوم: فادي عادلة

 القياس: )23×15(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف ورسوم: فادي عادلة

 القياس: )23×15(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف ورسوم: فادي عادلة

 القياس: )23×15(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف ورسوم: فادي عادلة

 القياس: )23×15(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

تأليف ورسوم: فادي عادلة

 القياس: )23×15(  ـ  24  صفحة  ـ غالف ورقي

 سلسلة حكايات مصّورة لليافعين

»�سعرت �لحقيبة بالحما�سة لمغادرة �لو�جهة 

ة،  فقْد مّلت من �أن تكون محّط  �أنظار 
ّ
�لّزجاجي

�لّنا�س.        «

»و�سو�ء �أكانت �لغيوم من �لماء �أم من �لجبنة،  فاإّن 

�لمنظر من فوق كان ر�ئعًا..        «

»في     كّل زمان ومكان، �إذ� ما بحثنا باإمعان، 

ة �أحد   ف�سنجد خروفا  �أ�سود بين �لخر�ف،  هذه ق�سّ

ود.«
ّ

�لخر�ف �ل�س

».. وك�ان�ت �ل�عدي�د من ط�ي�ور �ل�ّدودو هذه، 

ل ��ستعمال دماغها . وك�انت �س��عيدًة بذلك.. تف�سّ

 �أطير �أو ل �أطير.. هذ� هو �ل�سوؤ�ل « 

 » من  ي�سحك مع تّنين في  �ليد ي�سحك كثير�ً.   «

»�لم�سكين » نمر«  لم  يتعّلم �أن ي�سطاد ما يقتات 

به.. ظّل طامعًا بما تطبخه �أّمي.«   

»يبقى �أن ن�سع �لعلم ونجد ��سمًا  مالئمًا  للكوكب، 

 �سنجول ونكت�سف لنخبر �أهل �لأر�س 
ّ
ثم

باكت�سافنا.    «

�آثار  تقتفي  �أن  رت 
ّ
ها و�لقلم، وقر

َ
نت قمر دفتر ِ�حت�سَ

 �أن قمر لم تْمتِط مركبًة 
ّ
�سخ�سيات �ْبن �لمقّفع، �لمهم

عالء  بم�سباِح  ��ستعاَنْت  ول  مِن،  �لزَّ  
َ
عبر بها  ِلتْنتقَل 

�إليه كان دفتر�ً وقلمًا و�أجنحًة من  �لدين، ما �حتاجْت 

�لخيال. وبد�أْت ُمهّماِتها.

تأليف:  نبيهة محيدلي

رسوم: مقدمات القصص محمد سعيد بعلبكي

الخربشات: محمد شمس الدين

 القياس: )24×26.5(  ـ  64  صفحة ـ  غالف مقّوى

متوفر بقياس )14×21( ـ غالف ورقي

�لقائمة �لق�سيرة  لجائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب

كيف تجتمع �لذئاب لتحكي �لحكايات ؟ وكيف �سار ذنب �لدب 

 بيتها معها؟ وكيف حمل 
ّ
�أبتر؟ ولماذ� تزحف �ل�سلحفاة ببطء وتجر

�للقلق �لنار من �ل�سماء فاأ�سبح منقاره �أحمر؟ هذ� �لكتاب رحلة في 

عالم �لحكاية و�لأ�سطورة بحثًا عن �لأجوبة لمثل هذه �لأ�سئلة، وما 

�أين  ومن  �لعنقاء،  عن  تحدثنا  �لتي  هي  وحدها  فالحكاية  �أكثرها. 

�لتي  �لمو�سوعات  من  وغيرها  �ل�سائعة  و�لمدن  �لتّنين  وعن  تاأتي، 

تبقى حقيقتها عالقة بين �لو�قع و�لخيال..             

تأليف:  إسماعيل الصغير

رسوم: فادي عادلة

سيناريو ورسوم كاريكاتور: نصير حيدر

 القياس: )16×23.5( - 128  صفحة ـ  غالف ورقي
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تأليف: جودت فخر الدين

رسوم : علي شمس الدين

القياس: )17×24(  ـ  32  صفحة  ـ غالف ورقي

حا�سوبي..�أخي  كتابي،  غرفتي،  �أحالمي،  َنْف�سي، 

مع  لهٍو  يوُم  وجّدي،  جّدتي  باح،  �ل�سّ �ساي  غير،  �ل�سّ

�أ�سحابي.. �سنونوٌة، �سروتاِن، حديقتي، �سيعتي، جبٌل 

َبنا يت�سل بالغيوم.. هذ� �أنا
ْ
ُقر

بظرفها  �إليهم  تتوجه  و�ليافعين،  لالأطفال  ورة  م�سّ ق�سة 

وفنيتها ول تخلو من �إ�سار�ت تربوية لّماحة حول �لأ�سرة 

وتحديد�ً عالقة �لبنت باأمها. 

حزينة  نجمة  ير�قب  طفل  م�ساعر  ينقل  �سعري  ن�س 

�لمخاوف  و  بالم�ساعر  غني  كتاب  عا�سفة.  ليلة  في 

و�لحا�سي�س �لن�سانية. 

تأليف: ميس داغر

رسوم: لينا مرهج

 القياس: )20×25(  ـ  28  صفحة ـ  غالف ورقي

تأليف: جودت فخر الدين

رسوم: وليد طاهر

 القياس: )14×21(  ـ  16  صفحة ـ  غالف ورقي

في �أحد �لأّيام �لتقت مجموعة من �لخيوط،

كانت تعمل بهّمة ون�ساط ومن دون توّقف. 

 وكان كّل خيط ياأخذ دوره ليحبك ويحكي.. 

