
السعر$: 18.00

9789957732301 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 18.00

9789957732455 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 18.00

9789957732448 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 18.00

9789957732431 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 18.00

9789957732257 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

توالت االكتشافات العلمية الكبرى في القرون األربعةاألخيرة؛ حيث فسرت الكثير من الظواهر الطبيعية، ونتج عن هذه 

الثورة العلمية أن َوَثَق الناس أكثر في العلم؛ وبدأوا يتكلمون ضد سلطات رجال الدين حتى وصل األمر إلى أن رفض 

البعض الدين، وأسقطوا العقائد الدينية مما ترك خواءاً نفسياً روحياً، وجعل الناس أكثر قلقاً تجاه قضية الوجود وموقع 

ويقوم العقاد في هذا الكتاب بتتبع النظريات والفروض العلمية كنظرية النشوء . اإلنسان في هذا الكون وسبب وجوده

. واالرتقاء، وكشوف كوبرنيكوس، والقوانين العلمية المادية، كذلك أََرَقت مشكلة وجود الشر في العالم أذهان الفالسفة

ويرى أن تلك النظريات واألفكار الفلسفية كانت سبباًفي اإللحاد واإلنكار

فيه ما فيه:   اسم الكتاب 

محمد الشربيني: المؤلفابن سينا:   اسم الكتاب 

عباس محمود العقاد: المؤلفالشيوعية واالنسانية:   اسم الكتاب 

 

أثار َمذهب الشيوعية الفلسفي منذ نشأته لغطاً فكرياً ومناقشات فلسفية ُمتعمقة، انقسمت ما بين مؤيد لهذا المذهب يرى فيه 

وقد رصد . الخالص اإلنساني للبشر الُمتَعبين والُمستغلين ، وُمعارض يرى فيه بعضها، ويصنع صراعاً دائماً بين البشر

نظريته، ويبين وجهة " كارل ماركس"العقاد في هذا الكتاب مذهب الشيوعية مستعرضاً المنطلقات الفكرية التي استمد منها 

النظر الشيوعية في االقتصاد ومشكالت المجتمع، كما يناقش نظرة الشيوعية للفنون واآلداب، وموقفها الُمرتاب والكاره 

وأخيراً ناقش . أحياناً لألديان، وأيضاً محاربتها للشعور بالقومية واالنتماء الوطني، حيث اعتبرت ذلك نوعاً من الرجعية

.العقاد ما في الدين اإلسالمي من قيم ومبادئ سامية تغني عن تلك الموجودة بالشيوعية

عباس محمود العقاد: المؤلفعقائد المفكرون في القرن العشرين:   اسم الكتاب 

 

هو أحد آثار شاعر الصوفية األكبر جالل الدين الرومي، يحوي مجموعة من التعليقات والمناقشات حول مسائل أخالقية 

جاء على غالف المخطوطة التي اعتمدها " فيه ما فيه " يذكر بديع الزمان فروزانفر أنَّ اسم الكتاب . وعرفانية مختلفة

ه من الممكن أن يكون جمعه ابن موالنا سلطان ولد يناقش جالل الدين الرومّي في الكتاب مسائل . لتحقيق الكتاب، ويرى أنَّ

أخالقية وعرفانية، وينقسم الكتاب إلى واحٍد وسبعين فصالً، في كّل فصل فكرةٌ او حكمة مشهورة أو قول مأثور أو عبارة 

.متداولة، يتحّدث الرومّي حول ذلك كلّه من منطق التصّور الصوفّي الذي يكشُف عن الحقائق بصفاٍء وشفافّية

 

هو أبو علي الحسين بن عبدهللا بن الحسن بن علي بن سينا، عالم وطبيب مسلم من بخارى، اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل 

 200وقد ألّف . ُعرف باسم الشيخ الرئيس وسماه الغربيون بأمير األطباء وأبو الطب الحديث في العصور الوسطى. بهما

يعد ابن سينا من أول من كتب عن الطّب في العالم ولقد . كتاباً في مواضيع مختلفة، العديد منها يرّكز على الفلسلفة والطب

وأشهر أعماله كتاب القانون في الطب الذي ظل لسبعة قرون متوالية المرجع . اتبع نهج أو أسلوب أبقراط وجالينوس

تاعمدة في تعليم هذا الفنِّ حتى أواسط القرن السابع عشر في  (القانون في الطب)الرئيسي في علم الطب، وبقي كتابه 

.جامعات أوروبا

كتب الفلسفة
عبدالرحمن بن خلدون: المؤلف مقدمة ابن خلدون:   اسم الكتاب 

ْخم الموسوم ِبـ 1377المقدمة كتاب ألّفه ابن خلدون سنة  ، (كتاب العبر)م، وهو في األساس مقدمة لمؤلَّف ابن خلدون الضَّ

واعتبرت المقدمة الحقاً مؤلَّفاً منفصالً، تناول فيه ابن خلدون جميع جوانب المعرفة كالشريعة والتاريخ والجغرافيا 

وتناول فيه ابن خلدون أيضاً أحوال البشر واختالف طبائعهم، واختالف . واالقتصاد والعمران واالجتماع والسياسة والطّب

بيئاتهم وأثر ذلك في اإلنسان، وتناول أيضاً تطّور األمم والشعوب، ونشوء الدولة وأسباب انهيارها، مرّكزاً في تفسير ذلك 

وابن خلدون سبق غيره من المفكرين إلى العديد من اآلراء واألفكار، التي جعلِت الدارسوَن يعّدونه . على مفهوم العصبية

.مؤّسس علم االجتماع

جالل الدين الرومي: المؤلف



السعر$: 18.00

9789957732349 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 18.00

9789957732219 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 18.00

9789957732201 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 18.00

9789957732356 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 18.00

9789957732462 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 18.00

9789957732479 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

اعتبر بعض الدارسين هذا الكتاب ضربة لما وصفوه باستكبار الفالسفة واّدعائهم التوّصل إلى الحقيقة في المسائل الغيبية 

ه يجب أن تبقى  بعقولهم، في حين أعلن الغزالي في هذا الكتاب فشل الفلسفة في إيجاد جواٍب لطبيعة الخالق، وصّرح أنَّ

اهتمامات الفلسفة محصورًة في المسائل القابلة للقياس، كالطّب والرياضيات والفلك، واعتبر محاولة الفالسفة في إدراك شيء 
تهافت الفالسفة ابتدأت لتحرير هذا الكتاب، : يقول الغزالي في بداية الكتاب. غير قابل للقياس، منافياً لمفهوم الفلسفة أساساً

رّداً على الفالسفة القدماء، مبّيناً تهافت عقيدتهم، وتناقض كلمتهم في ما يتعلّق باإللهيات، وكاشفاً عن غوائل مذهبهم، 

وعوراته التي هي على التحقيق مضاحك العقالء، وعبرة عند األذكياء

طه عبد الباقي سرور: المؤلفابن عربي:   اسم الكتاب 

محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي األندلسّي، أحد أشهر المتصوفين، لّقبه أتباعه وغيرهم من 

ولد محي الدين بن عربي في مرسيه في األندلس، . ، وتنسب إليه الطريقة األكبرية الصوفية(الشيخ األكبر)الصوفية ِبـ

وتزّوج بفتاٍة مثاٍل في الكمال الروحّي والجمال الظاهرّي والحسن الُخلقي، ساهمت معه في تصفية حياته الروحية، وكانت 

وفي هذه األثناء كان ابن عربي يترّدد على إحدى المدارس التي تعلّم سّراً مذهب األمبيذوقلية . إحدى دوافعه لإلمعان فيها

المحدثة، المفعمة بتالرموز والتأويالت الموروثة عن الفيثاغورية واألورفيوسية والفطرية الهندية، وكان أشهر أساتذة هذه 

المدرسة في ذلك الوقت ابن العريف

مادياً )جمال المظهر كان وال يزال وسيبقى عامالً حاسماً في تقرير حظ اإلنسان من المال والعالقات والمستقبل المشرق 

ولكنه ال يمثل أبداً الحقيقة الكلية على المدى البعيد، فالجمال المظهري يذوي وال َيشك بعد بضع . (وإجتماعياً على األقل

كلنا الحظنا وال شك من نجوم السينما أو السياسة أو المجتمع . سنين، وتتغير المالمح ويشيخ الوجه ويفتقد الجسم رشاقته

ممْن ال يملكون جمال أو رشاقة أو خّفة وأناقة ورغم أنهم قي متقبل العمر، ولكنهم يشرقون بجماٍل أخاذ غريٍب ال نعرف 

في الواقع من أين يشع وكيف يتفجر، وذواتهم أو غيرهم الحقناهم ورأيناهم وهم في أعمار متقدمة جداً، ومع ذلك ال زالت 

.عيونهم تشع بذات الجمال والسحر الغريب الذي نحير في تفسير مصدر إنبثاقه وتفجره

محمد ممتاز عبدالقادر. د: المؤلفلغة الجسد:   اسم الكتاب 

هناك أشخاٌص يمتلكون الحاسة السادسة، يشعرون باألمور الغيبية، ويفهمون الناَس من النظرة األولى، وصحيٌح أنَّ 

الحاّسة السادسة َملَكٌة وِهبٌة يمنحها هللا لبعض عباده، لكن يمكن كشُف اآلخرين من خالل لغة االتصال غير اللغوية، أو ما 

كشفت الدراسات أنَّ هناك ثالث وسائل يستخدمها اإلنسان لتوصيل أفكاره أثناء التخاطب الشخصي، . ُيعَرُف بلغة الجسد

االبتسامة : واألخيرة أكثر الطرق في إثارة إعجاب اآلخرين بالشخص، مثالً. الكالم، ونبرة الصوت، ولغة الجسد: هي

على العكس تماماً إذا كنت . الصادقة تثير أشياء جميلة داخلك، فتنعكس على وجهك، وتظهر كم فيك من صفات رائعة

مكتوف اليدين، فأنَت عندئٍذ تضُع سّداً بينك وبين الشخص الذي تتحّدث معه

هند رشدي: المؤلفكيف تحقق أهدافك؟ فن إدارة األولويات:   اسم الكتاب 

إن التخطيط هو أساس نجاح األعمال، أما العمل بفوضوية عموماً وخالل اإلجازة خصوصاً فأحسن ما يقال عنه أنه ال 

ومن المهم معرفة أن أصحاب الخطط واألهداف المكتوبة يصلون إلى أهدافهم بنسبة . يثمر كما يثمر العمل مع التخطيط

فكيف باللذي ال يخطط أصالً وال يحاول % 20 وأما الذين ال يكتبون أهدافهم فإنهم يصلون إلى أهدافهم بنسبة 80%

لماذا نضع أهدافاً؟ وما الذي تحققه هذه األهداف؟ وماذا تعنى هذه األهداف للفرد والجماعة؟ ولماذا ... وضع األهداف

تكون األهداف هامة لنجاح المؤسسات؟ وفي الحياة العادية نحن نحتاج ألن نعرف أي الطرق نسلك خاصة إذا كنا نقود 

فوضع األهداف يوضح لنا الطريق الذي نتجه فيه . عمل ما

الشخصية الكاريزمية:   اسم الكتاب 

عبدالرحمن الكواكبي: المؤلفطبائع االستبداد:   اسم الكتاب 

مستبّدًة في كلِّ فروعها، من المستبّد األعظم إلى الشرطّي، إلى الفّراش، إلى كّناس – طبعاً – الحكومة المستبّدة تكون 

الشوارع، وال يكون كلُّ صنٍف من هؤالء إاّل من أسفل طبقته أخالقاً؛ ألنَّ األسافل ال يهّمهم طبعاً الكرامة وحسن السمعة، 

أنَّهم على شاكلته، وأنصار لدولته، ، أو من آبائهم أم أعدائهم، وبهذا يأمنهم  (المستبّد)إّنما غاية مسعاهم أن يبرهنوا لمخدومهم 

المستبّد ويأمنونه أيضاً، فيشاركهم ويشاركونه، وهذه الفئة المستخدمة يكثر عددها ويقّل حسب شّدة االستبداد وخّفته، فكلّما 

كان المستبّد حريصاً على العسف احتاج إلى زيادة جيش المتمجدين العاملين له، المحافظين عليه، واحتاج إلى مزيد الدّقة في 

اّتخاذهم من أسفل المجرمين، الذين ال أثر لِديٍن أو ذّمٍة عندهم، 

االمام أبي حامد محمد الغزالي: المؤلفتهافت الفالسفة:   اسم الكتاب 

هند رشدي: المؤلف

 التربية والتعليم وعلم النفس



السعر$: 18.00

9789957732363 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 21.00

9789957731700 :ISPNسنة النشر: 2017 17*24 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731519 :ISPNسنة النشر: 2017 17*24 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 20.00

9789957730017 :ISPNسنة النشر: 2019 17*24 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 20.00

9789957730062 :ISPNسنة النشر: 2019 17*24 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 20.00

9789957731601 :ISPNسنة النشر: 2019 17*24 :القياس مجلد:  نوع الغالف

الثقة بالنفس عبارة عن قول وعمل واعتقاد جنان، مثل اإليمان؛ فهو عبارة عن قناعات تستقّر في القلب الجنان، وعن 

القناعات يمكن تلخيصها من خالل معادلٍة مجموعٍة في كلمة واحدة . كلمات ينطق بها اللسان، وحركات تأتي بها األركان

ال ترضى ألحٍد أن يصفك بوصف  (الالم). ، وهي قناعات مهمة ال ُبـّد من كّل شخص واثق من نفسه أن يتبّناها(لقطات)

قبول النقد، ال ُبـدَّ أن تكون لديَك قناعة بأهمية قبول النقد البّناء،  (القاف)، و(أنَت إنساٌن فاشل): ال يليق بك، كأن يقوَل لك

اإلشادة بجهود اآلخرين، (األلف)طلُب المساعدة متى ما احتّجت إليها، و (الطاء)

شريف سالم اليتيم: المؤلفطرائق واستراتيجيات تدريس العلوم:   اسم الكتاب 

هذا الكتاب يركز على بعض السلوكات الصفية المزعجة والمقلقة للمعلم وفي ان واحد وهي الغش في االمتحانات وضعف 

االنتباه والنشاط الزائد ويقدم مجموعة من ادارته لصفه ليؤدي الرسالة التربوية النبيلة فيكون له بذالك ذكر دائم

الدكتور شوقي ممادي: المؤلفاساليب تعديل السلوك الصفي في المرحلة االبتدائية:   اسم الكتاب 

ايهاب كمال: المؤلفقوة الثقة بالنفس:   اسم الكتاب 

يركز بشكل أساسي على تدريس العلوم بطرائق تعتمد على النظرية البنائية، ويتميز بتضمينه استراتيجيات متنوعة 

كالخارطة المفاهيمية والتعلم التعاوني والمخطط المعرفي  واالستقراء وحل المشكالت، كما يناقش استراتيجية االستقصاء 

العلمي بتفصيل كاٍف ليظهر أهميتها الحقيقية من خالل دراسة منهجية البحث االستقصائي العلمي ودورات التعلم 

األمثلة العديدة التي يتضمنها والتي تشتمل على مقررات العلوم األربعة في : ومما يثري محتوى هذا الكتاب. وتطوراتها

، والتطبيقات المتنوعة التي يظهرها من خالل مقابالت (األحياء والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا)المرحلة الثانوية 

وقصص ألشهر معلمي العلوم المبدعين على المستوى العالمي

ادريس احمد الرواشدة: المؤلفملون- االلعاب العقلية والتربوية والحركية والتعليمية :   اسم الكتاب 

يتناول هذا الكتاب مجموعة من االلعاب الحسية والحركية والتمثيلية والعاب التسلية كما ذكر هذا الكتاب العاب البحث عن 

مكان والعاب صور وكلمات و األلعاب الذهنية وهذه من شانها ان موهبة التفكير واالبداع عند االطفال ،مجموعة من 

االلعاب الحركية والتعليمية التي تنمي جانب التعاون والمرونة من خالل العاب الكرة واختراق الحواجز ثم زرع قيمة 

.التنظيم والمرونة من خالل العاب التتابع واللمس و التوازن و التركز 

وليد عبد بني هاني.أ: المؤلفانشطة وتطبيقات في صعوبات التعلم:   اسم الكتاب 

ْخم الموسوم ِبـ 1377المقدمة كتاب ألّفه ابن خلدون سنة  ، (كتاب العبر)م، وهو في األساس مقدمة لمؤلَّف ابن خلدون الضَّ

واعتبرت المقدمة الحقاً مؤلَّفاً منفصالً، تناول فيه ابن خلدون جميع جوانب المعرفة كالشريعة والتاريخ والجغرافيا 

وتناول فيه ابن خلدون أيضاً أحوال البشر واختالف طبائعهم، واختالف . واالقتصاد والعمران واالجتماع والسياسة والطّب

بيئاتهم وأثر ذلك في اإلنسان، وتناول أيضاً تطّور األمم والشعوب، ونشوء الدولة وأسباب انهيارها، مرّكزاً في تفسير ذلك 

وابن خلدون سبق غيره من المفكرين إلى العديد من اآلراء واألفكار، التي جعلِت الدارسوَن يعّدونه . على مفهوم العصبية

.مؤّسس علم االجتماع

عبد االله علي طويق.أ: المؤلفمهارات التفكير االبداعي في تعلم الرياضيات:   اسم الكتاب 

جاء هذا الكتاب محاولة جادة لرفع كفاءات وقدرات المعلمين في تدريس مادة الرياضيات ومهاراتهم ، بحيث تنعكس 

إيجاباً على الطلبة ، وتسهيل عملية التدريس ، وإدخال عنصر التشويق عن طريق استخدام الوسائل التعليمية بأشكالها 

والرياضيات المسلية ، وقد وضع هذا الكتاب العديد من الوسائل التعليمية ومخططات العديد من المجسمات التي يمكن 

.للمعلم أن ينتجها ، او يكلف الطالب بإنتاجها، وهي وسائل سهلة التصميم والتنفيذ 
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يتناول هذا الكتاب مفهوم التربية من حيث الجانب الديني والعقلي والثقافي والجسمي واالجتماعي والنفسي والفني ، 

باإلضافة إلى مفهوم المنهاج الرسمي والواقعي والخفي ، فضال عن برامج التعليم المهني ، ودور معلم التعليم المهني 

وإعداده وتدريبه ، ومفهوم المشغل المهني والمنشأة الصناعية ، والصحة المهنية ، والمسببات الرئيسة للحوادث الصناعية 

.، وطرق الوقاية منها

محمد الطيطي وآخرون.د: المؤلفانتاج وتصميم الوسائل التعليمية:   اسم الكتاب 

ومما يزيد من قيمة . كتاب جامع شامل في مجاالت التعليم والتدريب وإنتاج الوسائل التعليمية لمختلف المواضيع الدراسية

هذا الكتاب اشتماله على العديد من األشكال المبسطة لطرق انتاج الوسيلة مع الشرح والتوضيح الالزم األمر الذي يجعل 

منه مرجعاً مفيداً لالساتذه والمدربين في المعاهد المختلفة

الدكتور شوقي ممادي: المؤلفالنشاط الزائد عند تالميذ المرحلة االبتدائية:   اسم الكتاب 

أحمد توفيق.د: المؤلفملون- طفلك متميزا مبدعا :   اسم الكتاب 

جميل شاهين وآخرون.أ: المؤلفالمختبر المدرسي ودوره في تدريس العلوم:   اسم الكتاب 

المختبر المدرسي، ويتحدث عن إدارة المختبر المدرسي، وكذلك تضيف التجهيزات المخبرية، وإيضاَ تقييم الجانب العملي 

. ...في تدريس العلوم وغيرها

اساسيات التعليم المهني:   اسم الكتاب 

وليد بني هاني: المؤلفالتعلم عن طريق اللعب:   اسم الكتاب 

عمر موسى محاسنة. د: المؤلف

هذا الكتاب يسلط الضوء على هذا االضطراب من حيث تطوره التاريخي وأحدث ما توصلت إليه البحوث الطبية العصبية 

و النفسية والسلوكية والمعرفية كما يقدم نتائج برنامج تدريبي مقترح موجه للمعلمينويقدم االستراتيجيات التربوية 

.والسلوكية لتمكن من التعامل الحسن وااليجابي مع هذا الفئة 

تكمن أهمية هذا الكتاب في تطرقه إلى موضوعات تجد األم فيها حلوالً شافية مما يعاني منها طفلها من بعض السلوكيات 

المزعجة لآلخرين وتطوير تفكيره وإكسابه القدرة على التركيز وصقله اجتماعياً والتعامل مع أصدقائه وإيجاد الحلول 

والقسم الثاني من الكتاب يتناول مراحل الطفل في دخوله للمدرسة . لمعالجة العناد وانضباطه الذاتي ليكون مميزاً 
.وصعوبات التعلم والسلوك العدواني ومرحلة الطفولة المتوسطة ومرحلة اليفع واإلرتقاء في التربية والتعليم ليصبح مبدعاً

جاء هذا الكتاب الستعراض نماذج متنوعة ومجربة من األلعاب الحركية والعقلية والرياضية تم اختيارها بعناية ودقة
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جاء هذا الكتاب ليكون المعين لتلميذ العلوم ، ووضعه على الطريق الصحيح ، ليكون مبتكرا ومبدعا وقد تضمن األفكار 

البسيطة التي تناسب المراحل األساسية ، والمتوسطة والمتقدمة ، باإلضافة إلى بعض المشاريع التي تكاد أن تصل إلى 

مرحلة االختراعات واالبتكارات المتقدمة التي تناسب المهتمين في هذا المجال ، باإلضافة إلى إعطاء نبذة مختصرة 

وموجزة عن األسس والمبادئ العلمية لكل مشروع ، وتضمينه المشاريع التي نجحت في التجربة وحققت الهدف المرجو 

منه

علي عبد القادر القراله: المؤلفمواجهة ظاهرة العنف في المدارس والجامعات:   اسم الكتاب 

يلقي الكتاب الضوء على ظاهرة العنف غي المدارس والجامعات ، وفي المجتمعات العصرية ايضا ، والتي تعتبر مشكلة 

اجتماعية اقتصادية علمية ، ويتطرق الكتاب الى معالجة هذه الظاهرة عن طريق توطيد العالقات الطيبة بين الطلبة انفسهم 

، وبينهم وبين معلميهم عن طريق الحوار االيجابي بين الطالب ، باالضافة الى تفعيل النشاطات المدرسية بكل ابعادها ؛ 

.الثقافية والعلمية والرياضية ، واالندية الصيفية ، والكشافة والمرشدات

عمر موسى محاسنة. د: المؤلفمناهج التربية المهنية واستراتيجات تدريسها وتقويمها:   اسم الكتاب 

يلقي الكتاب الضوء على تطور التعليم المهني عبر العصور المختلفة باإلضافة إلى مفهوم المهنة والحرفة والعمل 

والمنهاج والتعليم والتدريس والتعلم ، وأهداف التربية المهنية ، وأسسها الفلسفية والنفسية واالجتماعية والمعرفية ، وفوائد 

التعليم المهني ، وأدواتة ومواده ، والتقويم الشخصي والبنائي والختامي ، ونموذج تحليل محتوى ، وخطة فصلية ، 

.ونموذج خطة درس ، ومعمل التربية المهنية

عايد احمد الخوالدة.د: المؤلفادارة التغيير:   اسم الكتاب 

هذا الكتاب رحلة في فضاءات التجديد في العصر الجديد لكنها فضائات مهندسة في زمن أصبح المتغير الثابت فيه هو 

التغيير يسعى بين يدي النظام التربوي في أن يكون التجديد ليس إجراءات تجميلية تترك البنى األساسية كما كانت عليه، 

.وليس ترقيعاً لثوب النظم السارية لكي تعمل

يتضمن الكتاب األسلوب العقالني والمتساهل والتسلطي في تربية األطفال باإلضافة إلى كيفية التعامل معهم نفسيا وسلوكيا 

ومعالجة مشاكل البعاد والخوف من الكوابيس والظالم والكذب والعناد وأهمية العالقات األسرية في الصحة النفسية ، 

وأثرها في بناء وتطوير شخصية الطفل ، وكيفية إشباع حاجات الطفل ، وتنمية وعيه االجتماعي ، وطرق التعامل مع 

الطفل المصاب بالتوحد

وليد عبد بني هاني.أ: المؤلفاستخدام وتوظيف تقنيات التعليم في الحصة الصفية:   اسم الكتاب 

تناول الكتاب الموضوعات الدراسية المتنوعة للمرحلة األساسية، مستعرضاً فيه تقنيات التعليم المناسبة لتحقيق األهداف 

كما تحّدثت عن الطرق واإلجراءات التي ينبغي للمعلم استخدامها وتطبيقها في حالة تدريس أي من هذه . التعليمية المرجوة

.الموضوعات

زياد علي مناصرة. أ: المؤلفتلميذ العلوم المبتكر:   اسم الكتاب 

احمد حجازي.د: المؤلفتربية طفلك:   اسم الكتاب 
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عبد الرحمن الهاشمي واخرون.د: المؤلفاستراتيجيات معاصرة في تدريس التربية االسالمية:   اسم الكتاب 

جاء هذا الكتاب عوناً في أداء الواجب في إعداد معلمي الصف ومرجعاً إذا احتاج إليه أحدهم، وصدراً مفتوحاً لمالحظاتهم 

واقتراحاتهم، ولقد جاء الكتاب في أربعة عشر فصالً، وتناول التربية اإلسالمية وأهميتها وخصائصها واستراتيجيات 

تدريسها، وعالقتها بالتقدم التكنولوجي

هادي مشعان ربيع وآخرون.د: المؤلفالتربية البيئية:   اسم الكتاب 

يهدف هذا الكتاب إلى تقديم إطار ورؤية عامة حول البيئة ، والتلوث البيئي ، ومفهوم التربية البيئية وعناصرها ، 

ومضامينها التربوية

محمد الطيطي وآخرون.د: المؤلفالتربية االجتماعية واساليب تدريسها:   اسم الكتاب 

وعالقتها  (تاريخ وجغرافيا وتربية وطنية  )تضمن هذا الكتاب شرحاً وتوضيحاً لفهوم التربية االجتماعية ومكوناتها 

بالعلوم االجتماعية المعاصرة كما تضمن تعداد االهداف الرئيسية للتربية االجتماعية إضافة إلى تعداد استراتيجيات 

يقع . ضرورية إلكتساب المعلمين القائمين على تدريس االجتماعيات مهارات عملية ذات أثر في عملية التعليم والتعلم 

. صفحة من القطع المتوسط300الكتاب في 

عبد االله علي طويق.أ: المؤلفتصنيع الوسائل التعليمية لتعلم الرياضيات:   اسم الكتاب 

كتاب مفيد ال غنى عنه للمعلم الحريص على نفع طالبه من خالل توضيح المبادئ والنظريات النظرية بطريقة ملموسة 

وكذلك طريقة سهلة لتعليم األطفال عملية . ومن ذلك تصنيع المنقلة بأشكالها المختلفة وجميع الوسائل التي تعلم الرياضيات

الضرب وعملية الطرح بحيث يمكن القول أن هذا الكتاب كذلك يهم ولي أمر الطالب الحريص على إكساب ابنه مهارات 

.الحساب

عبد االله علي طويق.أ: المؤلفتصنيع الوسائل التعليمية لتعلم العلوم:   اسم الكتاب 

كتاب مشوق وفيه فائدة كبيرة للطالب والدارسين يعرفهم طريقة عمل الوسائل التعليمية لمادة العلوم التي يدرسونها في 

المدراس كل ذلك من خالل استخدام خامات رخيصة الثمن من البيئة ومن حولهم توفيراً للكفلة المالية لهذه الوسائل في 

ويعتبر الكتاب خير معين للطالب والمعلم المحب لتنويع نشاطه. ظل غالء المواد الخام 

مصطفى نمر دعمس.أ: المؤلفاعداد وتاهيل المعلم:   اسم الكتاب 

تحدث الكتاب عن المعلم وكيفية أعداده وتأهيله ، واألهداف الرئيسة التي يسعى المعلم إلى تحقيقها ، كما تطرق إلى مفهوم 

اإلدارة الصفية ، وتحدث عن التخطيط ، وخصائص التخطيط التربوي ، والخطة التربوية ، وتكلم أيضاً عن استراتيجيات 

.التدريس الحديثة ، والقياس و التقويم ، وكفايات المعلم الناجح
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أشرف فالح الزعبي وآخرون. د: المؤلفالفتشر لإلذاعة والتلفزيون والصحافة الورقية وااللكترونية:   اسم الكتاب

عايد احمد الخوالدة.د: المؤلفادارة التجديد واالصالح التربوي:   اسم الكتاب 

هذا الكتاب رحلة في فضاءات التجديد في العصر الجديد لكنها فضاءات مهندسة في زمن أصبح المتغير الثلبت فيه هو 

التغيير يسعى بين يدي النظام التربوي في أن يكون التجديد ليس إجراءات تجميلية تترك البنى األساسية كما كانت عليه 

وليس ترقيعا لثوب النظم السارية لكي تعمل بصورة أفضل وإنما يعني أن يكون التجديد صورة مدركة وواقعا ملموسا 

وفق صيرورة وتشكيل ممنهج ومدروس

.

عبدالرحمن بن خلدون: المؤلفالمرشد التربوي ودوره الفعال في حل مشاكل الطلبه:   اسم الكتاب 

كما يجب ان يكون له دور فعال في حل . ... دور المرشد التربوي في حل قضايا الطالب و تشجيهم على التعلم 

حيث ان مشاكل الطالب والطالبات كثيرة، وتنم عن معاناة ... المشكالت الطالبية وظواهر مدرسية مع وجود تعاون بين 

فعال إلى عضو صالح في مدرسته، ولذلك فإن المرشد المتخصص المؤهل سيكون دوره كبيرا... حقيقية، وتحتاج إلى 

هادي مشعان ربيع وآخرون.د : المؤلفالتخطيط التربوي:   اسم الكتاب 

مما ال شك فيه ان دراسات التخطيط قد شغلت اهتمام رجال البحث العلمي والمنظمات الدولية والمسئولين عن السياسة 

االقتصادية واألنظمة االجتماعية في حكومات العديد من الدول منذ فترة ليست بالقريبة ولكن الحاجة إلى دراسة التخطيط 

وأدواته ووسائله وأساليبه لم تظهر بشكل واضح إال عندما احتلت قضيتا التخلف والتنمية في اعقاب الحرب العالمية الثانية 

االهتمام األول لدى حكومات الكثير من البلدان النامية ومن بينها البلدان العربية

ايهاب كمال: المؤلفالعادات السبع للناس االكثر فاعلية:   اسم الكتاب 

 العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

المؤلف .إذا طبقت كعادات فإنها من المفترض أن تساعد الشخص على أن يكون أكثر فاعلية , يتعرض الكتاب لسبع مبادئ

يؤكد أنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق مواءمة النفس إلى ما يسميه بالبوصلة الداخلية بإتجاه الشمال على أساس المبادئ 
األساسية لألخالقيات والطابع حيث أنه يعتقد أنها عالمية وغير محدودة زمنياً

ايهاب كمال: المؤلفمحاور الذكاء السبع :  اسم الكتاب 

ال يوجد شخص غبي وشخص ذكي كما يعتقد البعض وإنما يوجد أشخاص أذكياء بطبيعتهم في تخصصات ومجاالت 

معينة وأشخاص وأذكياء في مجاالت أخرى ومن الطبيعي أن تجد أشخاص يمتلكون أكثر من نوع من الذكاء ولكن من 

.النادر جدا ان تجد أشخاص طبيعيين ال يملكون أي نوع من أنواع الذكاء

من هنا بحث العلماء والباحثين عن شئ مثير يجذب المتلقي والقارئ ووجد ما أطلق عليه الفتشر أو الفتيشر ، ولكن ما هو 

هذه األسئلة سنطرحها في هذا الكتاب . هذا الفتشر أو الفتيشر؟ وما هي مقوماته؟ وأسسه ؟ وقواعد اللعبة التي يتمتع بها؟

الذي يتناول بتفصيل كبير أن نتعلم كيف نصنع اللعبة الفنية في الصحافة المطبوعة واإللكترونية واإلذاعة والتلفزيون، 

لربما نحن نستخدمها بكثرة ولكننا نجهل أسس اللعبة من خاللها وهذا الرأي ليس تعميماً على الكل، لذا نجد بعض الصحف 

.والمحطات المرئية والمسموعة ناجحة ومتميزة عن غيرها



السعر: 15.00

9789957735214 :ISPNسنة النشر: 2016 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957735299 :ISPNسنة النشر: 2016 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731458 :ISPNسنة النشر: 2017 17*24 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731502 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 22.00

9789957597009 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 20.00

9789957730895 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس مجلد:  نوع الغالف

ديل كارنجي: المؤلف

وقد درج علماء الطب ,وهو سبب دفين وكامن وراء كثر من االمراض الجسدية, كلما ينجو منه أحد , القلق مرض عضال

النفسي آلية معالجة القلق وهو غير خاف على القارئ الكريم

ديل كارنجي: المؤلفكيف تكسب االصدقاء وثؤثر في الناس:   اسم الكتاب 

دع القلق وابدأ الحياة:   اسم الكتاب 

تسعة وتسعين بالمئة من الناس الينتقد أحدهم نفسه إطالقا مهما كان مخطئاً ال جدوى من  )عليك أن تدرك حقيقة أن 

.االنتقاد الذي يضع اإلنسان في موضع المدافع عن نفسه لتبرير أفعاله ألن اإلنتقاد يجرح كبريائه ويؤذي إحساسه

احمد توفيق حجازي: المؤلفملون- مجلد - استثمر ابناؤك :   اسم الكتاب 

تكمن أهمية هذا الكتاب في تطرقه إلى موضوعات تجد األم فيها حلوالً شافية مما يعاني منها طفلها من بعض السلوكيات 

الغير مرغوب فيها، وتطوير تفكيره وإكسابه القدرة على التركيز وصقله اجتماعياً والتعامل مع أصدقائه وإيجاد الحلول 

والقسم الثاني من الكتاب يتناول مراحل الطفل عند دخوله للمدرسة . لمعالجة العناد وانضباطه الذاتي ليكون متميزاً 
.وصعوبات التعلم والسلوك العدواني ومرحلة الطفولة المتوسطة واإلرتقاء في التربية والتعليم ليصبح مبدعاً

عبد القادر محمد الشخيلي: المؤلفملون- صناعة الذات مفاتيح الشخصية الناجحة :   اسم الكتاب 

يتحدث عن معرفة النفس البشرية : الموضوع األول .. يتناول هذا الكتاب موضوعان ذات أهمية كبيرة في حياتنا اليومية 

يتناول : أما الموضوع الثاني . والقواعد السلوكية وطاقات الفرد و التوجة الفعال للطاقات الشخصية وزمام النفس 

الديناميكية الذهنية والتصرفات وعالقتهما بالتفكير وكيفية الوصول إلى الذات من خالل الخرائط الشخصية وامتالك 

الوسائل لتعطيل األنماط واالجهاد النفسي أو الكرب باإلضافة إلى تفعيل طرق اإلسترخاء والتحكم في وظائف الجسم 

.واألنماط العقلية الداخلية

بالل شنك: المؤلفنوافذ االبداع:   اسم الكتاب 

هذا الكتاب يحتوي نوافذ ابداعية على طريق النجاح إنه دليل نجاح فعال ومدهش وعملي للغاية سوف يلهمك هذا الكتاب 

.للعمل بكفاءة وتحقيق النجاح في كلما تفعله

الدكتور محمد زين العابدين: المؤلفمؤسسات المجتمع المدني:   اسم الكتاب 

إن وجود مجتمع مدني قوي يضمن وجود توازن القوى بين سلطة الدولة وسلطة الشعب، ويضمن حقوق األفراد، ويدافع 

عن الفئات المهمشة في المجتمع، ويدافع عن حقوق اإلنسان، خاصة األقليات منهم، ويضم سير الحراك السياسي 

.واالجتماعي في اتجاهه الصحيح



السعر$: 18.00

9789957730741 :ISPNسنة النشر: 2018 17*24 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957731168 :ISPNسنة النشر: 2017 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957731199 :ISPNسنة النشر: 2018 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 21.00

9789957730710 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9789957730703 :ISPNسنة النشر: 2018 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9789957730635 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

الدكتور أحمد حجازي: المؤلفكيف تنجو من االفكار السلبية من الضغوط النفسية:   اسم الكتاب 

يتضمن هذا الكتاب طرق معالجة ومقاومة العيوب الشخصية البارزة التي تضر بالصحة الجسدية والنفسية وبالسعادة 

والنجاح ، القلق ، االرق ، التوتر ، الضغط النفسي ، االجهاد والتعب ، االكتئاب واالنقباض النفسي ، الخوف والخجل ، 

ويؤكد على ان االنسان الذي ينشد الصحة والعافية والسعادة والنجاح يقاوم هذه العيوب التي . االحباط ، والحقد ، والتشاؤم 

تسلب النفس سكينتها ، وامنها ، وطمأنينتها ، وتقوض سالمتها ، كما انها تؤدي الى شتى صنوف االمراض الجسمية ، 

.والنفسية والعقلية ، وتسلب االنسان بهجة الحياة

طه كاسب: المؤلفملون- اكتشف شخصيتك وشخصية جليسك :   اسم الكتاب 

لكل إنسان شعور داخلي يجعله إلى حد ما عالماً نفسياً يكون ملماً بعلم الفراسة ولعل ذلك يأتي بالفطرة، فهذا الكتاب يجعلنا 

نقوم بجولة إلكتشاف خصائص شخصيتنا التي سوف نتطلع عليها من خالل مالمح الوجه وقوام الجسم وفصيلة الدم 

وطريقة األكل والجلوس والنوم واستعمال األلوان،ويتناول الكتاب أيضاً موضوع شخصية جليسك من خالل اإليماءات 

.التي تصدر عن من يجلس معك ويحللها 

أيمن العريمي.د: المؤلفملون- ايقظ قواك الخفية وتمتع باالفكار االيجابية :   اسم الكتاب 

يتحدث عن السلوك المتبع : الموضوع األول .. يتناول هذا الكتاب موضوعان ذات أهمية كبيرة في حياتنا اليومية 

والتعامل مع اآلخرين والسيطرة على المواقف وضبط المشاعر واإلنفعاالت ودفع اآلخرين لألخذ بوجهة نظرك وأسلوب 

يتناول الديناميكية الذهنية والتصرفات وعالقتهما بالتفكير وكيفية الوصول إلى الذات : أما الموضوع الثاني . إدارة الخالف

.من خالل الخرائط الشخصية

طاهر الكاللدة.د: المؤلفاستراتيجيات ادارة الموارد البشرية:   اسم الكتاب 

كتاب جامع يهم الدراسين في مرحلة الدراسات الجامعية تضمن توضيح وشرح الكثير من المصطلحات المتعلقة بالموراد 

البشرية وكوادرها وكيفية اإلفادة من هذه الموراد كثروة للوطن ، أهمية الحوافز التشجيعية للمتدربين والعاملين في مختلف 

.مؤسسات الدولة وشركاتها هذا باإلضافة الى شرح طرق تقييم آدء العاملين وتحفيزهم

احمد حجازي.د: المؤلفطاقة الحياة في جسم االنسان:   اسم الكتاب 

يثري هذا الكتاب معلوماتنا عن طاقة الحياة التي تنساب في أجسامنا عبر ممرات محددة ، وأهمية فتحها بطرق مختلفة 

بحيث تفسح المجال لتنساب بحرية ، حفاظا على استمرارية حياتنا ، وحتى ال نفقد بخروجها المؤقت وعينا ، وأال ندعها 

.تخرج جزئيا من أجسامنا تجنبا إلصابتنا بمختلف األمراض

احمد حجازي.د: المؤلفنشط ذاكرتك وتخلص من النسيان:   اسم الكتاب 

كتاب يلقي الضوء على نظريات تفسير الذاكرة ، و االرق ، والنسيان ، ورياضة الصفاء ، واسباب التوتر ، ومحفزات 

الدورة الدموية ، وطرق مكافحة الكابة ، ووعي الواقع وتفسيره ، وافضل االغذية لصحة عقولنا ، وفقدان الذاكرة عند 

وينصح الكتاب لتنشيط الذهن البدء . المسنين ، االعراض واالسباب ، والعالج ، وانواعه ، وضغوط الحياة اليومية 

.بتدريبات بسيطة تتزايد صعوبتها بصورة تدريجية مثل ، حل األلغاز ، أو تعلم لغة جديدة ، او العزف على الة موسيقية



السعر$: 10.00

9789957360248 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9789957423742 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9799957423703 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9799957423659 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9789957423711 :ISPNسنة النشر: 2016 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9789957423728 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

أيمن العريمي.د: المؤلفزيادة قدراتك الذهنية وتفعيل طاقاتك الكامنه:   اسم الكتاب 

ينقلك هذا الكتاب إلى طرق التفكير الناجح ، وأسلوب البرمجة العقلية وعالقته بالتفكير ، وإعادة تركيب ذاتك الداخلية ، 

وأسلوب التذكر الفوري وخطواته ، وطريقة المراجعة العقلية ، وكيفية استثمار النمو الفكري ، والوصول إلى التفكير 

.بشكل دقيق ، واستثارة الفكر االبتكاري ، باإلضافة إلى تعريفك بالطرق التي تعترض وصولك إلى التفكير الناجح

أيمن العريمي.د: المؤلفاستخدم قواك الخفية من داخلك:   اسم الكتاب 

يفيدك هذا الكتاب في االطالع على عالقة الحالة النفسية بالشخصية ، وتوجيه السلوك والسيطرة عليه ، ومحددات السلوك 

والطريقة . ، وكيفية التعامل مع الشخصية التابعة والمستقلة والمسيطرة ، ومستويات الصراع ، واآلثار الناجمة عنه 

.المثلى إلدارة األفراد ، ومعرفة شخصياتهم ، وأساليب الوصول إلى الحالة الذهنية المناسبة

أيمن العريمي.د: المؤلفجدولة القناعات وقوة الثقة بالنفس:   اسم الكتاب 

نصر هرمز: المؤلفالشخصية القوية المؤثرة:   اسم الكتاب 

يحتوي الكتاب مفهوم الشخصية القوية المؤثرة ، والتأسيس لتقدير الذات والجرأة في اتخاذ القرار ، والتعامل مع ردود 

األفعال ، وإدارة النقد والشكوى ، والحذر من التردد ، والقدرة على التعبير ، والعيش بإيجابية ، والقدرة على التغير ، 

.والتفاؤل ، ومعنى أن تكون حاسما ، والتخلص من العادات السيئة ، ورؤيتك لذاتك

أيمن العريمي.د: المؤلفكيف تسيطر على انفعاالت االخرين وتطفئ لهيب غضبهم:   اسم الكتاب 

يبحث هذا الكتاب في القاء الضوء على الغضب من حيث اسلوبه ، واختالط المشاعر ، ونوباته ، واثر القوة في التغلب 

عليه ، وكيفية تعديل السلوك ، وتطويع االسلوب ، ومعرفة االسباب الكامنة وراء االصابة بالغضب ، والتركيز على حل 

المشكالت ، واسلوب ادارة الخالف

. يؤكد هذا الكتاب على ان الثقة بالنفس جانب ايجابي وحسن في االنسان ، وانها ال تعني الغرور ، وليست على صلة به 

باالضافة الى كيفية تفسير القناعة الشخصية ، والفوائد الخفية لنقص الثفة ، والوصول الى تنمية الثقة بالنفس وانعدامها 

.لدى آخرين ، وكيف نتمتع بالثقة

أيمن العريمي.د: المؤلفكيف تؤثر في االخرين وتجذب الناس اليك:   اسم الكتاب 

ان الصداقة من أهم الصالت التي تجمع بين الناس وألن الوصول إلى الصداقة يمر بالعديد من المراحل قمنا بإعداد هذا 

.الكتاب الذي يصلح دليال مساعدا يسترشد به للوصول الى تلك الصداقة من خالل طرق العديد من المواضيع المتعلقة بها



السعر$: 10.00

9799957423642 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9799957423666 :ISPN سنة النشر: 2017 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9789957423759 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9789957423674 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9799957423680 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9799957423734 :ISPNسنة النشر: 2015 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

اتخاذ القرار والسيطرة على المشكالت واألزمات:   اسم الكتاب 

أيمن العريمي.د: المؤلفالبرمجة اللغوية العصبية وطرق فهم االخرين:   اسم الكتاب 

يسهم هذا الكتاب في اثراء الفكر من خالل توافر ديناميكية فعالة للعقل ، اضافة الى تحقيق التركيز النشيط ، والقدرة على 

...اكتشاف اساليب االخرين في التفكير

أيمن العريمي.د: المؤلفاكتشف وبرمج عقلك الباطن:   اسم الكتاب 

أن العقل هو مركز اإلدارة في جسم اإلنسان، وهو مناط التفكير؛ ألن كثيراً من األمور والتصرفات التي تصدر عن 

ومن هنا يتوجب على المرء أن يهتم بسالمة عقله بجانبيها المادي . اإلنسان إنما تكون بإيعاز يصدر عن هذا المركز

والعقل . والمعنوي، ويكون ذلك بتزويده بالثقافة والمعرفة المعنوية، وباالهتمام بالنواحي الغذائية التي تعمل على تنشيطه

الباطن أو ما يسمى الالوعي يساهم بشكل كبير في التفاعالت والتصرفات التي تصدر عن اإلنسان، فهو يقود ويتحكم 

.بكثير من الوظائف الحياتية والحيوية للجسم البشري من الدورة الدموية، وحتى التنفس وعملية الهضم وغير ذلك

سليمان الدروبي.د: المؤلفطريقك الى النجاح والتميز:   اسم الكتاب 

ويتطرق الى التخطيط السليم . تم اعداد هذا الكتاب لمساعدة القارئ للوصول الى النجاح ، ببذل ما في وسعه من الطاقات 

تجنبا للفشل ، بثقة بالنفس ، واتباع االليات الفعالة ، والمفاتيح الرئيسية لها ، وطرق النجاح االربع ، مع االتيان على 