يحبك ويحكي..

 فين�ست له  �لجميع..

تأليف: نبيهة محيدلي

رسوم: حسان زهر الدين

 القياس: )21×29(  ـ  28  صفحة ـ  غالف ورقي
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خم�سون عامًا من الكتابة للأطفال.

حائز على جائزة الملك في�سل العالمية. 

∎ من مواليد الجيزة )م�صر( ـ يوليو 1928.

∎ مدير مركز اأدب الأطفال �صابقاً )بالمعا�ش(، ومنتدب حالياً 

الدرا�صات  وكلية  ـ  الآداب  بكلية  الأطفال(  )لمواد  كاأ�صتاذ 

الإن�صانية القاهرة.

∎ ع�صو المجل�ش العالمي لكتب الأطفال.

اأول  وكانت  ـ   1951 يناير  في  للأطفال  كتبه  اأول  اأ�صدر   ∎

موؤلفاته م�صرحية للأطفال في 1948.

∎ له حتى الآن اأكثر من 300 كتاب للأطفال ـ وديوان �صعر ـ 

الإذاعة  وبرامج  الم�صرحيات  وع�صرات  معارف.  دوائر   4 و 

والتلفزيون.

ـ طبع، واحد من كتبه نحو 13 مليون ن�صخة.

ـ اختارت جامعة يوتا باأمريكا اإحدى �صل�صل كتبه لتدر�صها 

كنموذج لأدب الأطفال العربي الحديث.

اأ�صتاذ عربي لمادة )كتب الأطفال( عندما بداأ تدري�ش  اأول   ∎

هذه المادة ـ لأول مرة في العالم العربي عام 1975 بجامعة 

القاهرة.

في  الأطفال(  )ثقافة  و  الأطفال(  )اأدب  مواد  بتدري�ش  قام    ∎

جامعات: القاهرة ـ عين �صم�ش ـ الأزهر ـ طنطا.. وفي عدد 

من كليات التربية، على مدى اأكثر من 38 �صنة جامعية.

∎ وله 13 كتاباً للكبار، وهي من المراجع العلمية الأولى 

باللغة العربية في هذا الميدان، تدر�ش في عدة جامعات 

ومعاهد عربية، منها كتاب: )فن الكتابة للاأطفال( الذي 

�صدر  في 1968، وكان اأول كتاب باللغة العربية في هذا 

المجال.

∎ وهو حا�صل على:

اإجازة معهد الدرا�صات العليا للمعلمين ـ ودرجة الماج�صتير 

في الآداب ـ و�صهادات في التخطيط التربوي والجتماعي 

من: معهد التخطيط القومي )القاهرة( ـ واأكاديمية العلوم 

التربوية الألمانية )برلين( ـ والمعهد الدولي للتخطيط 

التربوي بفرن�صا )باري�ش(.

∎ وحائز على:

ـ جائزة الدولة في اأدب الأطفال )مرتين( في: 1972 و 

1989 ـ جائزة الملك في�صل العالمية في الأدب العربي 

1991 ـ و�صام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1973ـ 

نوط المتياز من الطبقة الأولى 1989.

ـ درع اتحاد الإذاعة والتلفزيون.. ودرع محافظة القاهرة 

واأ�صوان.. ودرع محافظة ال�صرقية.. والميدالية التقديرية من 

محافظة القاهرة.. والميدالية الذهبية للعطاء المتمّيز في 

اأعياد الطفولة 1992 اإلخ..

∎ اأطلق ا�صمه على اأحد �صوارع مدينة جّدة ـ ووقع عليه 

الختيار ليكون �صمن مو�صوعة )ال�صخ�صيات الم�صرية 

الهامة( التي اأ�صدرتها وزارة الإعلم )هيئة ال�صتعلمات( ـ 

و�صمن �صجل )اأعلم القرن الع�صرين( الذي ت�صدره وزارة 

الثقافة الم�صرية.

∎ توجد 3 ر�صائل ماج�صتير ودكتوراه تدور حول كتبه ـ 

�صّجلها الباحثون في جامعتي: القاهرة وعين �صم�ش وفي 

المعهد العالي لدرا�صات الطفولة.

ahmadmag@dm.net.lb
ت�صميم الغالف:

د.فار�س قرة بيت

عمومًا �لأطفال  �أدب  علمي حول  �لكتاب عمل   هذ� 

�لمهتمين ت�ستدعي  مو�سوعات  فيه  تحديد�ً   و�لق�سة 

 للوقوف �أمامها منها: �لإعتبار�ت �لرئي�سية �لتي يجب

 �أن تر�عى عند �لكتابة لالأطفال – لماذ� يحّب �لأطفال

– �لأطفال  عند  �لأدبي  �لنمو  مر�حل   �لق�س�س..؟  � 

 �لقامو�س �لم�سترك بين �لعامية و�لعربية – حدود �لخيال

و�لتطبيق �لعامة  �ل�سو�بط  ومبد�أ  �لأطفال...  �أدب   في 

 �لفردي – �إخر�ج كتب �لأطفال – نحو نظرية جديدة:

»�لإخر�ج �لم�سرحي في كتب �لأطفال« �إلخ...

تأليف: أحمد نجيب

رسوم:  فارس قره بيت

 القياس: )17×24(  ـ  112  صفحة  ـ غالف ورقي

للباحثين والمهتمين

ح�سب تقديمها  تم  �لإلكترونية  �لكتب  من   باقة 

�لمجال في  مخت�سين  باإ�سر�ف  وذلك   �ل�سفوف 

 �لتربوي. وقد غّطت من �ل�سف �لأول حتى �لر�بع.
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