.توظيف لغة الجسد ودورها في التنمية

سليمان الدروبي.د: المؤلف

يتضمن هذا الكتاب الحديث عن المشكالت المختلفة والمراحل التي تم بها ، وكيفية عالجها ، وايجاد الحلول المالئمة لها ، 

وغير ذلك من المسائل ذات الصلة كاالبتعاد عن النمطية ، المرونة ، وانماط السلوك ، واالهتمام باالخرين ، وتقدير 

المقاصد والنوايا ، وازالة عوائق العمل ، والتعامل مع ذوي الطباع الصعبة ، وتطوير االستراتيجيات ، وطرق التفكير ، 

.والمشكالت العمالية ، والقدرة على اتخاذ القرار

يتناول هذا الكتاب موضوع االهداف ، وكيفية تحقيقها ، والطرق التي يسلكها منا للوصول الى مبتغاه ، وما يعترضنا من 

كما يتضمن العديد من الخطوات المتسلسلة والمتتالية التي تبدأ بالحاجة والتفكير . صعوبات وعراقيل نحاول التغلب عليها 

.بالهدف ، ثم التخطيط له 

سليمان الدروبي.د: المؤلفالتحفيز عن طريق ادراك الذات:   اسم الكتاب 

أسماء المبدعين البارزين عن طريق . ... تنمية الرغبة لدى الذات في بذل مستوى أعلي من الجهود نحو تحقيق األهداف

الشخص مثل العوامل البيئية والقدرات الذهنية المتمثلة فى . ... وسائل اإلعالم المختلفة، وإتباع وسائل التكريم للمبدعين

..عمليات الذاكرة 

سليمان الدروبي.د: المؤلفكيف تحصل على ما تريد وتحقق أهدافك وطموحاتك:   اسم الكتاب 



السعر$: 10.00

9789957730161 :ISPNسنة النشر: 2016 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 20.00

9799957423635 :ISPNسنة النشر: 2018 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 19.00

9789957730000 :ISPNسنة النشر: 2017 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 25.00

9789957731076 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

9789957730024 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

9789957731021 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

طاهر الكاللدة.: المؤلفتنمية وادارة الموارد البشرية:   اسم الكتاب 

نطالع في هذا الكتاب قراءة نقدية تقف عند فن الشاعر، وتتناول شعره ضمن الدائرة الموضوعية حول أغراض شعره 

.والدائرة الفنية التي تقف عند لغته وتقنياته الشعرية ويكشف الكتاب عن مقومات ابن الرومي والبحث في أسرار إبداعه

عبد الستار مطلك درويش.د: المؤلف

سامي أبو زيد وآخرون.د: المؤلفابن الرومي دراسة نقدية في شعره:   اسم الكتاب 

الدكتور أحمد توفيق حجازي: المؤلفااليحاء العقلي:   اسم الكتاب 

التداوي والشفاء باإليحاء العقلي أقدم أسلوب من أساليب العالج الروحي لألمراض ويعود تاريخه إلى عهد اإلنسان 

البدائي، غير أن األشكال والطرق التي مورس بها في العصور الماضية، تختلف من عدة وجوه عن األساليب في العصر 

.كان ممتزجاً ببعض الشعوذة، وسرية غامضة (المغناطيسي)الحاضر، إذ أن التداوي اإليحائي 

الجغرافيا- التاريخ 

يبحث هذا الكتاب في أهمية الموارد البشرية ، واإلدارة االستراتيجية ، وتدريب الموارد البشرية ، وتصميم البرامج 

التدريبية ، والحوافز ، والترقية ، وأنواع ومزايا المشاركة في اتخاذ القرارات ، مفهوم وأهمية تقديم األداء ، ومفهوم 

.الدافعية وطبيعتها ، ونظرية الدافعية ، ومراحل صنع القرار

يتناول هذا الكتاب كيف يعيش اإلنسان الحياة بطريقة راقية من خالل تعامله مع اآلخرين، فيتميزبمؤهالت وخبرات، 

ويتطرق أيضاً إلى سلوك األشخاص الناجحين كي يحاكيهم في . ومنافع ومركز اجتماعي ، وكيف يتثقف ثقافة ذاتية 

.مسيرة النجاح،ويدعو إلى تقبل النقد الموضوعي

عبد القادر الشيخلي.د: المؤلففن التعامل مع االخرين:   اسم الكتاب 

يطالعنا الكتاب عن سيرة السلطان محمود الغزنوي ، ودوره السياسي والعسكري في خراسان ، وشبه القارة الهندية ، 

وقضائه على السامانيين ، وعالقته بالخالفة العباسية والبوبيهية والخانيين والخوارزميين والسالجقة ، وعناصر جيشه ، 

.وقواته النظامية ، وفتوحاته في الهند ، ودفاعه عن خراسان وتحريرهما

خلدون الساكت: المؤلفالعقلية الصنمية:   اسم الكتاب 

محمود الغزنوي ودوره السياسي والعسكري في خرسا:   اسم الكتاب 

يسلط هذا الكتاب الضوء على عبادة األصنام ونشأتها عبر التاريخ البشري ، واألنبياء الذين تحدوا األصنام ، واألصنام في 

مرويات كتب التاريخ ، والكعبة واألصنام ، واتخاذها أولياء ، والطاغوت ، ودستور األصنام ونظامها ، واألصنام 

.والشفاعة ، ودور المستكبرين في اإلغواء ، والعقلية الصنمية في عالمنا المعاصر



السعر$: 15.00

9789957730666 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 20.00

9789957730444 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 20.00

978995773042 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957423995 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 22.00

9789957423987 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 22.00

9789775313232 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

و جاء الكتاب اطلس ولكنه مختلف عن األطالس اآلخرى فقد جاء هذا األطلس مختصاً للمملكة األردنية الهاشمية وما فيها 

من امكان دينية وسياحية وفي شرح كامل لكل ما يخص األردن ، يعتبر هذا الكتاب بمثابة خارطة تفصيلية للمملكة 

.األردنية الهاشمية

سليم السوارية: المؤلفالحياة االجتماعية في مدينة القدس:   اسم الكتاب 

فهو يحدثك عما كان في عصره من ثورات واضطربات ويدلك على ما ,وحياته,شعر المتنبي كان صورة صادقة لعصره

.كان به من مذاهب وآراء ونضج العلم والفلسفة

عبد الستار مطلك درويش.د: المؤلفاالمارة الغورية في المشرق:   اسم الكتاب 

يتناول الكتاب أصل الغور وإسالمهم وتكوينهم السياسي ، وعالقاتها السياسية بينها وبين الخالفة العباسية ، والسالجقة 

باإلضافة . والخوارزميين ، والفتوحات التي قامت بها في شبه القارة الهندية وصوال إلى الصين وبالد فارس وخرسان 

.إلى دراسة مؤسساتها العسكرية ، ورقيها اإلداري

نضال البزم: المؤلفاطلس مدن األردن:   اسم الكتاب 

يلقي الكتاب الضوء على العمران واألسوار والقلعة والمحالت والخانات ، والمعاصر واألفران ، والتقسيمات السكانية ، 

والطوائف الحرفية ، ومكانة المرأة ، والمناسبات االجتماعية والدينية واألعياد ، واألثاث والمالبس ، والمدارس والمسجد 

األقصى ، وقبة الصخرة والطرق الصوفية القادرية والشاذلية والرافاعية والبسطامية والمولوية والنقشبندية ، باإلضافة 

.إلى المكتبات وعلماء القدس

يوسف غزال.أ: المؤلفالملك الحارث الرابع والملكة شفيقة:   اسم الكتاب 

كتاب حينما تقرأه سيأخذك الى داخل مملكة األنباط وعاصمتهم التبراء وهنالك في المدينة الوردية سوف تندهش بمناظر 

القصور الوردية وما فيها من ثراء وغنى كما سيطل القارئ من نافذة التاريخ على ما جرى من أحداث ضد الحارث 

.الرابع وما كان من أمره مع الملكة شفيقة

الحسيني الحسيني معدي: المؤلفاالعمال الكاملة الشوقيات احمد شوقي :   اسم الكتاب 

مكانة شوقي بين الشعراء واألسماء التي لقب بها ويحتوي ,وفاته,كتاب يتكلم عن حياة الشاعر احمد شوقي ويتضمن شعره 

.هذا الكتاب على أعمل الشاعر الكاملة

الحسيني الحسيني معدي: المؤلفديوان المتنبي:   اسم الكتاب 

اللغة العربية وآدابها واللغات اآلخرى



السعر$: 22.00

9789957423219 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 20.00

9789957731069 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957731250 :ISPNسنة النشر: 2020 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 22.00

978995773085 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 18.00

9789957423872 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر: 19.00

9789957730338 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

بدأ الشعر العربي في عصر ما قبل اإلسالم أو ما يسمى بالعصر الجاهلي كما يبدأ الشعر في أية أمة للتعبير عن إحساس 

أفرادها إزاء الحوادث التي تعرض لهم وإزاء ظواهر الطبيعة من حولهم بصورة كالمية منظومة يتالئم فيها الإليقاع مع 

.الحاالت النفسية والشعورية

علي سعيد هصيص.أ: المؤلفمعجم مصطلحات وادوات النحو واالعراب:   اسم الكتاب 

.يتضمن كثير من المعلومات المفيدة عن مصطلحات النحو

خالد أبو كشك: المؤلفملون- اشهر القصص الواقعية المؤثرة :   اسم الكتاب 

جاء معظم قصص الكتاب على ألسنة أبطالها وشخوصها، يروون قصصهم، وحكاياتهم، ومشاهداتهم، بقلوب تنفطر أسى 

وألما وحزنا حينا، وحينا آخر يروونها بقلوب هادئة مطمئنة تشع إيمانا وتقوى وصالحا، جاء بعضها عودا حميدا إلى 

وجاء بعضها رجوعا عن الضالل والغي . جادة الخير والحق والصواب، رغبة منهم في السير على طريق الهدى والفالح

والغواية، وإتباع نهج الصالحين، بمشاهداتهم، وما يدور حولهم ، وما رأوه بأم أعينهم من نهايات سوداوية مؤلمة مفجعة 

.عقابا لهم لشرووهم وإصرارهم على المعاصي

عبد الرؤوف زهدي.د: المؤلفمهارة علم العروض والقافية:   اسم الكتاب 

 اعداد هذا الكتاب ، ليكون عونا للطالب في االقبال على كتاب مهارة علم العروض والقافية ، بعيدا عن ازدحام 

المصطلحات ، وفي صورة مبسطة واكثر دقة وجاذبية ، في الوقت نفسه ، يعزز الجانب النظري بالجانب التطبيقي من 

حيث االكثار من اسئلة التقويم الذاتي ، واالكثار من التدريبات المتنوعة التي تثري تجربة الطالب ، وتنمي مهارتهم ، 

.باالضافة الى االكثار من الشواهد المتخيرة من قديم الشعر وحديثه

الحسيني الحسيني معدي: المؤلفموسوعة الشعر الجاهلي:   اسم الكتاب 

إّن هذا الكتاب يعرض القواعد اإلمالئية، التي بحثها العلماء، وتدّرجوا بها حتى انتهت إلى ما هي عليه اليوم رسماً، وبناًء 

وتقعيداً، ولم يبَق لنا إالّ ما أضفناه من نزر قليل يتمثَّل في تيسير عرض هذه القواعد من خالل تدريبات بسيطة ُعرضت 

.عرضاً جّذاباً وبطرق مختلفة

افل اياد الصقر: المؤلفمهارات الكتابة الصحفية:   اسم الكتاب 

يتضمن الكتاب مناقشة المفاهيم األساسية التي من شأنها أن تصنع التقرير الصحفي بصفته فناً راقياً ، ليكون أكثر تكامالً ، 

.وسهولة لإلدراك والفهم ، خاضعا للتأمل الفلسفي ، كأسلوب من أساليب الفن ، يجمع بين الحقيقة والخيال معا

عبد الرؤوف زهدي وآخرون.د: المؤلفالرسم االمالئي بين يدي التنال العربي:   اسم الكتاب 



السعر$: 10.00

9789957730598 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 14.00

9789957730086 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

978995773010 :ISPNسنة النشر: 2016 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957730284 :ISPNسنة النشر: 242015*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9789957423865 :ISPNسنة النشر: 2016 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 14.00

9789957861506 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

محمد حسين العزة.أ: المؤلفالحروف واالدوات تاثيرها على االسماء واالفعال:   اسم الكتاب 

رندة التوتنجي. أ: المؤلفتدريس قواعد اللغة العربية بأسلوب الخرائط المفاهمية:   اسم الكتاب 

يساعد هذا الكتاب بشرح قواعد اللغة العربية باسلوب الخرائط المفاهيميمة على التنظيم المعرفي والفهم والتعلم ، ويزيد 

كما يؤهل . القدرة العقلية للمتعلم ، وينمي مهارات التفكير العلمي ، مثل المالحظة والتصنيف ورؤية العالقات وتمييزها 

المتعلم المتالك كفايات ترتقي بقدراته ، ومهاراته االبداعية ، ويجعله محور العلمية التعليمية ، يساعده على اكتشاف 

.المعلومة بنفسه

ياسر سالمة.أ: المؤلف كيف تكتب موضوعا انشائيا:   اسم الكتاب 

. يعلم الكتاب القارئ كيفية كتابة الموضوع اإلنشائي مترابطا متكامل الجوانب والعناصر: كيف تكتب المواضيع اإلنشائية

.وفيه الكثير من المعارف والمعلومات التي تثري العقول، باإلضافة إلى موضوعات متنوعة لكبار الكتاب واألدباء

حرفاً وتبيان  ( 80 )الهدف الرئيس من هذا الكتاب هو تعريف القارئ على حروف المعاني في اللغة العربية وعددها 

فقد . دور كل حرف من هذه الحروف او االدوات داخل الجملة العربية ومدى تأثيره فيها حسب المعنى المراد استخدامه 

 250معظم االمثلة المستخدمة في الكتاب من القرآن الكريم يقع الكتاب في نحو . يكون للحرف او االداة اكثر من معنى 

.صفحة من القطع المتوسط

عبد الرؤوف زهدي.د: المؤلفمهارات االستماع والخطاب:   اسم الكتاب 

اً ال  يحاول هذا الكتاب معالجة مشكلة ضعف تكوين اللغة العربية عند الطالب الجامعي ، حيث يبلغ الضعف في بعضهم حدَّ

يفرق فيه بين أقسام الكلم ، وقد اليستطيع ضبط نص يقرأ على مسمعه مرات عديدة ، وذلك من خالل استدراك مافات من 
لذا تناول هذا الكتاب بالشرح الوسائل والمقررات . المراحل قبل الجامعية ، وفي التعبير عما يقرأ أو يسمع كتابة أو خطاباً

.التي من خاللها يمكن تطبيق مهارتي االستماع والخطاب

محمد حسين العزة.أ: المؤلف

في هذا الكتاب تعريف بالمثل العربي ، وأنواعة ، الموجز والحكمي ، والشائع ، والمثل القياسي ، والخرافي ، باإلضافة 

: إلى المصادر التاريخية لألمثال وجاءت األمثال مبوبة باإلضافة إلى نسجها بقصصها كما وردت ، في أبواب كثيرة منها 

باب الصبر ، والحكمة ، والعلم ، والصداقة ، والحب ، والوطنية ، والهموم ، والذكاء ، واألخالق ، واألمل ، وغيرها 

.كثير

وفاء سعيد شهوان.د: المؤلفضياء الدين ابن االثير وشعراء المعارك النقدية:   اسم الكتاب 

قصص االمثال وروائع االشعار العربية:   اسم الكتاب 

ضم هذا الكتاب خمسة فصول ،وجاء لرفع بعض الضيم الذي لحق حقبة ابن األثير التي اتهمت باالنحطاط ووصفت 

.ضياء الدين بن األثير وجهوده في النقد والبالغة"بالجمود، وهي غير ذلك، ويدور الكتاب حول 



السعر$: 17.50

9789957730406 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957423315 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957423946 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731793 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731687 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731816 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

علي سعيد هصيص.أ: المؤلفوجه الحطيئة مرايا االتهام والبرائة:   اسم الكتاب 

تضمن الكتاب شخصية الحطيئة في الجاهلية واإلسالم شخصية غير متصالحة مع محيطها ومجتمعها، وهذا الذي منع 

.الكثيرين من االقتراب من حقيقة هذا اإلنسان المظلوم، وجاء الكتاب ضمن ثالثة فصول

عبد الرؤوف زهدي. د: المؤلفمهارات القراءة:   اسم الكتاب 

يعلمك هذا الكتاب ، كتابة الفقرة بأسلوب التعداد والمقابلة والمغايرة ، والتعريف ، وأسلوب التصنيف ، والزمان والمكان ، 

وأسلوب وصف العملية ، وأسلوب السبب والنتيجة ، باإلضافة إلى كتابة الفقرة بأسلوب التعميم ،واحتوائة على نماذج 

.متعددة لجميع األساليب الواردة أعاله

االستاذ سامي صقر: المؤلففن الترجمة مختارات من الحكم واألمثال وعيون الشعر:   اسم الكتاب 

لقد شهدت السياسة الخارجية األردنية نجاحات متواصلة منذ نشأت الدولة األردنية الحديثة على وجه الخصوص، فسعى 

صانع القرار األردني إلى خلق شبكات من الصداقات ُتعتبر نواة لعالقاته الدولية، فاّتخذ سياسة اإلنفتاح على معظم دول 

.العالم الحر، وكان األردن ملتزماً بأحد أه

خالد الخطيب: المؤلفموسوعة المحادثة باللغة االنجليزية والقراءة والكتابة:   اسم الكتاب 

يتناول هذا الكتاب بين صفحاته طريقة المحادثة باللغة اإلنجليزية ، من خالل تراكيب الجمل التي تستخدم في السياحة و 

السفر والتسوق و العمل ، وبعض المختصرات والمصطلحات التي يحتاجها الشخص في حياته اليومية ، باإلضافة إلى 

.قواعد القراءة والكتابة التي جاءت في جمل ليسهل على المتعلم حفظها و ترسيخها في ذهنه بطريقة بسهلة ومختصرة

مراد راشد ، مفيد الزبيدي: المؤلفتعلم المحادثة االنجليزية والقواعد المختصرة:   اسم الكتاب 

يتناول هذا الكتاب بين صفحاته طريقة المحادثة باللغة اإلنجليزية ، من خالل تراكيب الجمل التي تستخدم في السياحة و 

السفر و التسوق و العمل ، وبعض المختصرات و المصطلحات التي يحتاجها الشخص في حياته اليومية ، باإلضافة إلى 

قواعد اللغة اإلنجليزية التي جاءت في جداول ليسهل على المتعلم حفظها و ترسيخها في ذهنه ، كونها ضمن جمل بطريقة 

.سهلة و مختصرة

مفيد الزبيدي: المؤلفموسوعة قواعد اللغة اإلنجليزية والمحادثة في السياحة والسفر:   اسم الكتاب 

يتناول هذا الكتاب بين صفحاته قواعد اللغة اإلنجليزية بطريقة سهلة و مختصرة ،وطريقة المحادثة باللغة اإلنجليزية ، من 

خالل تراكيب الجمل التي تستخدم في السياحة و السفر و التسوق و العمل ، وبعض المختصرات و المصطلحات التي 

.يحتاجها الشخص في حياته اليومية ، التي جاءت في جداول ليسهل على المتعلم حفظها في ذهنه



السعر$: 12.00

9789957731366 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957731083 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 20.00

9789957731526 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 21.50

9789957731533 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 20.00

9789957731052 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 20.00

9789957731045 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

سامي صقر.خالد الخطيب  أ.أ: المؤلفملون- كيف تتحدث وتقرأ وتكتب االنجليزية :   اسم الكتاب 

يتناول كتاب كيف تتحدث وتقرأ وتكتب اإلنجليزية في القسم األول المحادثة باللغة اإلنجليزية حيث تطرق الكتاب إلى 

المحادثة البسيطة ، والتعريف بالنفس واآلخرين وكيفية التحدث في جميع األماكن في حياتنا اليويمة في السفر والفندق 

أما القسم الثاني جاء كتاب كيف تقرأ وتكتب اإلنجليزية ، حيث ركز على كيفية القراءة في . والتكسي والمطعم والمطار 

.حال دخول حروف العلة على الكلمة والحروف الساكنة والمركبات المتشابهة ، والمركبات الصوتية ، وقواعد التهجئة

مفيد محمود الزبيدي: المؤلفالمثالي في قواعد اللغة اإلنجليزية:   اسم الكتاب 

يحتوي الكتاب . يستفيد من هذا الكتاب طالب المرحلة الثانوية بصورة خاصة ، وطالب المراحل األخرى بصورة عامة 

صيغة الفعل المضارع البسيط : كل ما يحتاجه الطالب في مرحلته الدراسية من موضوعات اللغة اإلنجليزية ، مثل 

. وصيغة الفعل الماضي البسيط ، واالشتقاق ، واستعماالت ومصطلحات األلوان . والمستمر والتام ، والتام والمستمر 

.وموضوعات كثيرة متنوعة

محمد فؤاد دويك: المؤلفالتكامل وتطبيقاته- المثالي في الرياضيات :   اسم الكتاب 

ولتحقيق أهداف إثراء الطالب ، معلومات ، ومهارات ، فقد آليت على نفسي تعميق المفاهيم بعرض الكثرة الكاثرة من 

األفكار المتعددة ، والخيارات المتنوعة ، استفاضة شرح ، وتفصيل دقيقا ، باستعراض الحلول التي تيسر على أبنائنا 

.سهولة الفهم ، في منأى عن الحفظ الروتيني التقليدي بوتيرة واحدة

محمد فؤاد دويك: المؤلفالنهايات واالتصال- المثالي في الرياضيات :   اسم الكتاب 

الكيمياء والفيزياء واالحياء والرياضيات

ولتحقيق أهداف إثراء الطالب ، معلومات ، ومهارات ، فقد آليت على نفسي تعميق المفاهيم بعرض الكثرة الكاثرة من 

األفكار المتعددة ، والخيارات المتنوعة ، استفاضة شرح ، وتفصيل دقيقا ، باستعراض الحلول التي تيسر على أبنائنا 

.سهولة الفهم ، في منأى عن الحفظ الروتيني التقليدي بوتيرة واحدة

غيداء محمد زغرين: المؤلفالمثالي في الفيزياء:   اسم الكتاب 

يشتمل هذا الكتاب على مادة الكهرباء والمغناطيسية ، والحث الكهرومغناطيسي ، والموجات الميكانيكية ، والصوت ، 

ويتضمن نهاية كل . والتأثير الكهروضوئي ، والتطور النموذجي الذري ، والطاقة النووية . والموجات الكهرومغناطيسية 

.فصل أسئلة شاملة متنوعة مع حلولها

ايات محمد ابو شحادة: المؤلفالمثالي في الكيمياء:   اسم الكتاب 

يثري هذا الكتاب معلوماتنا عن تفاعل التأكسد ، واالختزال ، والخاليا الكهروكيميائية ، والتحليل الكهربائي ، وتغيرات 

الطاقة ، وسرعه التفاعالت الكيميائية وخواص وسلوك الغازات ، وخليط الغازات وتفاعالتها ، واالتزان الكيميائي ، 

.واالتزان في األحماض والقواعد ، مذيال كل فصل بأسئلة وأجوبتها



السعر$: 12.00

9789957733164 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957739432 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 20.00

9789957731335 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 22.00

9789957730345 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 20.00

9789957730611 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 20.00

9789957730604 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

ميرفانا سالمة: المؤلفالفلزات- الجدول الدوري - مكتبة الطالب العلمية  الكيمياء :   اسم الكتاب 

تتحدث في أهم مواضيع الكيمياء التي تهم الطالب بمختلف المراحل مع أمثلة توضيحية . سلسلة علمية في الكيمياء

.ورسومات وتمارين وجداول وتعريفات

ميرفانا سالمة: المؤلفالحركة وقوانينها- مكتبة الطالب العلمية في الفيزياء :   اسم الكتاب 

سلسلة علمية في الفيزياء تتضمن أحدث القوانين والمواضيع الفيزيائية مع أمثلة تطبيقية وتمارين ورسومات توضيحية 

.بشكل سهل ومبسط

الدكتور حسان محمود الزعبي: المؤلفمقدمة في الهندسة:   اسم الكتاب 

وترجع . تعّد الهندسة من أهم فروع الرياضيات التي تزود المتعلمين بالمهارات األساسية الضرورية في الحياة العملية

أهمية تدريس الهندسة إلى أنها تساعد الطالب على تحسين طريقة تفكيره وتدريبه على ربط الحقائق واستنباط النتائج 

.واستخدام طرق البرهان المنطقي

عبدالرحمن بن خلدون: المؤلفالعب وتعلم مع الفيزياء الممتعة:   اسم الكتاب 

تضمن هذا الكتاب التجارب المطروحة، معظمها مأخوذ من بيئة الطالب، تتميز التجارب أيضاً، باالضافة للسهولة واأللفة، 
.بأنها ممتعة وشيقة ، وضمن إمكانيات الجميع، وذلك مراعاة للفروق الفردية بين الطالب، وقدرات المعلمين أيضاً

رائد فايز المدينات. د: المؤلفالفيزياء التطبيقية الميكانيكا والكهرباء والمغناطيسية والساكنة:   اسم الكتاب 

يتضمن هذا الكتاب كل ما يحتاج إليه القارئ من تجارب الميكانيكا ، وتجارب الكهرباء المغناطيسية ، وتجارب الكهرباء 

الساكنة ، والتجارب على اإلشعاع ، بصورة آمنة سهلة إلجراء التطبيقات العلمية ، بعيدة كل البعد عن المخاطر 

.والحوادث ، بلغة سهلة ميسرة

رائد فايز المدينات. د: المؤلفالضوء- الحرارة - ميكانيكيا السوائل والغازات - الفيزياء العملية :   اسم الكتاب 

هذا الكتاب عون للقائمين على المختبرات العلمية ، والمعلمين ، والطالب ، لتنفيذ تجارب ميكانيكا السوائل والغازات ، 

آخذين بعين االعتبار بدء كل تجربة باسم األداة أو .وتجارب الحرارة ، وتجارب الضوء ، وتجارب الصوت واألمواج 

.الجهاز باللغتين العربية واإلنجليزية ، مع وصف لألداة الرئيسية المستخدمة ، وشرح مبسط للتجربة



السعر$: 20.00

9789957423940 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9799957423802 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9799957423829 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9799957423796 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9799957423819 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 11.00

9789957732301 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

ناجح الصالحي وآخرون.د: المؤلفالكيمياء العامة العملية:   اسم الكتاب 

كتاب ال غنى عنه للمعلمين المختصين في تدريس مادة الكيمياء لطالبهم الحريصين على تطوير آدائهم المهني حيث أن 

هذا الكتاب تضمن الكثير من األمور الهامه الواجب مراعاتها أثناء التعليم لمادة الكيمياء وخاصة أخذ االحتياطات لألمن 

كما تضمن الكتاب رسومات لذرات . والسالمة في المختبر اثناء اجراء التجارب الكيميائية وتحضير الغازات المختلفة 

. صفحة من القطع المتوسط320يقع الكتاب في . أثناء عملية التفاعل وانتاج الغازات 

جميل شاهين وآخرون.أ: المؤلفدليل العمل في مختبر الكيمياء:   اسم الكتاب 

إرشادات السالمة في مختبر الكيمياء، تجهيزات مختبر الكيمياء، أجهزة من مختبر الكيمياء، مهارات : يحوي الكتاب على 

.أساسية في مختبر الكيمياء، تحضير المحاليل الكيميائية، المالحق

جميل شاهين وآخرون.أ: المؤلفدليل االدارة والسالمة في المختبرات:   اسم الكتاب 

.لقد تناولت هذه السلسة المرجع الشامل في المختبرات العلمية ، حيث تقع هذه السلسة بين أربعة أجزاء

جميل شاهين وآخرون.أ: المؤلفدليل العمل في مختبر االحياء:   اسم الكتاب 

لقد جاء هذا الكتاب كدليل مبسط لمعلمي األحياء، وفي مختلف المراحل الدراسية، يستعينون به كلمات دعت الحاجة لذلك، 

حيث عمل المؤلف جاهداً على تضمينه ما يحتاجه العاملين في هذا المجال، من أنشطة ومهارات وعمليات يستخدمونها في 

.كثير من األحيان

جميل شاهين وآخرون.أ: المؤلفدليل العمل في مختبر الفيزياء:   اسم الكتاب 

لقد جاء هذا الكتاب كدليل مبسط لمعلمي االفيزياء، وفي مختلف المراحل الدراسية، يستعينون به حيث عمل المؤلف جاهداً 

.على تضمينه ما يحتاجه العاملين في هذا المجال، من أنشطة ومهارات وعمليات يستخدمونها في كثير من األحيان

ميرفانا سالمة: المؤلفميكانيكا المادة- مكتبة الطالب العلمية في الفيزياء :   اسم الكتاب 

تتضمن سلسلة مكتبة الطالب العلمية في الفيزياء مختلف مواضيع الفيزياء تجاوباً مع حاجة كل راغب في االطالع على 

- اإلتزان - هذا العلم و دراسة فروعه، وقد جاءت للتحدث على التوالي في موضوعات الحركة و قوانينها ، القوى 

.الموجات ، ميكانيك



السعر$: 11.00

9789957732301 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 11.00

9789957732301 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 11.00

9799957736911 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 11.00

9799957736194 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 11.00

9799957736119 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 19.00

9789957424408 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

تتحدث في أهم مواضيع الكيمياء التي تهم الطالب بمختلف المراحل مع أمثلة توضيحية . سلسلة علمية في الكيمياء

ورسومات وتمارين وجداول وتعريفات

ميرفانا سالمة: المؤلفالقواعد,الحموض,المحاليل,مكتبة الطالب العلمية في الكيمياء:   اسم الكتاب 

تتحدث في أهم مواضيع الكيمياء التي تهم الطالب بمختلف المراحل مع أمثلة توضيحية . سلسلة علمية في الكيمياء

ورسومات وتمارين وجداول وتعريفات

ناصر لطفي برهم: المؤلفالمثالي في العلوم الحياتية:   اسم الكتاب 

ميرفانا سالمة: المؤلفالموائع السكونية,الزخم,مكتبة الطالب العلمية في الفيزياء:   اسم الكتاب 

سلسلة علمية في الفيزياء تتضمن أحدث القوانين والمواضيع الفيزيائية مع أمثلة تطبيقية وتمارين ورسومات توضيحية 

.بشكل سهل ومبسط

تتحدث في أهم مواضيع الكيمياء التي تهم الطالب بمختلف المراحل مع أمثلة توضيحية . سلسلة علمية في الكيمياء

.ورسومات وتمارين وجداول وتعريفات

ميرفانا سالمة: المؤلفالتفاعالت الكيميائية- مكتبة الطالب العلمية في الكيمياء :   اسم الكتاب 

جاء هذا الكتاب ليساعد الطالب على فهم مادة األحياء ، وجاء الكتاب على ذكر امثلة كثيرة ومسائل عديدة على مواضيع 

.وذلك لكي يستعين به طالب العلم ليساعده على حل التمارين التي يجدها صعبة... الوراثة والجينات الخ 

ميرفانا سالمة: المؤلفالموجات,اإلتزان,القوى,مكتبة الطالب العلمية في الفيزياء:   اسم الكتاب 

سلسلة علمية في الفيزياء تتضمن أحدث القوانين والمواضيع الفيزيائية مع أمثلة تطبيقية وتمارين ورسومات توضيحية 

..بشكل سهل ومبسط

ميرفانا سالمة: المؤلفالروابط الكيميائية- مكتبة الطالب العلمية في الكيمياء :   اسم الكتاب 



السعر$: 15.00

9789957731588 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

9789957730734 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

9789957730758 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

9789957730772 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9789957730680 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9789957730581 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

احمد توفيق حجازي: المؤلف

المراة والتجميل والتدبير المنزلي

ان مسكنات االلم له من المضار والمنافع ما يجب الحذر منها وتجنب نتاولها كثير لما لها من اعراض غير جيدة عن كثرة 

.تناولها لذلك يجب استعمالها حين االشارة اليها من طبيب مختص

دعاء طنطاوي: المؤلفبنك اسرار حياة المراة:   اسم الكتاب 

تشكل المراة للرجل لغزا، يصعب علية ايجاد مفتاحا البوابها المؤصدة، لذلك ورد في هذا الكتاب قضايا تساعد الرجل 

.على ايجاد حلول لكل ما يسكن في ذاكرتة وفكره من ألغاز المراة

التغذية العالجية هي تناول الغذاء كوسيلة عالجية في كثير من االمراض وقد تكون هي الوسيلة العالجية الوحيدة في 

بعض االمراض وتهدف التغذية العالجية إلى المساعدة في تخفيف األعراض المرضية والوقاية من حدوث المضاعفات 

.واإلقالل منها كما تهدف إلى تحسين الحالة الصحية للمريض ووقايته من سوء التغذية

احمد توفيق حجازي: المؤلفتاثير العطور وااللوان على نفسية االنسان:   اسم الكتاب 

في هذا الكتاب يؤكد الدكتور أحمد حجازي على تأثير العطور على نفسية اإلنسان ومنها تأثير الزيوت العطرية في شفاء 

االلتهابات وخصائصها الشفائية وقدرتها على تبديل أحوال الدماغ ومغامرات اإلنسان مع الروائح العطرية وعملها الخفي 

.وتأثيرها في صداع األوعية الدموية ومعالجتها اإلكتئاب واألرق وتحسين األحوال النفسية اثناء العمل

احمد توفيق حجازي: المؤلفاللعب بمسكنات االلم:   اسم الكتاب 

ناهد يوسف حسن: المؤلفتجميل البشرة والرجيم الصحي الفعال:   اسم الكتاب 

يقدم الكتاب أقنعة يمكن تطبيقها بسهولة ويسر لتجميل البشرة العادية والجافة ، والدهنية ، والمختلطة ، والحساسة ، وأقنعة 

مبيضة للبشرة ، وأقنعة إلعادة النضارة إليها ، وأقنعة لألمكنة الداكنة ، باإلضافة إلى خلطات لتبيض وتفتيح منطقة 

و يتطرق هذا الكتاب إلى كيفية التخلص من الوزن الزائد ، والنصائح المهمة قبل . اإلبطين والركبتين واألكواع ، وغيرها 

وأثناء اتباع نظام الريجيم ، باإلضافة إلى رجيم األرداف ، والبطن ، والصدر ، والريجيم المنخفض السعرات ، والريجيم 

 كيلو في األسبوع ، ومغذيات الرشاقة ، والوزن المثالي والطبيعي 2 أيام ، ورجيم إنقاص 10 كغم في 3السريع لخسارة 

.، وريجيم الماء والفرنسي وغيرها

العالج بالتغذية:   اسم الكتاب 

سارة مشعل: المؤلفرومنسيات وردية لشريك حياتك:   اسم الكتاب 

يتضمن هذا الكتاب مجموعة من االفكار ، والوسائل العملية ، وبعض االلعاب التي تساعد على زيادة الحب ، والمودة ، 

.والسعادة بين الزوجين



السعر$: 10.00

9789957362156 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9789957362163 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9789957360412 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

9789957731212 :ISPNسنة النشر: 2014 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

9789957423155 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

9789957730642 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

عبير حسن: المؤلفاالشغال اليدوية:   اسم الكتاب 

يتضمن هذا الكتاب شرحاً لبعض األشغال اليدوية المتعلقة بالورق والكرتون والشمع والفلين والسيراميك ، وعجينة الورق 

.والخشب والزجاج

عبير حسن: المؤلفاشغال التريكو والقماش وااليتامين:   اسم الكتاب 

يعرض هذا الكتاب شرحاً مبسطاً لخطوات كثير من األفكار واألعمال اليدوية المتنوعة ، والتي تتوفر ادواتها في كل مكان 

ومن ذلك أشغال القماش والتريكو واأليتامين ، التي تبدع الفتيات الصغيرات الصغيرات ومن مختلف االعمار في . 

.إنجازها

عبير حسن: المؤلفالحلويات ، الكيك ، اآليس كريم:   اسم الكتاب 

من الحلويات والكيك قمنا باصدار هذا الكتاب لكى نقدمها لكم بألذ الطرق واسهل الوسائل للحصول على الطعم الرائع 

.والمذاق الجميل

االء جميل العيسى: المؤلفالغذاء المناسب حسب فصيلة الدم والفيتامينات:   اسم الكتاب 

أال وهو الطبيعة األم، وكل شيء رهن باستعمالنا : يجمع أخصائيو التغذية على أن مصدر المواد الغذائية والطبية واحد

فبعض األطعمة الشائعة معد للحفاظ على طاقتنا الحيوية التي يضعف الجسم من دونها، في حين أن البعض اآلخر . لها

يهتم تحديدأ بحسن عمل وظائف أعضائنا المختلفة

رياض الشربجي. د: المؤلفموسوعة االم والطفل:   اسم الكتاب 

نقرأ في هذا الكتاب المشاكل التي تحدث لألم في بداية الحمل وأثنائه ، ومراحل نمو لجنين ، وفقر الدم أثناء الحمل وطرق 

عالجه ، والتهيئة للوالدة ، واالستعداد للوالدة ، والوالدة القيصرية ، وفحوصات الجسم ، والوالدة المبكرة ، والطفل 

والصغار، والمطاعيم ، ومشاكل العيون ، وااللتهابات الشائعة ، والتغذية السليمة للطفل ، والعظام ، ونمو الطفل . الخديج

، والعناية الشخصية ، والرضاعة

.

خبيرة العالقات االسرية ناهد الحسن: المؤلفبوصلة الحب بين الرجل والمراة:   اسم الكتاب 

، طريقك إلى قلب الرجل ، معرفة األسرار الستة ، األناقة  (النسونجي)لماذا تحب النساء الرجل : تقرأ في هذا الكتاب 

العاطفية ، فن صيانة العالقة الزوجية ، زيادة السعادة الزوجية ، عبارات الحب الدائمة ، وجبات عاطفية ، تدهور قيمة 

.الحب ، مناورات المرأة وهروب الرجل ، معاملة الزوج الدلوع ، أسباب إهمال المرأة زوجها



السعر$: 17.50

9789957730871 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

9789957730956 :ISPNسنة النشر: 2013 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

9789957360214 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957362187 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957423971 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957423964 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

باسمة خليل واخرون : المؤلفكيمياء البشرة:   اسم الكتاب 

يتناول هذا الكتاب تركيب الجلد والعوامل المؤثرة في صحته والمحافظة عليه ، ومشكالتة الوظيفية ، وأمراضة الشائعة ، 

كالجرب والصدفية واألكزيما والثآليل ، والجفاف ، وتجاعيد الوجه واضطرابات التعرق والتشعر عند المراة ، والعناية 

.بالبشرة بالتدليك ، واألقنعة والتنعيم والشد والحقن ، ومستحضرات التزيين واستعماالتها المتعددة

خبيرة التجميل دالل يوسف جرار: المؤلفلتكوني اجمل:   اسم الكتاب 

يتضمن الكتاب كيفية صنع الزيوت العطرية بشكل رئيس ، وكيفية عمل هذه الزيوت في المنازل من خالل المواد 

.الموجودة في احضان الطبيعة ، ويعمل على منحك الجمال الذي تستحقينة لكي تكوني أجمل

جمال عبد الحميد عبيد.م: المؤلفديكورات المنزل:   اسم الكتاب 

يتضمن بيان تحديد موديالت وألوان األثاث والغرف، وتوزيع االثاث واإلكسسوارات في المنزل، باإلضافة إلى تربية 

.النباتات الداخلية وتنسيق الحدائق

خبير االعشاب يوسف الشرفاء: المؤلفالتخاطر خوارق االفعال والعادات وفق طريقة الشاولين الصينية:   اسم الكتاب 

اشتمل الكتاب على شرح ألسلوب اليوغا كعالج وكقدرة على تقوية اإلرادة والنفس وفوائدها لجميع األعمار رجاالً ونساء 

كما تضمن شرحاً مسهباً لظاهرة التخاطر كواحده من ظواهر ما وراء الطبيعة ، وكيفية زيادة هذه القدرة من خالل بعض 

. صفحة من القطع المتوسط230يقع الكتاب في . التجارب والتركيز الذهني وتقوية بعض الحواس 

خبير االعشاب يوسف الشرفاء: المؤلفانت واالعشاب االستطباب بالطريقة الصينية:   اسم الكتاب 

كتاب شامل لمئات الوصفات العالجية لمئات األمراض المختلفة عن طريق خلط األعشاب الالزمة والمناسبة لكل داء 

وعله مع التركيز على فوائد األعشاب التي خلقها هللا تعالى وما أودع فيها من خصائص عالجية لمختلف األمراض اذا 

.حضرت وأخذت حسب المقدار والمدة الالزمة 

خبير االعشاب يوسف الشرفاء: المؤلفجمالك وصحتك في االعشاب كل ما يخص المرأة من وصفات:   اسم الكتاب 

وفيه شرح وتوضيح ألنواع . تضمن الكتاب مئات الوصفات العالجية واألقنعة التجمليلة التي تحتاجها معظم السيدات

. وكذلك العناية بالشعر وجماله والعيون وجمالها والفم واالسنان . البشرة وطرق العناية بها والمحافظة على نضارتها 

.بحيث يعتبر الكتاب مفيداً للسيدات الباحثات عن النضاره والجمال 



السعر$: 12.00

9789957730147 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957360924 :ISPNسنة النشر: 242012*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957360917 :ISPNسنة النشر: 242012*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957361068 :ISPNسنة النشر: 242012*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 11.00

9789957731175 :ISPNسنة النشر: 2013 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 11.00

9789957731236 :ISPNسنة النشر: 2014 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

إن الرجيم مظهر حضاري متمدن ألصحاب الذوق الرفيع لتحقيق سعادتهم بالرشاقة والحيوية والنشاط والحرص على 

جاء كتاب الرجيم الكيميائي وفصائل الدم والفيتامينات للتعرف على وسائل التخلص . العيش بصحة خالية من األمراض

.من الوزن الزائد والسلوليت وعن أهم أسس ومبادئ إختيار الرجيم إلنقاص الوزن والنظام الغذائي المناسب لكل فصيلة دم

عبير حسن: المؤلفملون- ماكوالت العالم في بيتك :   اسم الكتاب 

تضمن هذا الكتاب أشهى وألذ المأكوالت الشامية باإلضافة إلى مجموعة من األطباق العالمية وأصناف الحلويات الشرقية 

والعالمية الذي يسهل على أي شخص تحضيرها في المنزل، وتناول الكتاب طريقة التحضير خطوة خطوة موضحاً ذلك 

.بالصور الملونة

خبيرية التغذية االء جميل العيسي: المؤلفملون- الرجيم الكيميائي وفصائل الدم والفيتامينات :   اسم الكتاب 

خبير االعشاب يوسف الشرفاء: المؤلفالوقاية من امراض السرطان والتخلص من سموم الجسم:   اسم الكتاب 

.في هذا الكتاب سوف نضع بين ايدي القارئ طرق العالج باالعشاب والغذاء، وكيفية الوقاية من امراض السرطان

صبحي العيد وآخرون.د: المؤلفالتنحيف وزيادة الوزن:   اسم الكتاب 

السمنة والتنحيف يربطهما الجسم المثالي حيث جاء هذا الكتاب ليصف لنا كيفية الحصول على الجسم المثالي والتخلص 

من اي شكل من اشكال عدم المثالية في الجسم

صبحي العيد وآخرون.د: المؤلفحميات ووصايا غذائية وعالج طبيعي:   اسم الكتاب 

يثري هذا الكتاب معلوماتنا عن مرض هشاشة العظام ، وأهمية الغذاء في عالج البروستات والسرطان ، والتهاب الكبد 

وأمراض القلب والشرايين ، وأمراض الجهاز التنفسي ، باإلضافة إلى أغذية السكري والرياضيين ، والتخلص من الدهون 

.والكوليسترول ، وأنواع الغذاء والفيتامينات وأالمالح ، وغذاء المسنين

صبحي العيد وآخرون.د: المؤلفدواؤك الشافي بطعامك وشرابك:   اسم الكتاب 

جاء هذا الكتاب للمحافظة على أجسامنا متناغمة ومنسجمة بقوة داخلية تمكننا من التغلب على المرض ، وذلك بالتخلص 

من عادات العيش السقيمة ، والغذاء غير المتوازن ، والتعرف إلى األعشاب واألغذية والفيتامينات ، والمشروبات 

..ومختلف الوصفات التي تهدينا الصحة الجيدة ، والشباب الدائم



السعر$: 10.00

9789957423698 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731656 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 22.00

9789957730192 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 18.00

9789957731151 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957730932 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

9789957361457 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

جاء هذا الكتاب بالعمل في األقوال و االفعال ، لمن راد الجنة دار المقامة و اإلستقرار و الخير الذي يدلنا عليه ، من أجل 

الرسول صلى هللا عليه وسلم وحثنا النبي على الثواب في األقوال و األفعال ، ولما كانت الجنة درجات ومنازل لجاءت 

.أبواب الخير وطريق كسب الثواب بأقوال و أفعال فتناول هذا الكتاب بجميع هذه الفضائل

أسامة نعيم مصطفى: المؤلفالف قصة تخشع بها القلوب وتدمع لها العيون:   اسم الكتاب 

يتضمن هذا الكتاب قصصا مفعمة مواعظا وعبرا، تهذب النفوس ، وتزكي القلوب ، وتغير السلوك المعوج إلى السلوك 

الحميد ، وترقى بالقارئ الى مصاف الصالحين واألتقياء ، ويجعلنا أقرب إلى رحاب اإليمان ، والتمسك بتالبيب ديننا 

.اإلسالمي الحنيف ، رغبة في التقاء رسولنا الحبيب في الفردوس األعلى

مصطفى كمال البنا: المؤلفالطاقة الشفائية في القران الكريم+ CD:   اسم الكتاب 

يتطرق الكتاب إلى كيفية استجابة المريض للعالج والشفاء بالقرآن الكريم ، وأهمية العالج بالقرآن والسنة ، وتأثير اآليات 

على موجات المخ ، وأمراض العين والحسد والسحر ، وطريقة عالج األمراض العضوية ، وأهمية الرقية الشرعية في 

.عالج األمراض ، باإلضافة إلى أذكار الصباح والمساء ، بعيدا عن الدجل والشعوذة

اسامة نعيم مصطفى: المؤلفملون- جلسة مع النبي صلى هللا عليه وسلم :   اسم الكتاب 

محمود ابو الرب.د: المؤلفكيف نعالج العقم:   اسم الكتاب 

من الممكن أن يكون عالج العقم عن طريق عالج الرجل أو المرأة أو اإلثنين معاً، آما يمكن عالج العقم عن طريق 

األدوية أو الهرمونات، التلقيح الصناعي أو التكنولوجيا المساعدة على التناسل يتم محاولة عالج العقم بإستخدام األدوية 

ويتضمن هذا الكتب شرح مفصل لجميع . والهرمونات أوالً آونهم أرخص وأقل خطورة من أساليب العالج األخرى

.الطرق الممكنة لعالج العقم

ياسر خالد سالمة: المؤلفملون- اركان االسالم لالطفال وقصص االخالق :   اسم الكتاب 

يضم هذا الكتاب مجموعتان من القصص واحده تتحدث عن أركان اإلسالم لألطفال بشكل مبسط ليرسخ في ذهن القارئ 

كيفية األداء ، أما المجموعة الثانية تناولت قصص عن األخالق اإلسالمية يتضمنها السلوك الحكيم والصدق و األمانة و 

.األخالق و اإليمان باهلل و عظمة الخالق و هي قصص ذات قيمة و فائدة ألطفالنا األعزاء

اسامة نعيم مصطفى: المؤلفطريقك الى الجنة وكسب االجر والثواب باالفعال واالقوال:   اسم الكتاب 

كتب الفقة والشريعة االسالمية

إن نبي هللا المصطفى هو المثل األعلى لجميع الناس قد تجسدت فيه كل آيات النبل والُخلق الرفيع والرحمة والحنان فإن 

حديثه يفيض ِبراً وعطفاً على كل من يتلقى وصاياه جاء هذا الكتاب بما أوصا به الرسول المصطفى أمته فالقسم األول من 

الكتاب يتناول وصايا المصطفى لكافة المسلمين والقسم الثاني يتناول فتاوى وإرشادات ووصايا خاصة للنساء تتعلق 

.باألحكام الفقهية والوصية واآلداب وفضائل األعمال



السعر$: 10.00

9789957730314 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

9789957730468 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

9789957730253 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 17.50

978995773018 :ISPNسنة النشر: 2013 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

978995773018 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9789957360191 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

 درساً في شرح خطوات عمل هذا البرنامج وشرح أستعمال مفاتيح األختصار 90تناول هذا الكتاب بالذكر أكثر من 

للبرنامج ، بحيث يتيح للمصمم أن يقدم تصميما رائعا من خالل هذا الكتاب الذي يتيح له عمل التأثيرات على النص أو 

الصور ، وسيجد القراء في هذا الكتاب شرحاً لهم لكل ماهو مهم في عملية اإلخراج والتصميمتناول هذا الكتاب بالذكر 

 درساً في شرح خطوات عمل هذا البرنامج وشرح أستعمال مفاتيح األختصار للبرنامج ، بحيث يتيح للمصمم 90أكثر من 

أن يقدم تصميما رائعا من خالل هذا الكتاب الذي يتيح له عمل التأثيرات على النص أو الصور ، وسيجد القراء في هذا 

.الكتاب شرحاً لهم لكل ماهو مهم في عملية اإلخراج والتصميم

عامر محمد خير.م: المؤلفتعلم كورل درو حتى االحتراف:   اسم الكتاب 

 كتب الحاسوب

يهدف هذا الكتاب إلى تسهيل استخدام هذا البرنامج على الطالب والمتدرب خطوة خطوة إلى أن يوصله إلى درجة 

األحتراف ، وتأتي أهمية الكتاب في تحقيق أهداف الجامعات وأقسام التصميم الجرافيكي ، حيث تضمن المعلومات 

كما حوى كيفية ‘ التطبيقية الشاملة ، وإمكانيات البرنامج في التعامل مع األشكال والرسوم والشبكات والشفافيات والصور 

تشغيل البرنامج والتعرف عليه ، ومايشمله من خصائص وادوات وصفحات العمل ، والتطبيق العملي للبرنامج

.

فى هذا الكتاب قرأت أطروحات منهجية قدمها أصحابها وهم رموز في العمل الدعوي التجديدي تنير للناس دروبهم وتشق 

.طريقاً ذا لون مختلف يجدر بشباب الدعوة اإلقتداء به حتى نحقق مفهوم العصرنة دون تميع والمنهجية دون جمود

أسامة نعيم مصطفى: المؤلفقصص عظماء االسالم:   اسم الكتاب 

: ألف قصة في هذا الكتاب عن أبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب منها 

قصة إنقاذ أبي بكر أمه من النار ، وقتاله أهل الردة ، وهجرته مع الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة ، وقصة عمر 

بن الخطاب مع العجوز العمياء ، وقطع لسان ابنه ، واستشهاده في المسجد وقصة رؤية عثمان بن عفان النبي صلى هللا 

وقصة علي بن أبي طالب في غزوة خيبر ، وقصته مع أصحاب . عليه وسلم في المنام ، وقصة زهده وثباته على دين هللا 

.وقصص كثيرة غيرها. األرغفة 

نضال البزم: المؤلفcs3احترف انديزاين :   اسم الكتاب 

أسامة نعيم مصطفى: المؤلفمن وصايا القران الكريم:   اسم الكتاب 

والذي سأدخل في هذا البحر من الوصايا، وسأقطف من كل بستان » وصايا القرآن الكريم«: أقدم لكم هذا الكتاب بعنوان

.زهرة، ومن كل نبع قطرة، ومن كل قول حكيم عظة وعبرة، لكل من أراد الفالح والنجاح في الدنيا واآلخرة

يعقوب حسين وآخرون: المؤلف خواطر دعاةDVD:   اسم الكتاب 

عبدهللا ابراهيم ياسين: المؤلفاحترف التصميم الجرافيكي:   اسم الكتاب 

يهدف هذا الكتاب إلى تسهيل استخدام هذا البرنامج على الطالب والمتدرب خطوة خطوة إلى أن يوصله إلى درجة 

األحتراف ، وتأتي أهمية الكتاب في تحقيق أهداف الجامعات وأقسام التصميم الجرافيكي ، حيث تضمن المعلومات 

كما حوى كيفية ‘ التطبيقية الشاملة ، وإمكانيات البرنامج في التعامل مع األشكال والرسوم والشبكات والشفافيات والصور 

تشغيل البرنامج والتعرف عليه ، ومايشمله من خصائص وادوات وصفحات العمل ، والتطبيق العملي للبرنامج

.



السعر$: 20.00

9789957732301 :ISPNسنة النشر: 2012 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

995736023 :ISPNسنة النشر: 2011 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957364458 :ISPNسنة النشر: 2019 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957364434 :ISPNسنة النشر: 2019 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957364427 :ISPNسنة النشر: 2019 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957364472 :ISPNسنة النشر: 2019 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

الدكتور أنس يوسف الزيود: المؤلفقادة الفتح االسالمي في العصر االندلسي:   اسم الكتاب 

، بدأها طارق بن زياد، وما كان لها أن تستمّر لوال أن ( م1492–  م 711 )األندلس حكاية استمرت ثمانية قرون 

وجدت رجاالً جاهدوا في الحفاظ عليها، الحاجب المنصور، ويوسف بن تاشفين، والمنصور أبو يوسف يعقوب، هؤالء 

كيف بدأ الفتح العربّي . - القادة يستحّقون أن يقف الدارسون على سيرة حياتهم وبطوالتهم وفتوحاتهم التي دّونها التاريخ

لألندلس مع طارق بن زياد؟ وما االنتصارات التي حّققها الحاجب المنصور على أعدائه؟ وما البطوالت الرائعة التي قام 

.بها البطل يوسف بن تاشفين؟

العصر األموّي عصر الفتوحات اإلسالمية التي اّتسعت بها رقعة الخالفة، لتمتّد من حدود الصين شرقاً، إلى حدود فرنسا 

كيف . - (إسبانيا والبرتغال)غرباً، بعد أن فُِتحت بالد ما وراء النهر، وبالد السند والهند، وشمال إفريقيا، واألندلس 

- تجاوزت الخالفة األموية الفتن والصراعات، وتحّققت في عهدها الفتوحات، حتى أصبحت أعظم قوة في العالم آنذاك؟ 

من هم القادة الذين قاموا بهذه الفتوحات؟ وما البطوالت واإلنجازات التي حّققوها؟ حتى نقشت أسماؤهم في سجل التاريخ 

.هذا ما تطلعنا عليه صفحات الكتاب. - العربّي اإلسالمي

عبدالرحمن بن خلدون: المؤلفvisul basicالبرمجة بلغة فيجول بيسك :   اسم الكتاب 

تعلم كيفية بناء مستعرضة ويب خاص بك، أو محطة أرصاد جوية لسطح المكتب، أو أي برنامج جميل آخر، من دون أي 

يقدم هذا الكتاب شرح كامل للغة البرمجة وبالتالية يشكل انطالقتك السريعة في عالم إنشاء ! خبرة مسبقة في البرمجة

.الويب

الدكتور أنس يوسف الزيود: المؤلفارطغرل وقيام الدولة العثمانية:   اسم الكتاب 

، وحكمت العالم ( م1923–  م 1299 )الدولة العثمانية، تلك اإلمبراطورية العظيمة التي استمّرت أكثر من ستة قرون 

العربّي أربعة قرون تحت مسّمى الخالفة اإلسالمية، بعد أن وّحدته مع بالد األناضول وآسيا الصغرى وآسيا الوسطى 

. - وتصّدت للغزو البرتغالّي واإلسبانّي، وفتحت أجزاء واسعة من أوروبا حتى وصلت إلى فيينا عاصمة النمسا. - والبلقان

كيف قامت هذه الدولة؟ وما حكاية البطل أرطغرل الذي ارتبط به قيام هذه الدولة؟ وكيف توّسعت هذه الدولة حتى 

أصبحت أقوى دولة في العالم في عهد السلطان سليمان القانونّي؟ وكيف أحيت الخالفة اإلسالمية الجامعة للمسلمين؟

الدكتور أنس يوسف الزيود: المؤلفقادة الفتح االسالمي في العصر االموي:   اسم الكتاب 

فراس العزة وآخرون.د: المؤلفofficeبرمجيات الحاسوب :   اسم الكتاب 

يغطي هذا الكتاب محتوى منهاج امتحانات رخصة القيادة الدولية للحاسوب ، حيث تم تقسيمه إلى سبع وحدات دراسية ، 

،  ( icdl )كل وحدة تغطي محتويات امتحان واحد من االمتحانات السبعة المطلوب تقديمها للحصول على شهادة 

. سؤال وجواب ، على شكل تمارين وتطبيقات500باإلضافة إلى تضمينة ما يزيد عن خمسمئة 

 التاريخ االسالمي

الدكتور أنس يوسف الزيود: المؤلفقادة الفتح االسالمي في العصر الزنكي وااليوبي:   اسم الكتاب 

/  ه583–  م 1127/  ه521 )الدولة الزنكية واأليوبية قادتا مشروع التحرير اإلسالمّي من االحتالل الفرنجّي في الفترة 

هذا التحرير لم يتحّقق فجأًة، بل كان ثمرة نضال . - ، الذي تّوج بتحرير القدس على يدي صالح الدين األيوبّي( م1187

طويل من الجهاد وتوحيد صّف المسلمين، بدأه القائد عماد الدين زنكي، واستكمله ابنه نور الدين، ثم تّوجه صالح الدين 

كيف بدأ هذا البعث اإلسالمّي؟ وكيف شقَّ القائد عماد الدين درب العمل فيه؟ وكيف تجاوز القادةُ . - بتحرير القدس

أحداث مهمة وجديرة بالمعرفة، تقّدم صفحات الكتاب معرفة - العقبات التي واجهتهم نحو تحقيق االنتصارات العظيمة؟ 

.وافيًة وموجزًة عنها



السعر$: 12.00

9789957364465 :ISPNسنة النشر: 2019 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957364441 :ISPNسنة النشر: 2019 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 18.00

9789957732370 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 18.00

9789957732387 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957732400 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957364540 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

الدكتور أنس يوسف الزيود: المؤلفقادة الفتح االسالمي في العصر المملوكي:   اسم الكتاب 

الدكتور أنس يوسف الزيود: المؤلفقادة الفتح االسالمي في العصر العثماني:   اسم الكتاب 

ُتمّثُل الدولة العثمانية حقبة مهمة من التاريخ اإلسالمي، حّقق المسلمون خاللها فتوحات عظيمة، امتّدت من نهر الدانوب 

في أوروبا حتى نهر الفرات في آسيا، ووصلت لعاصمة النمسا فيينا، وأصبحت أقوى دولة في العالم، وأحيت الخالفة 

اإلسالمية من أبرز السالطين العثمانيين الذين قاموا بالفتوحات؟ وما اإلنجازات التي حّققوها؟ وكيف أحيوا الخالفة 

يروي لنا الكتاب سيرة أعظم سالطين الدولة العثمانية، - اإلسالمية بعد توّقفها؟ وكيف تصّدوا لألطماع األوروبية؟ 

.ويعرض لنا فتوحاتهم وإنجازاتهم، وهي جديرة أن يكون لها حضور في الذاكرة الجماعة لألمة

فيودور دوستويفكسي: المؤلفالجريمة والعقاب:   اسم الكتاب 

تركز الجريمة والعقاب على الصراع النفسي والمعضلة األخالقية لروديون راسكولنيكوف وهو طالب سابق فقير في 

قبل قتلها، يرى راسكولنيكوف أنه بمالها . سانت بيترسبيرج والذي يرسم خطة لقتل مرابية عديمة الضمير من أجل مالها

يمكنه تحرير نفسه من الفقر وأن يقوم بالعديد من األعمال الخيرة، إال أن الحيرة والتردد والحظ يفشلون خطته لقتل مبرِر 

.أخالقيا

هارييت ستاو: المؤلفرواية كوخ العم توم:   اسم الكتاب 

 الروايات 

دولة المماليك جاءت استجابة لظرف تاريخّي في غاية الخطورة كانت تمرُّ به األمة العربية اإلسالمية، وأصبح وجودها 

سنتعّرف على األخطار التي كانت تهّدد الوجود اإلسالمي آنداك، والدور العظيم الذي اضطلع به . - فيه مهّدداً بالزوال

كيف ظهرت هذه الدولة؟ ومن أبرز سالطينها الذين قادوا المسلمين لالنتصار على . - المماليك في تجاوز هذه األخطار

- األعداء في معاركهم؟ وما المحطات المهمة في حياتهم؟ والعوامل التي ساعدت في تحقيق االنتصارات على أيديهم؟ 

.أسئلة تجيب صفحات الكتاب عنها على نحٍو موجٍز وشامل

كان حلمي عبارة عن جزء عميق في داخلي يالمس أقرب ضلغ من القلب ومن صغري أخطط ألن أصل إليه أريد ذلك 

الشيء فإني حقا أريده، واجهت أكثر من مشكلة لكن رغم ذلك فإني أعزم على تحقيق ما أريد

صفية الزهراني: المؤلفشتاء بين اضلعي:   اسم الكتاب 

حين اعتقدت ان مراسم النسيان ستقام على تالل الوحدة واالنعزال في قرية قرازمير وجدت إنجيال الولمان نفسها أمام 

حقيقة صادمة تشفي جرحها الوهمي وتطلق العنان األعظم معزوفاتها على الغيثار لكنها حين عجزت ان تتسلل عبر نوافذ 

فلطالما أحبت تلك العبارة التي "الحب مجددا قررت لماردها الروحي رسالة صوتية تاهت عيناه مرتجفتان على إثرها 

ليس األمر أنني أخاف الموت غير أني ال أود ان اكون حيا عندما يداهمني: "قالها وودي ألن 

تتكلم هذه القصة عن العبودية ومعاناة الذين كانوا يعانون منها وكيف استطاعوا بعزيمتهم وإرادتهم تنفيذ آمالهم الكبيرة 

محور القصة يدور حول شخص يدعى توم، وهو عبد للسيد شلبي وكان توم مخلًصا بعمله ووفي . وأحالمهم الطامحة

ومتقًنا في أدائه ويدير المزرعة بانتظام وكان الجميع يحبونه ويقدرونه، فقد امتاز بأنه قوي البنية، عريض الصدر، مفتول 

العضالت، أسود اللون، مالمح وجهه تدل على رصانة وثبات وحس مرهف وكان مظهره يدل على احترام الذات 

.واالحساس بالكرامة ويمتزج ببساطة واثقة متواضعة

ميار مراد: المؤلفبين جدران الحياة:   اسم الكتاب 



السعر$: 12.00

9789957364168 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957364069 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957364137 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957364045 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957364090 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957364175 :ISPNسنة النشر: 2020 14*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

، كان هذا الشخص مستبتاً لألزهار، وعمل جاهداً  (كورنيليوس فان بيرل)تحكي هذه الرواية قصة شخص غنيٍّ اسمه 

بعد .  ألف جيلدر هي قيمة الجائزة لمن يستنبت هذه الزهرة100سوداء ؛ ليحصل على  (توليب)على استنبات زهرة 

نفسه في السجن ومعرضاً لإلعدام بتهمة الخيانة، فكيف حصل ذلك؟ ولماذا سعى  (فان بيرل )الكثير من األحداث يجد 

وتوليبته السوداء؟ أحداث  (فان بيرل)؟ وما هو دورها في إنقاذ (روزا)، ومن هي (فان بيرل)إلى َسْجن  (بوكستيل)

.مشوقة ستعيشها أثناء قراءتك

إرنست همنغواي: المؤلفالعجوز والبحر:   اسم الكتاب 

كان عاثر الحظ، لم يعلق سمٌك . العجوز والبحر، رواية تحكي قصة صياد سمك عجوز، ولكنه متمتع بحيويته ونشاطه

وما هو دور الصبي في . بصنارة صيده مدة طويلة، إلى أن يأتي اليوم الذي يصطاد فيه أكبر سمكة رآها الصيادون

مساعدة العجوز؟ وكيف عملت أسماك القرش على عدم وصول تلك السمكة العمالقة إلى الشاطئ؟ ومن خالل القراءة 

..ستسرد لك هذه الرواية المغامرات المثيرة

ألسكندر دوماس: المؤلفالرجل ذو القناع الحديدي:   اسم الكتاب 

آثوس، وبورثوس ، : تدور أحداث هذه الرواية في عهد ملك فرنسا لويس الرابع عشر حيث يسعى الفرسان الثالثة

وأراميس إلى رفع الظلم الذي وقع على الشعب الفرنسي؛ بسبب ظلم الملك وانشغاله بملذاته الشخصية، ولتحقيق ذلك 

في  (دارتنيان)الذي كان قائد الحرس الشخصي للملك، فما هو دور  (دارتنيان)استعان الفرسان الثالثة بصديقهم القديم 

ة؟ ومن هو  ؟ ولماذا كان محبوساً لسنوات طوال؟ وما هو سّر القناع الحديدي الذي كان  (لويس)شقيق الملك  (فيليب)الخطَّ

ستكتشف المعنى الحقيقي لإلثارة وأنت تتابع هذه األحداث ! وكيف تمَّ تنصيب ملك جديد؟ ومن هو؟! على وجهه؟ ولماذا؟

.الشيقة

ألسكندر دوماس: المؤلفالزنبقة السوداء:   اسم الكتاب 

تحكي هذه الرواية قصة كوازيمودو وهو طفل أحدب لقيط قبيح المظهر، ابن عائلة أتت إلى نوتردام بهدف السرقة، 

، و يدربه ليكون قارع (الدوم كلود فرولو)ليرّبيه القسيس في كنيسة نوتردام  (األحدب)ولكّنهم هربوا وبقي كوازيمودو

لكن ... ويقضي بقية عمره في الكنيسة ولم يظهر أمام الناس بسبب مظهره السيئ ... األجراس في كنيسة نوتردام 

.ازميرالدا، التي عطفت عليه ولم تسخر من عاهته، فمن هي؟ ومن أمها ؟ وكيف يلتقيان

فيكتور هوجو: المؤلفالبؤساء:   اسم الكتاب 

تصف رواية البؤساء حياة عدد من الشخصيات، مركزًة على شخصية السجين جان فالجان ومعاناته بعد خروجه من 

السجن، تعرض الرواية طبيعة الخير والشر والقانون في قصة أّخاذة تظهر فيها معالم باريس، واألخالق، والفلسفة، 

حيث نذر األسقف شارل فرنسوا ميراك نفسه ألعمال الِبّر والخير ، . والقانون، والعدالة، والدين وطبيعة الحب العائلي

ووّزع ثروته على المحتاجين، جاهد في إقالة العثرات، وِحكمته البالغة، وشفافية نفسه، حولت مسار مجرم إلى الخير 

.ومن خالل القراءة ستسرد لك هذه الرواية المغامرات المثيرة.والحق والفضيلة

مارك توين: المؤلفمغامرات توم سوير:   اسم الكتاب 

توم سويير هو اسم ذلك الطفل الذي يعيش مع خالته العجوز بولي والتي تقوم برعايته بعد موت والدته، توم سويير طفل 

إلى أن يكون شاهداً على  (هكلبري)مشاكس كثيرالحيل وتواق إلى المغامرات، تقوده إحدى مغامراته مع الطفل المتشرد 

فييضطر إلى أن يصير في مواجهة مع الهندي األحمر إنجون جو، وكيف كان سبباً في ... جريمتة قتل حقيقية في المقبرة

أن يصبح توم وهكلبري غنيين ؟ وما هي قصة الكنز المخبئ في البيت القديم؟ وكيف انتقل إلى الكهف؟ ومن سيستطع 

.إخراجه؟ أحداث مشوقة وممتعة ستتابعها في هذه المغامرات

فيكتور هوجو: المؤلفأحدب نوتردام:   اسم الكتاب 
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روبرت لويس ستيفنسون: المؤلفجزيرة الكنز:   اسم الكتاب 

يأتي إلى . جزيرة الكنز قصة ُتروى أغلبها من خالل عينّي جيم هوكنز الصغير، الذي يعيش في فندق صغير قرب البحر

وكان بيلي بونز يمتلك خريطة . الفندق في يوم من االيام قبطان سفينة غريب يدعى بيلي بونز؛ ليقيم في النزل عدة أيام

يموت القبطان بونز فتتوالى األحداث وتقع الخريطة بيد جيم الذي يسلمها . سرية لجزيرة، حيث خّبأ فيها الكابتن فليت كنزه

يختارون طاقم بحارة لسفينتهم، لكن أغلب هؤالء . بدورة إلى الطبيب ليفزي، يسافر جيم مع أصدقائه؛ للبحث عن الكنز

وستسرد . ويريد هؤالء القراصنة أن يحتفظوا بالكنز، لذلك يجد جيم وأصدقاؤه أنفسهم في خطر عظيم. البحارة قراصنة

.لك هذه الرواية تلك المغامرات المثيرة

، في كل من فرنسا وإيطاليا وجزر البحر المتوسط، تدور في 18151839-تدور أحداث الرواية في الفترة ما بين عام 

فلك العدالة واالنتقام، والرحمة والمغفرة، إلى جانب الخيانة واألنانية، حيث إنَّها تركز على رجل تّم سجنه ظلماً ويهرب 

من السجن ليكتسب ثروة طائلة ويبدأ في االنتقام من األشخاص الذين تسّببوا في سجنه، لكنَّ رحلة اإلنتقام هذه ال تؤذي 

..ومن خالل القراءة ستسرد لك هذه الرواية المغامرات المثيرة. فقط من سجنوه بل تطال أيضا األبرياء

تشارلز ديكنز: المؤلفرواية اوليفر تويست:   اسم الكتاب 

الحافلة بالصور البالغية المميزة والمفاجآت والمغامرات التي تشدُّ القارئ إلى متابعة سير " أوليفر تويست"جاءت قصة 

الطفل الصغير الذي عاش ضحية مجتمعه الفاسد، فكافح " أوليفر تويست"أحداثها بشوق وشغف، فهي تحكي قصة 

المصاعب، وتحّمل المشّقات، ولكنَّ القدر كان أقوى منه فأوقعه في أيدي جماعة من اللصوص، لتستخدمه في تحقيق 

..ستسرد لك الرواية تلك المغامرات المثيرة. أغراضها الشريرة، ولكنَّ الخير أقوى من الشر

جوناثان سويفت: المؤلفرواية رحالت جوليفر:   اسم الكتاب 

رفائيل ساباتيني: المؤلفالكابتن بلود:   اسم الكتاب 

، اعُتِقل أثناء معالجته ألحد الجرحى الذين تمّردوا على  (بيتر بلود)كابتن بلود، رواية تحكي قصة طبيب إنجليزي اسمه 

ملك إنجلترا جايمس الثاني، تم بيعه عبداً ليعمل مزارعاً، ثم تخلّص من العبودية وأصبح قرصاناً في البحر لسنوات عديدة، 

فكيف تخلّص من أَْسر العبودية؟ولماذا أصبح قرصاناً؟ ومن هو العقيد بيشوب الذي ظل يطارده؟ ومن هي اآلنسة أرابيال 

.التي أسمى سفينته على اسمها؟ وكيف أصبح حاكماً لجزيرة تورتوجا؟ أحداٌث ستتعرفها بعد قراءتك لهذه الرواية الشّيقة

ألسكندر دوماس: المؤلفالكونت ديمونت كريستو:   اسم الكتاب 

ألسكندر دوماس: المؤلفالفرسان الثالثة:   اسم الكتاب 

ُيعيَّن في إنجلترا ويعمل على سفينته، يجول فيها . تروي القصة حكاية لومويل جليفر، وهو طبيب إنجليزي بارد األعصاب

أنحاء العالم، يحب جليفر المغامرات والسفر، وال يرتاح من مغامرة حتى يحزم أمتعته ويتحّضر لمغامرة جديدة، يروي 

ومن خالل . مغامراته بأسلوب رائع شّيق، مقدماً الدالئل والبراهين على صحة ما واجه من أمور عجيبة في مغامراته

.القراءة ستسرد لك هذه الرواية المغامرات المثيرة

رواية الفرسان الثالثة تناولت الوفاء والخيانة، والمؤامرات، تدور حول الصراعات على المناصب، بين شّد وجذب، 

ليس أحد الفرسان الثالثة؛ فأولئك  (دارتانيان)وخالًفا لما ُيوحي به العنوان، فإن ... واغتياالت، وأحداث أغرب من الخيال 

ومن خالل .(الواحد للكّل، والكّل للواحد)ثالثة فرسان وأصدقاء متالزمون يعيشون حسب عقيدة . في الحقيقة هم أصدقاؤه

.القراءة ستسرد لك هذه الرواية المغامرات المثيرة
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، أتي إلى مملكة روريانيا وقابل ملكها بالصدفة، فاكتشف (رودلني راسندل)تحكي هذه الرواية قصة سائح إنجليزي اسمه

بدور الملك بعد أن تم اختطاف الملك الحقيقي، وسجنه في  (رودلف راسيندل)األثنان أنهما متشابهان تماماً مثل توأم، قام 

في تحرير الملك الحقيقي  (راسيندل)الذي كان يطمع في حكم روريتانيا، فكيف نجح  (مايكيل)التابعة ألخيه  (زندا)قلعة 

أن  (راسيندل)في ذلك؟ ومن هو الشخص الذي لم يستطع  (فرينز)و  (سايت)من سجنه؟ وماهو دور الحارسين الُشجاعّين 

.سيسرح خيالك في أحداث مدهشة وأنت تتابع هذه األحداث. (فالفيا)ينتقم منه؟ وما عالقة كل ذلك بـ 

تشارلز ديكنز: المؤلفقصة مدينتين:   اسم الكتاب 

الملقب بتشارلن دارني باإلعدام، بتهمة  (ايفريموند)رواية قصة مدينتين تدور أحداثها بعد أن حكمت المحكمة على السيد 

وقبل أن يقتاده حرس . هجر وطنه فرنسا، ولم ُيِفْده دفاعه عن نفسه بتخلّيه عن ثروته العظيمة، وَفَقَد كل أمله بالبقاء حّيا

. في زنزانته، الذي أعّد خطة هروب ُمحَكمة من السجن إلى لندن (سدني كارلتون)السجن إلى المقصلة، فوجئ بزيارة 

ومن خالل القراءة ستسرد لك هذه الرواية . ولذلك أعاد األمل إلى السيد دارني، وزوجته لوسي، ووالدها الدكتور مانيت

.المغامرات المثيرة

مع مرور الوقت يزداد  (هول)تسرد هذه الرواية قصة ذلك الرجل الغامض الذي استأجر غرفة في منزل السيد والسيدة 

ذلك إلى أن يكتشف أهل البلدة جميعاً أن هذا الرجل خفي وال يراه أحد إذا  (هول)هذا الرجل غموضاً ويالحظ السيدان 

فما هو سر هذا الرجل؟ وكيف أخفي نفسه؟ وما عالقة الرجل الخفي بمارفيل المتشرد؟ وما هو سر الكتب ! خلع مالبسه 

في القبض عليه؟ وهل ظل الرجل  (كيمب)الثالث التي خبأها مارفيل المتشرد عن الرجل الخفي؟ وماهو دور الدكتور 

.كن واثقاً أنك لن تترك القراءة حتى تكتشف هذه األسرار! الخفي خفّياً؟

دانييال ديفو: المؤلفروبنسون كروزو:   اسم الكتاب 

روبنسون كروزو، رواية تحكي قصة شاب تمّرد على حياة الترف رغبة منه في ركوب البحر، يتعّرض هذا الشاب 

لصعوبات كبيرة في رحالته المتعددة، وكاد ُيقتل في بعضها ، ثم وجد نفسه على جزيرة نائية لسنوات طويلة من حياته ، 

استطاع أثناءها أن يبتكر طرقاً كثيرة للبقاء حياً، إلى أن أتى اليوم الذي رأى فيه المتوحشين، فمن هم هؤالء المتوحشون؟ 

وكيف أَتْوا إلى الجزيرة؟ ومن هو خادمه ُجمعَه؟ وكيف عاد إلى الوطن بعد ذلك؟ ستشعر بالمتعة واإلثارة حتماً وأنت 

.تتابع كل هذه األحداث في الرواية

أنتوني هوب: المؤلفسجين زندا:   اسم الكتاب 

يتبع . سيد بريطاني ثرّي، مفعم بالحيوية، والهدوء، وروح المغامرة:  يوم حياة فلياس فوج80تحكي رواية حول العالم في 

بذل فلياس فوج جهده للدوران ... فوج في حياته نظاماً دقيقاً ال يتغير أبداً، َقِبَل تحّدي الدوران حول العالم في ثمانين يوماً 

وينجح بالتحّدي بالدوران . بالسرعة المطلوبة، في الوقت الذي حاول فيه الشرطي فيكس أن يؤّخره بين الحين واآلخر
..ستسرد لك هذه الرواية تلك المغامرات المثيرة. حول العالم، ويعود فوج إلى لندن قبل الثمانين يوماً

تشارلز ديكنز: المؤلفديفيد كوبرفيلد:   اسم الكتاب 

تروي أحداث القصة عن الطفل ديفيد كوبر فيلد الذي مات أبوه قبل والدته وتزوجت أمه لعدم مقدرتها على إيجاد 

مصاريف الحياة، وكان زوج أمه يعامله معاملة سيئة بشكل مستمر، توفيت أمه نتيجه مرضها الشديد، ويقسو عليه زوج 

أمه بعد وفاتها مما اضطره إلى الهرب من المنزل والذهاب إلى عمته، التي تعتني به وترسله إلى أفضل المدارس، وتمر 

السنوات ويتفوق في الدراسة بشدة ويقرر أن يصبح محامياً، وبعد أن اعتقد أن الحياة ابتسمت له وأصبحت حياته مستقرة، 
أحداٌث ستتعرفها بعد قراءتك لهذه الرواية الشيقة. تموت زوجته الشابه ويموت أعز أصدقائه غرقاً

هربرت جورج ويلز: المؤلفالرجل الخفي:   اسم الكتاب 

جول فيرن: المؤلف يوم80حول العالم في :   اسم الكتاب 
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لما فيها , ويداومون على قراءتها , التي يحبها األطفال , أجمل القصص والحكايات العالمية , يضم هذا الكتاب المصور 

, وسندريال , وقصة عالء الدين والمصباح السحري , وأليس , مغامرات بيتربان , ومغامرات ممتعه , من أحداث شقية 

ومفردات يتيح , قصص تنقل األطفال إلى عالم المغامرات والمتعة بأسلوب يشجعهم على متابعة القراءة . وقصة بيونكو

.لهم فرصة الفهم واالستيعاب

السيد محمد ابراهيم: المؤلف24*24قياس -- حكايات الصغار :   اسم الكتاب 

يضم هذا الكتاب مجموعتان من القصص العالمية الشيقة التي تناسب أعمار أعزائنا الصغار ، مما تفسح أبواب الخيال عندهم 

بأسلوب ممتع ، يغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى النهاية وقد جائت هذة القصص لكي تتناول بعض المواضيع 

وهذا الكتاب بقصصه هو خير عون لألطفال للتعلم، , الجميلة واألحداث التي يستفيد منها الطفل ويتعلم السلوكيات السيلمة 

.ليستقوا منها السلوك القويم ويسعدوا بقرائته

كووترماين، وسير هنري ، وجيرود، وقرروا أن يبحثوا : تحكي هذه الرواية قصة ثالثة رجال شجعان التقوا بالصدفة، هم

، تشرح لك هذه الرواية رحلة الموت عبر (كنوز الملك سليمان)عن ذلك الكنز الهائل الذي اشتهر بين الناس باسم 

، التي تكون عندها البداية الحقيقية لألحداث المثيرة وذلك بمساعدة من (كواكوانا)الصحراء إلى أن وصلوا إلى أرض 

ل من خادم لهم إلى ملك لـ  ؟ وماسر الخريطة التي كتبها (كواكوانا)خادمهم إجنوسي، فمن هو إجنوسي؟ وكيف تحوَّ

.تابع بشغف هذه األحداث الرائعة.؟ وما هو دورها في البحث عن الكنز؟ (داجوول)داسيلفستر؟ ومن هي الساحرة 

إيميلي برونتي: المؤلفرواية مرتفعات وذرنج:   اسم الكتاب 

تحتوي مرتفعات ويذرينج على منزلين فقط، وهي مكان جميل جداً ومنعزل في الريف االنجليزي، يقطن في المنزل األول 

وفي المنزل الثاني كانت تقطنه عائلة لينتون، وتتألف . (السيد والسيدة إيرنشو، وولداهما كاثرين وهندلي )عائلة إيرنشو 

، تبدأ األحداث حين يسافر السيد ايرنشو إلى عمل في المدينة، ويجد (السيد والسيدة لينتون، وولديهما ادغار وإيزابيل )من 

طفالً صغيراً جائعاً يتيماً ومتشرداً في الطرقات، فيصطحبه إلى المنزل ليتبناه، وحين توفي السيد ايرنشو، تغيرت كلَّ 

.أحداث رائعة ال مجال فيها للصدفة أبداً ، ستتابعها بشغف. معادالت البيت

هنري رايدر هاجارد: المؤلفكنوز الملك سليمان:   اسم الكتاب 

هدى محمد الحفار: المؤلف24*24قياس -- قصص كان في قديم الزمان :   اسم الكتاب 

يتناول هذا الكتاب قصص على ألسنة الحيوانات جاءت فيها الفائدة والحكمة من خالل قراءة هذه القصص الشيقة، ومن 

اسماء هذه القصص القرد ماني، إنتقام األرنب، مخلوقات البحر، الجديان الثالثة القندس سوسو، اللقلق والطائر الطنان، 

األرنب والسلحفاة، الثعلب الكسول، الفأر يساعد األسد، طمع التمساح، الوصول إلى األعلى، الطائر األناني، الجمل 

الحكيم، الذئب المخادع، الدببة وقوس قزح، مساعدة الديناصور، طائر النورس الطماع، الثعلب بين أشبال األسد، افعل 

الخير تجده، ابن آوي الذكي، السمكة فائقة الذكاء، القطعة وطائر الحجل واألرنب، الماعز الوحيد، إنها قصص تسعد 

.نفوس األطفال وتبهج قلوبهم

السيد محمد ابراهيم: المؤلف24*24قياس -- قصص االطفال الهادفة :   اسم الكتاب 

مجموعة قصصية ممتعة تحقق األهداف الدينية والتربوية واالجتماعية ، باإلضافة إلى صقل الشخصية ، والسلوكيات 

الصديق المخادع ، العصفور النشيط ، القرد الطماع ، عقاب نموس ، جملو والذئب ، شبلو : الحميدة ، والقصص هي 

وغيرها. السعيد ، جحشو مطرب الغابة ، زقزوق يغلب النمر ، صالح ومزاحه الثقيل ، سعدون األحمق 

اصالة سمير زلوم: المؤلف24*24قياس -- روائع القصص العالمية :   اسم الكتاب 

كتب وقصص االطفال



السعر$: 13.00

9789957732523 :ISPNسنة النشر: 2020 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 13.00

9789957732516 :ISPNسنة النشر: 2020 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 13.00

9789957732127 :ISPNسنة النشر: 2020 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 13.00

9789957732110 :ISPNسنة النشر: 2020 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 13.00

9789957732103 :ISPNسنة النشر: 2020 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 13.00

9789957732080 :ISPNسنة النشر: 2020 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

هدى محمد الحفار: المؤلف24*24قياس -- حكايات كليلة ودمنة :   اسم الكتاب 

الزرافة ملكة الغابة ، والثعلب : تنقلك هذة القصص من متعة إلى متعة ، بأحداثها وشخوصها وأسلوبها ، والقصص هي 

والحمامة ، الجمل والحمار ، القرد شهلوب ، السلحفاة والثعلب ، الثور والصدى ، الحمامة واألفعى ، الدلفين صديق 

.اإلنسان ، التمساح والبطة ، الذئب والنمر

السيد محمد ابراهيم: المؤلف24*24قياس -- القصص الجميلة لالطفال :   اسم الكتاب 

بعض : تناول كتاب أجمل القصص لألطفال مجموعتين المجموعة األولى بعنوان قصصي الجميلة حيث تحدث عن 

السلوكيات الخاطئة التي يمارسها البعض من األطفال ومع كيفية تصحيحها إلى الصواب أما المجموعة الثانية فهي بعنوان 

حكايات خروفي حيث إشتملت هذة المجموعة على مواضيع توسع مدارك األطفال و تعرفهم مفاهيم الطبيعة في الحياة 

.وكما أنها تشد األطفال بمتعة غير مسبوقة إلى متابعة قرائتها

ِن َمدارِكهم العقلّيِة، ُيحّبوَن سماَع الِقَصِص والحكاياِت، ال سّيما القصُص التي َتْحِمُل في  األَْطفاُل منُذ َتفتُِّح َوْعيهم، وتكوُّ

نهايِتها ِعْبرًة وموعظًة َيْسترشدوَن بها في حياِتهم الُمستقبلّيِة، لذا فإنَّ قراءَة الِقَصِص أو سماَعها َوسيلٌة ُمفيدةٌ وُمْمتعٌة 

َخ في نفوِسهم، وتصبَح هوايًة َيْنطبُع بها  َيْقضي بها األطفاُل أوقاَتهم، وحّبذا لو يتمُّ تعويُدهم على هذِه العادِة حّتى تترسَّ

.لُنحقَِّق هذا الهدَف (حكايات رائعة لألطفال)سلوُكهم، ونحُن ُنقّدُم هذِه المجموعَة 

ياسر خالد سالمة: المؤلف24*24قياس -- قصص االنبياء  لالطفال :   اسم الكتاب 

آدم ، نوح ، هود ، صالح ، إبراهيم ، لوط ، شعيب ، : تستمتع في هذا الكتاب بقراءة قصص األنبياء عليهم السالم 

تزداد فضال . إسماعيل ، يوسف ، يونس ، موسى ، داوود ، سليمان ، يحيى ، عيسى ، وسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم 

، وخلقا ، وحكمة ، وعلما ، من سيرتهم العطرة ، لتصبح اإلنسان الخير ، النقي السريرة الذي ينقي هللا ويخشاه في السراء 

.والضراء

ُم لهم المعرفَة والِحْكمَة في ِغالٍف من المتعِة  الَقصُّ أو َسْرُد الحكاياِت أسلوٌب َتربويٌّ ناجٌح في تعليِم األَْطفاِل؛ إْذ ُيقدِّ

والّتسليِة، وهذا ما َدَفَعنا إلصداِر هذِه المجموعِة التي َتُضمُّ مجموعًة من القصِص، كلُّ قّصٍة منها َتْحِمُل في طّياِتها أحداثاً 

شِد واألخالق .مثيرًة وُمشّوقًة، وتنتهي بِحْكمٍة وموعظٍة ُتنّمي تفكيَر الّطفِل، وُتوِقُظ فيه وازَع الرُّ

دينا وليد الزبن: المؤلف24*24قياس -- صندوق حكايات االطفال :   اسم الكتاب 

ندوِق الذي َيَتناوُل الّطفُل منُه كلَّ يوٍم ما ُيسلّيه وُيفيُدهُ  َمْجموعٌة َتُضمُّ ِقَصصاً وحكاياٍت ُمشّوقًة وهادفًة، أشبُه ما َتكوُن بالصُّ

من الِقَصِص الرائعِة والهادفِة، التي َتْطرُد الَملَل من نفِسِه، وُتنّمي عقلَُه، وُتنشُِّط خيالَُه، وَتْصقُُل مهارَتُه في الّتعبيِر، فما أْن 

روِر، ويتحّمُس لقراءِة قّصٍة أخرى، وهذِه هَي الغاياُت التي َقَصْدنا َتْحقيَقها في إصداِر  يقرأَ قّصًة حّتى يشعَر بالَمَرِح والسُّ

.هذِه المجموعِة

سمر غسان بيطار: المؤلف24*24قياس -- حكايات رائعة لالطفال :   اسم الكتاب 

دينا وليد الزبن: المؤلف24*24قياس -- قصص الحكمة والمعرفة :   اسم الكتاب 



السعر$: 13.00

9789957732134 :ISPNسنة النشر: 2020 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 13.00

9789957732097 :ISPNسنة النشر: 2020 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731557 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731472 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731489 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731564 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

هذا الكتاب هو من الكتب التي تعد رافداً من روافد الثقافة حيث الحكايات التي تفرس في الطفل حبه للقصة ، وتنمي عنده 

القدرة على توسيع خياله ومدركاته وتطلعاته إلى آفاق المعرفة ، حتى تصبح لديه الرغبة الشديدة في القرآءة والبحث عن 

 قصة ، والعنوان 15الكتاب أينما وجد ، إنه كتاب يضم بين صفحاته عنوان قصص كان في قديم الزمان ويحتوي على 

. قصة من قصص كليلة ودمنة13الثاني 

علي البتيري ، المثنى عمر: المؤلفملون- حكايات جحا وحواديت االطفال :   اسم الكتاب 

يشتمل هذا الكتاب جحا والخطاط ، جحا والدب الكبير ، جحا ورنين الدراهم ، جحا والدجاجة المطبوخة ، جحا وحمار 

وتهدف هذه القصص إلى تنمية . جميع القصص تبعث ، والضحك حينا آخر ، مع شخصية جحا المرحة . تيمور لنك 

. قدرات الطالب في أساسيات قواعد اللغة العربية ، بأسلوب سهل ومبسط وتلقائي من خالل متعة القراءة مع نوادر جحا 

يحكي الكتاب خمس قصص لألطفال ، لتوسيع مداركه ، وصفاء ذهنه ، و ، وقصة ثمن الدواء تركز على األسماء 

الموصولة ، وتركز قصة رائحة الجبن على أسماء اإلشارة ، وقصة الحذاء الحافي تركز على ضمائر الرفع المنفصلة ، 

.أما قصة خطبة حيران فتركز على المفعول به

من هذه . يضم هذا الكتاب سبع قصص موجهة لألطفال ، مفيدة بما تحتوية من عبر وفوائد وقيم ، وتربية الخلق واألدب 

القصص ، قصة الرجل الذي غش الناس ، والمؤمن الذي أخلص التوبة هلل ، وقصة الشاكر لنعم هللا عليه ، والجاحد لنعم 

ويعرفك هذا الكتاب . هللا ، وقصة المرأة المؤمنة ، والمؤمن الطيب ، وقصة إكرام هللا تعالى لنبيه إبراهيم عليه السالم 

مولده والتقائه الراهب بحيرى ، وزواجه من السيدة خديجة رضي هللا عنها ، . بسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ونزول الوحي ، والدعوة جهرا ، ومناصرة أبي طالب له ، وتوعد أبي جهل للرسول صلى هللا عليه وسلم ، وايذاء 

المشركين للمسلمين ، وعام الحزن واإلسراء والمعراج ،

ياسر خالد سالمة: المؤلفملون- مجلد - قصة تربوية لالطفال 22:   اسم الكتاب 

 قصة تربوية لألطفال مفاهيم تربوية متنوعة األهداف و الغايات ، تحقق ألبنائنا األعزاء السرد القصصي 22يميز كتاب 

الممتع ، وتثري معرفتهم بثقافة واعية ناضجة ، وكلها قصص وحكايات تنمي عقول أبنائنا وتوسع مداركهم وتفسح أبواب 

الخيال عندهم وتثري معلوماتهم ، حيث تناولنا في القسم االول من كتاب قص حكايا جدتي للصغار ، والقسم الثاني 

.قصص وحكايات قبل النوم ، أملين ألطفالنا من هذه القصص المختارة أن تفرحهم و تبهجهم وتسر خواطرهم

عبد الخالق عمر عوض: المؤلفملون- مجلد -  قصة هادفة لالطفال 20قصص كليلة ودمنة :   اسم الكتاب 

مريم بنت عمران ، ولقمان الحكيم ، وذو القرنين ، وأصحاب األخدود ، وأصحاب الجنة ، : يشتمل هذا الكتاب على قصة 

وناقة صالح ، وقصة القمل والضفادع ، وعجل بني إسرائيل ، وبقرة بني إسرائيل ، وهدهد سليمان ، وحمار عزيز ، 

بقراءتها تزداد إيمانا وعلما ، وحسن أخالق . وكلب أصحاب الكهف ، وقصة الفيل والطير األبابيل ، والغراب األسود 

.أيضا

ياسر خالد سالمة: المؤلف24*24قياس -- قصص السيرة النبوية لالطفال :   اسم الكتاب 

مولده والتقائه الراهب بحيرى ، وزواجه من السيدة خديجة . يعرفك هذا الكتاب بسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

رضي هللا عنها ، ونزول الوحي ، والدعوة جهرا ، ومناصرة أبي طالب له ، وتوعد أبي جهل للرسول صلى هللا عليه 

وسلم ، وايذاء المشركين للمسلمين ، وعام الحزن واإلسراء والمعراج ، والهجرة إلى المدينة ، وقتال المشركين ، وفتح 

.مكة ، ووفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم

ياسر خالد سالمة: المؤلفملون- قصص واحة االطفال االسالمية :   اسم الكتاب 

ياسر خالد سالمة: المؤلف24*24قياس -- قصص القرآن لالطفال :   اسم الكتاب 



السعر$: 15.00

9789957731465 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731571 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731397 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731663 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731649 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731632 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

يضم هذا الكتاب مجموعتان من القصص العالمية الشيقة التي تناسب أعمار أعزائنا الصغار ، مما تفسح أبواب الخيال 

.عندهم بأسلوب ممتع ، يغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى النهاي

ساندرا شلغين: المؤلفملون- موسوعة قصص االطفال الممتعة :   اسم الكتاب 

يتناول هذا الكتاب مجموعتان من قصص األطفال الممتعة التي تثري معلوماتهم بما جاء فيها من مفردات و معاني من 

.خالل القراءة

تناول القسم األول مجموعة من األلغاز الشيقة التي تنمي مدارك التفكير وتزيد من معلومات القارىء بطريقة سؤال 

كما تناول القسم الثاني من الكتاب مجموعة . وجواب وإعطاء كمية كبيرة من األلغاز المفيدة تحت عنوان األلغاز المسلية

قيمة من المواضيع العلمية والثقافية والتاريخية والكونية وغيرها من المعارف العامة تحت عنوان ما يجب أن نعرفه وتم 

.تلخيص المعلومات على شكل سؤال و جواب لكسب الوقت في إعطاء المعلومة

ساندرا شلغين: المؤلفملون- قصص اكتشافات االنسان االول وحكايات دورا :   اسم الكتاب 

يضم هذا الكتاب مجموعتان من القصص واحده تتحدث عن اكتشافات اإلنسان األول وما توصل إليه من اختراعات 

وتطوير حياته إلى األفضل و األسهل في المسكن و الزراعة و النقود و الكتابة و السلالح ،أما المجموعة الثانية تناولت 

.حكايت دورا في األدغال و في الحديقة و في المدرسة و في الرياضة و في البحر كلها مغامرات شيقة

ساندرا شلغين: المؤلفملون- موسوعة القصص العالمية :   اسم الكتاب 

الشهادتان : يتناول هذا الكتاب توعية وتعليم أطفالنا أمور دينهم وترسيخه في عقولهم وقلوبهم، أركان اإلسالم الخمسة

. موضحين بالشرح واستخدام الصور حتى ال يدخل الملل إلى نفس الطفل أثناء القراءة. والصالة والزكاة والصوم والحج

ووضعنا إستراحات بين كل ركن وآخر ليتشوق القارئ للمتابعة ، حيث أوردنا بعض أذكار الصباح والمساء وبعض 

أما القسم الثاني من الكتاب تناول أركان .األدعية، وآداب القرآن ، واألخالق اإلسالمية، والقصص اإلسالمي ذات العبرة 

اإليمان الخمسة، وهي اإليمان باهلل، ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر خيره وشره مفصلة وموضحة 

.بشكل ينال اإلعجاب

اسامة نعيم مصطفى: المؤلفملون- وصايا الرسول طريقك الى الجنة :   اسم الكتاب 

تقرأ في هذا الكتاب الحرص على اإلخالص في األقوال واألعمال ، والتحذير من الرياء ، ومعرفة الحالل والحرام ، 

واالبتعاد عن الشبهات ، والمبادرة إلى األعمال الصالحة ، والتمسك بسنة النبي صلى هللا عليه وسلم ، وسنة الخلفاء 

الراشدين ، والحث على الصبر في السراء والضراء ، وسبل النجاة والسعادة ، وكفالة اليتيم ، وما يمحو به هللا عز وجل 

ويتحدث الكتاب عن الجنة ونعيمها ، وكيفية الوصول إليها بالتقوى واإلحسان ، واألمر بالمعروف ، والنهي عن . الخطايا 

المنكر ، والسير على نهج الرسول وباالستغفار، والتسبيح والتوكل على هللا ، واليقين بأن هللا عز وجل واحد احد ، وعلينا 

.عبادته حق العبادة

خالد وجيه عدوان: المؤلفملون- ما لم نعلمه وما يجب ان نعرفه :   اسم الكتاب 

ليلى حافظ القواسمي: المؤلفملون- يوميات وفرائض الطفل المسلم :   اسم الكتاب 



السعر$: 15.00

9789957731625 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731694 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731427 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731779 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731281 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957731496 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

مجموعة قصصية تهدف إلى إيجاد المواطن الصالح القادر على االعتماد على نفسه في المستقبل من هذه القصص ، 

الضفدع النائم ، زحلوفة البخيلة ، سلوم المشاغب ، الكلب الشرير ، قرد السريك ، زوجة العندليب ، الحمار المغرور ، 

البخيل ، كبشو الكسول ، سوسو الشجاع ، دعبول قائد الصيصان ، دبدوب يصطاد السمك ، أميرة البستان ، الطاووس 

.الجميل

ياسر خالد سالمة: المؤلفملون- قصص القران واالنبياء  :   اسم الكتاب 

بأسلوب سهل ممتع ينسجم ومفاهيم أحبائنا الصغار ، جاء هذا الكتاب الذي يحمل إسم قصص القرآن و األنبياء المصورة 

لألطفال ، ليردوا ينابيع ديننا اإلسالمي وتهذب نفوسهم ، ويقوم سلوكهن ، متراصة وبناء محكما ، تضمن الكتاب و الرسل 

عليهم السالم ، وما تكبدوه من معاناة و مشقة في سبيل التوحيد ، عبادة هللا الواحد األحد ، وما كانوا عليه من الصبر و 

الجلد على معاداة أقوامهم لهم ، و تعذيبهم حينا ، وقتلهم حيناً آخر ، وطردهم من ديارهم وأوطانهم أحيانا ، وما آل إليه 

.مصير الكافرين من عذاب المهين وقصص تم تنزيلها في القرآن الكريم 

يزن هشام خطاب: المؤلفملون- تعرف تعلم واكتشف المسابقات :   اسم الكتاب 

بعض : تناول كتاب أجمل القصص لألطفال مجموعتين المجموعة األولى بعنوان قصصي الجميلة حيث تحدث عن 

السلوكيات الخاطئة التي يمارسها البعض من األطفال ومع كيفية تصحيحها إلى الصواب أما المجموعة الثانية فهي بعنوان 

حكايات خروفي حيث إشتملت هذة المجموعة على مواضيع توسع مدارك األطفال و تعرفهم مفاهيم الطبيعة في الحياة 

.وكما أنها تشد األطفال بمتعة غير مسبوقة إلى متابعة قرائتها

ريا الدباس: المؤلفملون- اجمل القصص لالطفال :   اسم الكتاب 

ياسر سالمة. أ : المؤلفملون- قصة تربوية هادفة 40:   اسم الكتاب 

يضم هذا الكتاب مجموعتان من القصص واحده تتحدث عن اكتشافات و اختراعات علماء المسلمين العرب وما توصلو 

إليه من اختراعات و اكتشافات و تطوير الحياة و مواكبة العلم و العلماء ،أما المجموعة الثانية تتحدث عن المجموعة 

الشمسية وكوكب المريخ ، المشتري ، عطارد ، الزهرة ، األرض ، زحل ، أورانس ، نبتون وعن األقمار و النجوم مثل 

.بلوتو وقمر األرض وغيرها

اسامة نعيم مصطفى: المؤلفملون- قصص الرسول وقصص زوجات وبنات الرسول :   اسم الكتاب 

يضم هذا الكتاب مجموعتين من القصص ، األولى تتحدث عن قصص الرسول المصطفى وما تحمله من صفات، لتكون 

أما المجموعة الثانية تلتمس من خاللها الطيبة و العفاف والتعامل في . لنا قدوة و موعظة بالنزاهة والعدل والتضحية 

زوجات وبنات الرسول ،وأيضا الصحابيات رضي هللا عنهن اللواتي ضربنا روعا ألمثلة في تكامل الشخصية المسلمة 

.علميا وتربويا و اجتماعيا

كتاب تّعرف تّعلم واكتشف المسابقات كتاب جدير باإلقتنـــاء حيث يركز القسم األول على تأسيس الطفل بمعرفة الحروف 

واألرقام العربية واإلنجليزية وفصول السنة و األشهر واأليام ومعرفة األلوان و األشكال الهندسية ، باإلضافة إلى 

أما القسم الثاني جاء ليسلي الطفل وينمي اإلكتشاف عنده مـن خالل المسابقات . جمــــــع األرقام بطريقة الوسيلة التعليمية 

.مثل المتاهات، اإلختالف والتشابه وغيرهــا من األلعاب التعليمية التي ترغب الطفل في الكتاب

مامون عدوان: المؤلفملون- قصص علماء المسلمين واسرار الشمس والكوكب :   اسم الكتاب 



السعر$: 15.00

9789957731410 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957730932 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس مجلد:  نوع الغالف

السعر$: 10.00

9789957730673 :ISPNسنة النشر: 2016 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957362669 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957361631 :ISPNسنة النشر: 2016 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957362676 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

فهم النفس البشرية ، والصداقة ، واستثمار : يتضمن هذا الكتاب الكثير من المفاهيم التي تغير حياتك وتحقق ما تريد منها 

الطاقات ، وإدارة النفس الذاتية ، وحسن الخلق ، وطرق تجنب الوقوع في المشكالت ، والتسامح ، ومصاحبة رفاق السوء 

.وغيرها. ، والطمع ، والسلوك بين الرغبة والرهبة ، وتصنيف الناس على نحو واقعي 

سوزان البظ: المؤلفملون- تعرف على شخصيتك من خالل صفاتك وتصرفاتك :   اسم الكتاب 

تتعرف في هذا الكتاب على شخصيتك من خالل فصيلة دمك ، وعيونك ، وطريقة جلوسك ، وجبهتك ، وحاجيبك ، وشكل 

أنفك ، وأذنك ، ومن يدك ، ونبرة صوتك ، ومن خالل طريقة نومك ، ولونك المفضل ، ولون وطول شعرك ، ومن خالل 

.أصابع يدك ، ورد فعلك ، ومشاهدتك للتلفاز

طه الدروبي: المؤلفملون- كيف تحلل شخصية جليسك :   اسم الكتاب 

يمكنك هذا الكتاب من تحليل شخصية جليسك من خالل ايماءاته الصادرة عن خفض الرأس ، وهزه ، وميله يمينا ويسارا 

، وعن طريق ايماءة حماية الفم ، والشفاه ، والصفير ، واصطناع السعال ، ولمس األنف ، وفرك األذن ، وحك الرقبة ، 

.ووضع اليد على الذقن ، ووضع اليد على الخد ، وايماءة توجية النظر

عبد القادر الشيخلي.د: المؤلفملون- كيف تغير من حياتك وتحقق ما تريد :   اسم الكتاب 

عبد الخالق عمر عوض: المؤلفملون- كل يوم حكاية :   اسم الكتاب 

يشتمل الكتاب على أربع قصص باللغتين العربية واإلنجليزية ، بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني ، 

تثري القصص خيال الطفل ، وتوسع مداركه ، وتصقل . وجمل بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية 

نادين واألقزام السبعة ، والشتاء الحزين ، وشروق واألمير فارس ، وميمون :شخصيته ، وتزيد معلوماته والقصص هي 

العاصفة والسنجاب ، الفأر والنسر المغرور ، ورزان  ، وتعمق مفاهيمه ، وتوسع :يشتمل أربع حكايات هي . والمغارة 

.مداركه وخياله ، وتساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح ، باإلضافة إلى تنمية طالقة محادثته

سارة مشعل: المؤلفاشواق ووله- مسجات لكل المناسبات :   اسم الكتاب 

العلوم االجتماعية 

هشام خطاب: المؤلفملون- اطلسي وقاموسي المصور :   اسم الكتاب 

يحتوي أطلسي و قاموسي المصور على شمولية المعرفة فيما يختص بالمدرسة ، المنزل ، العائلة و المدينة بما فيها من 

أما القسم الثاني من الكتاب تناول ستة فصول . مالعب، حدائق ، وسائل النقل ، مطاعم ، محالت البيع و محتوياتها 

وتم ذكر .صغار الحيوانات ، الثديات ، الزواحف ، الطيور ، الحيوانات البحرية و الحشرات :رئيسية تشرح كل من 

.أسمائها باللغتين العربية و اإلنجليزية و المعلومات عن كل حيوان من فئته و نوعه ومنطقته و بيئته

لقد جاء كتاب المسجات لكل المناسبات تلبية لرغبات القارئ في توطيد أواصر عالقات المحبة والصداقة وتنمية الصالت 

.االجتماعية بكل ابعادها



السعر$: 5.25

9789957361624 :ISPNسنة النشر: 2016 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363086 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957361785 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957361822 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

978995736475 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957362621 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

الشيخ أسامة نعيم مصطفى: المؤلفملون- المسيح الدجال - يأجوج ومأجوج - احداث نهاية العالم :   اسم الكتاب 

يتحدث الكتاب عن عالمات الساعة وتقسم إلى ثالثة أقساٍم، قسٌم ظهر وانقضٰى، وهي اإلمارات البعيدةُ، وقسٌم ظهَر ولم 

ينقِض، بل ال يزاُل في ازدياٍد، والقسم الثالُث وهي اإلمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعُة، فإهَنا تتابُع كنظام خرزات 

، والذي يبين فيه بعض عالمات الساعة »أحداث هاية العالم«: ولذلك كتبُت هذا البحث، وهو بعنوان... انقطع سلكها

وغيرها من العالمات.. الكبرٰى من ظهور المهدي، والّدجال، ونزول عيسٰى عليه السالم وخروج يأجوج ومأجوج

في هذا الكتاب تفسير للرؤيا ، الؤيا الصالحة ، والرؤيا الباطلة ، ومنها تفسير رؤيا األذان واإلقامة ، والصالة ، والمسجد 

، والسالم والمصافحة ، والحج والعمرة ، والجنة ، ورؤية جهنم ، والجن والشياطين ، والبحر ، ورؤية الدواب ، والطيور 

.الوحشية ، والنكاح ، والنار ، واألطعمة ، واألمراض ، والذهب ، والمنازعات ، وغيرها

محمد عبد هللا.د: المؤلفملون- العالج بالقران الدعاء :   اسم الكتاب 

جاء هذا الكتاب بالعمل في األقوال و االفعال ، لمن راد الجنة دار المقامة و اإلستقرار و الخير الذي يدلنا عليه ، من أجل 

الرسول صلى هللا عليه وسلم وحثنا النبي على الثواب في األقوال و األفعال ، ولما كانت الجنة درجات ومنازل لجاءت 

.أبواب الخير وطريق كسب الثواب بأقوال و أفعال فتناول هذا الكتاب بجميع هذه الفضائل

ليلى حافظ القواسمي: المؤلفملون- انفع الدعاء من القران والسنة :   اسم الكتاب 

معتز الجعبري: المؤلفملون- وصايا الرسول للنساء :   اسم الكتاب 

على قومه بدفع أجر رعاية المرأة لبناتها ، والتبرك باسم هللا عند كل عمل ،  (ص)تقرأ في هذا الكتاب وصايا الرسول 

والنهي عن اللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونشره ، وكره اتباعها الجنائز ، وتحريم لجوئها إلى العرافين والكهنة ، 

.وتحريم سفرها لوحدها ، وحفظه في غيابه ، وإكرامها لجارتها ، وحرمة مصافحتها لرجال

اإلمام إبن سيرين: المؤلفملون- تفسير االحالم :   اسم الكتاب 

عبد القادر الشيخلي.د: المؤلفملون- كيف تؤثر في االخرين وتحصل على مطالبك :   اسم الكتاب 

الدعاء بأسماء هللا الحسنى ، الدعاء للوالدين ، : في هذا الكتاب العديد من األدعية التي تقربك من هللا عز وجل ، منها 

وحفظ األبناء ، وأدعية الصحابة الكرام ، وأدعية التابعين األبرار ، وأدعية الصالحين األخيار ، والرقية الشرعية ، 

.ربنا وتقبل دعاء. وأذكار الصباح والمساء ، ودعاء المتوفى 

الكتب اإلسالمية 

يلقي الكتاب الضوء بشيئ من التوضيح ، كيف يستطيع اإلنسان امتصاص مشاعر غضب اآلخرين وإلطفائة ، بأسلوب 

هادئ مرن ، يجعلهم يدركون خطائهم ، وبالتالي استمالة قلوبهم ، والتأثير فيهم بأسلوب منطقي حكيم ، يجعلهم بالتالي من 

.األشخاص الداعمين المؤازرين له



السعر$: 5.25

9789957360027 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363543 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363703 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957361907 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957423438 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363321 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

يحتوي هذا الكتاب على قصة زواج الرسول صلى هللا عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد ومرضعة النبي عليه 

السالم وأم سلمة ، وزينب ، وأسماء ، وحبيبة ، وأروى ، وأم أبي هريرة ، وخولة ، وأم حارثة ، وعفراء ، ودرة ، 

.وفاطمة بنت قيس ، وليلى ، وأسماء ذات النطاقين ، والفريعة ، وسمية ، وعاتكة ، وصفية ، وغيرها

ليلى حافظ القواسمي: المؤلفملون- علمني النبي :   اسم الكتاب 

، وأسماء زوجات النبي عليه  (ص)الشهادتين ، وأسماء هللا الحسنى، ونسب النبي : يتناول هذا الكتاب تعليم األطفال

السالم، ودعاء ما قبل النوم، وآداب الطفل في المدرسة، والصلوات الخمس، واألذان، وآداب دخول المسجد، والوضوء، 

.وأذكار الصباح والمساء، والزكاة، والصيام، والحج، وغيره مما يدخل البهجة والسرور في قلوب االطفال

يتضمن هذا الكتاب اسماء الصحابة العشرة المبشرون بالجنة وتفاصيل حياتهم وانجازاتهم وموقف كل صحابي منهم في 

.الدعوة اإلسالمية وفضلهم في نشرها

الشيخ أسامة نعيم مصطفى: المؤلفملون- مواقف ضحك وبكى فيها الرسول والصحابة :   اسم الكتاب 

يحتوي الكتاب على العديد من المواقف والمناسبات المؤثرة التي حدثت أيام النبي  والصحابة ، االمر الذي آثار فيهم 

.الحزن والتأثر فبكوا أو أثار فيهم السرور فضحكوا

الشيخ أسامة نعيم مصطفى: المؤلفملون- مائة قصة لزوجات وبنات الرسول والصحابيات :   اسم الكتاب 

تقرأ في هذا الكتاب الحرص على اإلخالص في األقوال واألعمال ، والتحذير من الرياء ، ومعرفة الحالل والحرام ، 

واالبتعاد عن الشبهات ، والمبادرة إلى األعمال الصالحة ، والتمسك بسنة النبي صلى هللا عليه وسلم ، وسنة الخلفاء 

الراشدين ، والحث على الصبر في السراء والضراء ، وسبل النجاة والسعادة ، وكفالة اليتيم ، وما يمحو به هللا عز وجل 

.الخطايا 

مصطفى كمال البنا: المؤلفملون- الرقى الشرعية والطاقة الشفائية :   اسم الكتاب 

تناول هذا الكتاب والذي يتحدث عن الرقية الشرعية لعالج امراض الحسد والسحر والمس الشيطاني، فمن خالل 

إحتياجات الناس وأسئلتهم المتكررة حول كيفية حماية أنفسهم وأوالدهم من األمراض الروحية والعضوية وتحصين بيوتهم 

وأموالهم من مصائب الدنيا، لذا جاء إصدار هذا الكتاب ليكون سهل المتناول للجميع محتوياً على جميع المعلومات المفيدة 

.إن شاء هللا

زيد محمد خضر: المؤلفملون- رجال حول الرسول والعشرة المبشرون لالطفال :   اسم الكتاب 

 القصص اإلسالمي 

الشيخ أسامة نعيم مصطفى: المؤلفملون- وصايا الرسول لكل مسلم يبحث عن السعادة :   اسم الكتاب 



السعر$: 5.25

9789957363314 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363307 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957361983 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363659 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363642 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957362959 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

, واإلستغفار والتسبيح , واألمانة , وإلقاء التحية , يعلّمهم الصدق , يتضمن هذا الكتاب النهج اإلسالمي في تربية أطفالنا 

, وحب التعاون , وعدم اللعب في الشارع , ومعاملة الناس الحسنة , والتفكر والتدبر في خلق هللا , وقراءة القرآن 

, والحرص على العلم , واالستهزاء بهم , وعدم السخرية منهم , واحترام اآلخرين , وزيارة المريض , والمطالبة بالحق 

.والرفق بالحيوان, (ص)وحب الرسول 

ياسر خالد سالمة: المؤلفملون- قصص السيرة النبوية المصورة لالطفال :   اسم الكتاب 

مولده والتقائه الراهب بحيرى ، وزواجه من السيدة خديجة . يعرفك هذا الكتاب بسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

رضي هللا عنها ، ونزول الوحي ، والدعوة جهرا ، ومناصرة أبي طالب له ، وتوعد أبي جهل للرسول صلى هللا عليه 

وسلم ، وايذاء المشركين للمسلمين ، وعام الحزن واإلسراء والمعراج ، والهجرة إلى المدينة ، وقتال المشركين ، وفتح 

.مكة ، ووفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم

على قومه عند وفاة أبي طالب ، وقصة إسالم عمر ، وتبشير عمار وأهل بيته  (ص)يتضمن الكتاب عرض قصة رسولنا 

بالجنة ، ونزول المالئكة في غزوة بدر للقتال مع المسلمين ، والرجل الذي بايعه على الجنة ، وقصة عدله في المرأة التي 

.سرقت ، وقصة بيع أبي الدحداح بستانه بنخلة في الجنة ، وقصتة مع عثمان في اشتراء عين في الجنة

ياسر خالد سالمة: المؤلفملون- اركان االسالم لالطفال :   اسم الكتاب 

ويتعلم من . مزودا بالصور الملونة التي تشجع الطفل على القراءة برغبة وشوق , يعرض هذا الكتاب أركان اإلسالم 

, باإلضافة إلى حثه على صوم شهر رمضان الكريم . وكيفيفة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها , خالله أداء الشهادتين 

والحرص على أدائها في , وأهميتها للفرد والمجتمع , وغرس مفاهيم الزكاة في ثقافتة , إيمانا واحتسابا لوجه هللا تعالى 

.وجدير باالقتناء أيضا, إنه كتاب جدير بالقراءة . كما يعرف الكتاب الطفل بمناسك الحج في مكة المكرمة , موعدها 

ياسر خالد سالمة: المؤلفملون- قصص االخالق االسالمية لالطفال :   اسم الكتاب 

تقرأ في هذا الكتاب أركان اإليمان ، وخلق هللا اإلنسان ، وقصة أصحاب الفيل ، والمالئكة ، وآداب زيارة المريض ، 

واإليمان بالكتب السماوية واألنبياء والرسل ، وثواب قراءة القران الكريم ، ومعجزات األنبياء ، وشروط التوبة ، ووصايا 

.لألم ، وآداب االستئذان بالدخول ، والعشرة المبشرين بالجنة ، وماذا نقول عند الغضب ، وغيرها (ص)الرسول 

الشيخ أسامة نعيم مصطفى: المؤلفملون- كيف تبني لك بيتا بالجنة :   اسم الكتاب 

يتحدث الكتاب عن الجنة ونعيمها ، وكيفية الوصول إليها بالتقوى واإلحسان ، واألمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، 

والسير على نهج الرسول وباالستغفار، والتسبيح والتوكل على هللا ، واليقين بأن هللا عز وجل واحد احد ، وعلينا عبادته 

.حق العبادة

الشيخ أسامة نعيم مصطفى: المؤلفملون- مائة قصة من قصص الرسول :   اسم الكتاب 

ليلى حافظ القواسمي: المؤلفملون- يوميات الطفل المسلم :   اسم الكتاب 



السعر$: 5.25

9789948026075 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363680 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363338 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957362928 :ISPNسنة النشر: 2020 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957362935 :ISPNسنة النشر: 2020 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957362133 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

مريم بنت عمران ، ولقمان الحكيم ، وذو القرنين ، وأصحاب األخدود ، وأصحاب الجنة ، : يشتمل هذا الكتاب على قصة 

وناقة صالح ، وقصة القمل والضفادع ، وعجل بني إسرائيل ، وبقرة بني إسرائيل ، وهدهد سليمان ، وحمار عزيز ، 

بقراءتها تزداد إيمانا وعلما ، وحسن أخالق . وكلب أصحاب الكهف ، وقصة الفيل والطير األبابيل ، والغراب األسود 

.أيضا

سامي صقر.أ: المؤلفملون- تعلم قواعد النحو واالعراب :   اسم الكتاب 

يشتمل الكتاب على أنواع األفعال ، والمبني والمعرب ، وأنواع الضمائر ، وبناء األفعال ، وعالمات اإلعراب األصلية 

والفرعية ، وأقسام االسم من حيث العدد ، وجمع المذكر السالم ، والمؤنث السالم ، وجمع التكسير ، والفعل الالزم 

.والمتعدي ، وأنواع الفعل المعتل ، ونائب الفاعل ، وأنواع الجر ، والمنصوبات ، والتوابع واألسماء الخمسة

تعلم اللغات  

من هذه . يضم هذا الكتاب سبع قصص موجهة لألطفال ، مفيدة بما تحتوية من عبر وفوائد وقيم ، وتربية الخلق واألدب 

القصص ، قصة الرجل الذي غش الناس ، والمؤمن الذي أخلص التوبة هلل ، وقصة الشاكر لنعم هللا عليه ، والجاحد لنعم 

.هللا ، وقصة المرأة المؤمنة ، والمؤمن الطيب ، وقصة إكرام هللا تعالى لنبيه إبراهيم عليه السالم

ياسر خالد سالمة: المؤلفملون- قصص االنبياء المصورة لالطفال :   اسم الكتاب 

آدم ، نوح ، هود ، صالح ، إبراهيم ، لوط ، شعيب ، : تستمتع في هذا الكتاب بقراءة قصص األنبياء عليهم السالم 

تزداد فضال . إسماعيل ، يوسف ، يونس ، موسى ، داوود ، سليمان ، يحيى ، عيسى ، وسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم 

، وخلقا ، وحكمة ، وعلما ، من سيرتهم العطرة ، لتصبح اإلنسان الخير ، النقي السريرة الذي ينقي هللا ويخشاه في السراء 

.والضراء

ياسر خالد سالمة: المؤلفملون- قصص القران المصورة لالطفال :   اسم الكتاب 

 قصص الطير والحيوان في القران الكريم لألطفال قصة القمل والضفادع ، وعجل بني إسرائيل ، وبقرة بني إسرائيل 36

بقراءتها . ، وهدهد سليمان ، وحمار عزيز ، وكلب أصحاب الكهف ، وقصة الفيل والطير األبابيل ، والغراب األسود 

.تزداد إيمانا وعلما ، وحسن أخالق أيضا

مامون محمد عدوان: المؤلفملون- قصص علماء المسلمين واكتشافاتهم :   اسم الكتاب 

لم , الذين تركوا وراءهم أفكار ونظريات علمية , يلقي هذا الكتب الضوء على مجموعة من العلماء المسلمين الخالدين 

وجابر بن حيان , الخوارزمي الذي برع في علم الرياضيات , ومن هؤالء العلماء . تزل محط إعجاب العلماء في العالم 

والطبيب , وعالم البصريات ابن الهيثم , والفيلسوف الفارابي الذي اهتم بالنفس والفكر والجسد , عالم النباتات الشهير 

.ويستحق االقتناء أيضا, كتاب يستحق القراءة واالطالع . الشهير ابن سيناء 

صالح عثمان اللحام: المؤلفملون- قصص رواها النبي صلى هللا علية وسلم لالطفال :   اسم الكتاب 

مجدي العطار. د: المؤلفقصة من قصص الطير والحيوان في القرآن الكريم36:   اسم الكتاب 



السعر$: 5.25

9789957362355 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957360177 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363406 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363420 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957731342 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363697 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

نتعلم من هذا الكتاب صيغ الفعل المضارع البسيط والمستمر والتام ، وصيغ الفعل الماضي البسيط والمستمر والتام ، 

وصيغ المستقبل البسيط والمسمتمر والتام ، باإلضافة إلى الجمل الشرطية واالشتقاق ، والكالم المنقول والمبني للمعلوم 

.والمجهول ، والمقارنة والتفضيل ، وأدوات الربط ، والتضاد ، واألسماء الموصولة ، والمحددات وغيرها

عدلي البرقوني: المؤلفملون- كيف تتحدث الفرنسية في عشرة ايام :   اسم الكتاب 

ث  ن هذا الكتاب كل ما يحتاج إليه الراغب في اكتساب مهارة المحادثة باللغة الفرنسية، بحيث يستطيع القارىء التحدُّ يتضمَّ

بها بطالقة وذلك مع اختيار الكلمات األكثر استعماالً التي يمكن نطقها بيسر وسهولة، فضالً عن الكثير من المفردات 

المطار، الفندق، البنك، المكتبة، الطبيب، المطعم، التسوق، وغيرها مما نحتاج : ويمكن استعمالها في مختلف األمكنة مثل

.إليه في كل مرافق الحياة

يشتمل الكتاب على أشكال الحروف الهجائية ولفظها وحروف العلة المركبة ، وأقسام الحروف الهجائية ، وألفاظ الحروف 

، والحروف الساكنة ، باإلضافة ألى حروف العلة ، وحروف العلة المركبة بألفاظها المختلفة ، ومتى تكتب الحروف ، 

.واستعمالها في جمل مفيدة ، وما يشذ عن القواعد المتعارف عليها ، باإلضافة إلى المركبات الساكنة المتماثلة

خبير المحادثة خالد الخطيب.أ: المؤلفملون- المحادثة باللغة االنجليزية :   اسم الكتاب 

كتاب يتيح لك التحدث باللغة اإلنجليزية بطالقة الحتوائة على ما تحتاجة من مفردات إنجليزية معاشة في واقعنا من 

خضروات وفواكه وأدوات ، وصفات ، وألوان ، ومهن ، وتعابير مستخدمة في الحياة اليومية واإلسبوعية ، باإلضافة إلى 

.استخدامها في المطار والفندق والمطعم والمحالت والغرفة الصفية وتقديم الطلبات وغيرها

مفيد محمد الزبيدي: المؤلفملون- تعلم قواعد االنجليزية بطريقة سهلة ومختصرة :   اسم الكتاب 

يساعد هذا الكتاب في تعلم الحروف اإلنجليزية وطريقة نطفها ، والضمائر ، وفعل الكون ، واالستفهام والظروف ، 

واألعداد واألجزاء ، واأليام واألشهر والفصول ، والجهات األربع ، واألوقات والمقاييس واألوزان ، والنفي ، واإلجابة 

.عن األسئلة ، والصفات ، والمهن ، وتعابير الشكر واالعتذار ، والتعامل مع البقال ، واأللوان ، وغيرها

مراد راشد: المؤلفملون-كيف تتحدث االنجليزية دليلك في السياحة والسفر :   اسم الكتاب 

يعلمنا هذا الكتاب التمكن من اللغة اإلنجليزية كلمات وجمل مفيدة ، وعبارات أساسية ، والتحديات واألفعال شائعة 

االستعمال ، واالستفهام ، واألعداد ، واأليام ، والفصول ، واألشهر ، واألوقات ، والمقاييس ، واأللوان ، واألثاث ، 

...والعائلة ، والمهن ، والمشروبات ، والفواكه ، وأجزاء الجسم ، والصفات ، وغيرها 

خبير اللغة االنجليزية سامي صقر.أ: المؤلفملون- كيف تقرأ وتكتب االنجليزية :   اسم الكتاب 

جمانه عبيد: المؤلفملون-  ايام 6تعلم اإلنجليزية بدون معلم في :   اسم الكتاب 



السعر$: 5.25

9789957363246 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363253 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957361891 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957362980 :ISPNسنة النشر: 2014 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363017 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363222 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

يتناول الكتاب كيفية اعداد الطفل للدخول إلى المدرسة وارشادات يمكن لألم إتباعها لتجعل إنطالقته في الصباح مليئة 

بالرغبة والحماس ، باإلضافة إلى معالجة عادة مص اإلصبع ، وقضم األظافر ، واللعب باألنف ، وضرب الرأس ، 

واألرجحة والهز ، والتبول الإلارادي ، ومعالجة صعوبة التعلم لدى األطفال

ناهد يوسف الحسن: المؤلفملون- تجميل البشرة وتفتيح االماكن الداكنة :   اسم الكتاب 

يقدم الكتاب أقنعة يمكن تطبيقها بسهولة ويسر لتجميل البشرة العادية والجافة ، والدهنية ، والمختلطة ، والحساسة ، وأقنعة 

مبيضة للبشرة ، وأقنعة إلعادة النضارة إليها ، وأقنعة لألمكنة الداكنة ، باإلضافة إلى خلطات لتبيض وتفتيح منطقة 

.اإلبطين والركبتين واألكواع ، وغيرها

يعطيك هذا الكتاب معلومات موثقة عن تخفيف الوزن والمحافظة عليه ، واألدوية المساعدة للتنحيف ، وأشهر األدوية 

المنشطة للسمنة ، والتخلص من الكرش الشحمي والكرش الكاذب ، وأسباب اإلصابة بالكرش وعالقتة بالعقم عند السيدات 

.وإصابتهن بسرطان الثدي ، باإلضافة إلى مواصفات الرجيم المثالي

احمد حجازي.د: المؤلفملون- إستشارة في تربية األبناء 250:   اسم الكتاب 

يشتمل هذا الكتاب على أهمية العالقات األسرية في الصحة النفسية ، ودور العواطف والمال ، وارتباط الوالدين بأطفالهما 

، واإلفراط في التوجيه ، وإهمال الطفل ، واألمراض وشخصية الطفل ، واالكتئاب في مرحلة الطفولة ، وتنمية الشعور 

.بالتفاؤل والثقة بالنفس ، مكافحة التفكير السلبي ، وكيفية إشباع حاجات الطفل ، وغيرها

احمد حجازي.د: المؤلفملون- كيف تجعلين طفلك متميزا :   اسم الكتاب 

العديد من أنواع األطباق بإختالف البلدان  (أشهى المأكوالت الشامية واللبنانية في بيتك  )تناول هذا الكتاب الذي أسميناه 

.والعادات والتقاليد ومن هذا المنطق فقد تناول هذا الكتابألواناً من الماكوالت وكيفية أعدادها مع وجود األطباق العالمية

عبير حسن: المؤلفملون- فن الحلويات والكيك وااليس كريم :   اسم الكتاب 

يعلًم هذا الكتاب طرق إعداد أصابع الشوكالتة بالبندق ، والجاتوهات ، وأنواع البسكويت ، والنمورة ، والمعمول ، 

والعثملية ، وأنواع الكيك ، والبوظة ، والغريبة ، ولفائف القرفة ، والتمر بالسمسمية ، والمشبك ، وأنواع المربيات ، 

..والصنوبرية ، وكريم كاراميل ، والبرما ، وبلح الشام ، والخبز بالحليب 

احمد حجازي.د: المؤلفملون- تخلص من الكرش وتمتع بالصحة والرشاقة :   اسم الكتاب 

عبير حسن: المؤلفملون- اشهى الماكوالت الشامية واللبنانية في بيتك :   اسم الكتاب 

 كتب المرأة والتجميل والتدبير المنزلي 



السعر$: 5.25

9789957362041 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363369 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363345 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363352 :ISPNسنة النشر: 2015 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957364632 :ISPNسنة النشر: 2020 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957364618 :ISPNسنة النشر: 2020 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

 قصة متنوعة، وهي قصص مليئة بالمغامرة، و األحداث الشيقة، 30يتضمن هذا الكتاب مجموعة قصصية ألكثر من 

تناولت ايضا بعض المفاهيم التربوية التي تعتني باألطفال، في حين قدمت من خالل تسلسل الفكرة وتتبع الحدث حلوال 

معقولة في تعديل السلوكيات الغير مرغوبة، و تعزيز القيم الصحيحة، وجاءت هذه القصص حتى تبقى قريبة ومحببة من 

.نفوس األطفال 

هدى محمد الحفار: المؤلف قصة من قصص كليلة ودمنة35:   اسم الكتاب 

الزرافة ملكة الغابة ، والثعلب : تنقلك هذة القصص من متعة إلى متعة ، بأحداثها وشخوصها وأسلوبها ، والقصص هي 

والحمامة ، الجمل والحمار ، القرد شهلوب ، السلحفاة والثعلب ، الثور والصدى ، الحمامة واألفعى ، الدلفين صديق 

.اإلنسان ، التمساح والبطة ، الذئب والنمر

يعرفك هذا الكتاب على الريجيم الكيمائي وكيف يعمل ومزاياة باإلضافة إلى السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم 

،وكيفية التخلص من الدهون ذاتيا ، والنشاط البدني ،واألطعمة التي تشعرنا بالجوع والشبع ، واألثار الجانبية للرجيم ، 

.وغيرها. والتعرف إلى العناصر المهمة إلنقاص الوزن ، وكيفية التخلص من السيلوليت بالمساج 

االء جميل العيسى: المؤلفملون- فصائل الدم والغذاء المناسب لها :   اسم الكتاب 

يحتوي الكتاب على فصائل الدم والغذاء المناسب للرجيم ، وعناصر الغذاء وأهميتها لجسم اإلنسان ، والمواد 

الكربوهيدراتية ، والدهون ، والبروتينات ،وأمالح المعادن وفوائدها والغذاء الذي يحتويها ، والفيتامينات بأنواعها النتعددة 

.، باإلضافة إلى الماء والسكريات ، ويعتبر هذا الكتاب ، كتاب طب األسرة الذي يعتمد عليه

اصالة زلوم: المؤلفملون- حكاية في كل ليلة :   اسم الكتاب 

 كتب قصص األطفال 

يقدم لك الكتاب أشهى أصناف طبخ الدجاج المسخن ، والمحشي بجبنة ريكوتا اإليطالية والساتي ، والبرياني ، ومكعبات 

باإلضافة إلى أطباق الحلويات المتنوعة مثل حلوى . الكباب ، والفيليه ، وفخذ الخاروف، والكفتة واألسماك بأنواعها 

.الكلير ، وكعك البريوش ، وكريب الموز ، والبرازق ، والبيتي فور ، وكعك العيد ، وغيرها كثير

االء جميل العيسى: المؤلفملون- الرجيم الصحي الفعال :   اسم الكتاب 

يتطرق هذا الكتاب إلى كيفية التخلص من الوزن الزائد ، والنصائح المهمة قبل وأثناء اتباع نظام الريجيم ، باإلضافة إلى 

 أيام ، 10 كغم في 3رجيم األرداف ، والبطن ، والصدر ، والريجيم المنخفض السعرات ، والريجيم السريع لخسارة 

. كيلو في األسبوع ، ومغذيات الرشاقة ، والوزن المثالي والطبيعي ، وريجيم الماء والفرنسي وغيرها2ورجيم إنقاص 

االء جميل العيسى: المؤلفملون- الرجيم الكيميائي من اجل شباب الدائم :   اسم الكتاب 

شيرين سليمان تيم: المؤلفملون- اشهى اصناف الطبخ والحلويات - فتافيت :   اسم الكتاب 



السعر$: 5.25

9789957364625 :ISPNسنة النشر: 2020 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957364601 :ISPNسنة النشر: 2020 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957364595 :ISPNسنة النشر: 2020 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957364588 :ISPNسنة النشر: 2020 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957364557 :ISPNسنة النشر: 2020 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957364564 :ISPNسنة النشر: 2020 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

ُم لهم المعرفَة والِحْكمَة في ِغالٍف من المتعِة  الَقصُّ أو َسْرُد الحكاياِت أسلوٌب َتربويٌّ ناجٌح في تعليِم األَْطفاِل؛ إْذ ُيقدِّ

والّتسليِة، وهذا ما َدَفَعنا إلصداِر هذِه المجموعِة التي َتُضمُّ مجموعًة من القصِص، كلُّ قّصٍة منها َتْحِمُل في طّياِتها أحداثاً 

شِد واألخالق ..مثيرًة وُمشّوقًة، وتنتهي بِحْكمٍة وموعظٍة ُتنّمي تفكيَر الّطفِل، وُتوِقُظ فيه وازَع الرُّ

دينا وليد الزبن: المؤلفملون- صندوق الحكايات المصورة لالطفال :   اسم الكتاب 

ندوِق الذي َيَتناوُل الّطفُل منُه كلَّ يوٍم ما ُيسلّيه وُيفيُدهُ  َمْجموعٌة َتُضمُّ ِقَصصاً وحكاياٍت ُمشّوقًة وهادفًة، أشبُه ما َتكوُن بالصُّ

من الِقَصِص الرائعِة والهادفِة، التي َتْطرُد الَملَل من نفِسِه، وُتنّمي عقلَُه، وُتنشُِّط خيالَُه، وَتْصقُُل مهارَتُه في الّتعبيِر، فما أْن 

روِر، ويتحّمُس لقراءِة قّصٍة أخرى، وهذِه هَي الغاياُت التي َقَصْدنا َتْحقيَقها في إصداِر  يقرأَ قّصًة حّتى يشعَر بالَمَرِح والسُّ

..هذِه المجموعِة

الروضة هي المكان األول الذي يعيش فيه الطفل خارج البيت، يقضي بعض الساعات بعيداً عن األسرة وأحضان األم، 

وقد جائت هذة القصص لكي تتناول بعض المواضيع الجميلة واألحداث التي يستفيد منها الطفل ويتعلم السلوكيات السيلمة 

.وهذا الكتاب بقصصه هو خير عون لألطفال للتعلم، ليستقوا منها السلوك القويم ويسعدوا بقرائته, 

السيد محمد ابراهيم: المؤلفملون- انجليزي /  عربي 2قصص الروضة :   اسم الكتاب 

الروضة هي المكان األول الذي يعيش فيه الطفل خارج البيت، يقضي بعض الساعات بعيداً عن األسرة وأحضان األم، 

وقد جائت هذة القصص لكي تتناول بعض المواضيع الجميلة واألحداث التي يستفيد منها الطفل ويتعلم السلوكيات السيلمة 

.وهذا الكتاب بقصصه هو خير عون لألطفال للتعلم، ليستقوا منها السلوك القويم ويسعدوا بقرائته, 

دينا وليد الزبن: المؤلفقصص الحكمة والمعرفة المصورة لالطفال:   اسم الكتاب 

يتناول هذا الكتاب قصص على ألسنة الحيوانات جاءت فيها الفائدة والحكمة من خالل قراءة هذه القصص الشيقة، ومن 

اسماء هذه القصص القرد ماني، إنتقام األرنب، مخلوقات البحر، الجديان الثالثة القندس سوسو، اللقلق والطائر الطنان، 

األرنب والسلحفاة، الثعلب الكسول، الفأر يساعد األسد، طمع التمساح، الوصول إلى األعلى، الطائر األناني، الجمل 

الحكيم، الذئب المخادع، الدببة وقوس قزح، مساعدة الديناصور، طائر النورس الطماع، الثعلب بين أشبال األسد، افعل 

الخير تجده، ابن آوي الذكي، السمكة فائقة الذكاء، القطعة وطائر الحجل واألرنب، الماعز الوحيد، إنها قصص تسعد 

.نفوس األطفال وتبهج قلوبهم

السيد محمد ابراهيم: المؤلفملون- انجليزي / قصص الزهور لالطفال عربي :   اسم الكتاب 

يكتسب الطفل من اختالطه باآلخرين بعض العادات والسلوكيات السيئة، مثل الغضب والكذب والطمع والخوف، وغير 

وفي مثل هذه السلسلة ست قصص تتحدث عن بعض هذه السلوكيات وكيفية عالجها بطريقة تربوية سليمة، وهذه . ذلك

.رعاء في الحديقة– عمر وأمجد – سلوى والضيوف – لعبة حمزة – أسامة والغضب – حيلة ليلى : القصص هي

السيد محمد ابراهيم: المؤلفملون- انجليزي /  عربي 1قصص الروضة :   اسم الكتاب 

هدى محمد الحفار: المؤلف قصة من قصص كان في قديم الزمان33:   اسم الكتاب 



السعر$: 5.25

9789957364571 :ISPNسنة النشر: 2020 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363376 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363772 :ISPNسنة النشر: 2019 35*35 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789948024231 :ISPNسنة النشر: 2019 35*35 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789948025733 :ISPNسنة النشر: 2019 35*35 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363611 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

أنواع , الزواحف و الحشرات ,الحيوانات والطيور,التضاريس,أفراد العائلة, يتضمن هذا الكتاب صور ألنواع المهن

األدوات الشخصية والعامة, في المدرسة ,أجزاء جسم اإلنسان,المواصالت

ساندرا كمال شلغين: المؤلفملون- الحكايات المحبوبة :   اسم الكتاب 

مغامرات تبعث النشوة والبهجة في نفو س , خمس قصص مليئة بالمغامرات المختلفة المتنوعة , يتضمن هذا الكتاب 

قصة حول العالم في . والتراكيب المعقدة , األسلوب البعيد عن المفردات الصعبة , بأسلوبها الممتع الرائع , األطفال 

وقصة حورية البحر التي , وإصرار البطل المغامر على التحدي والنجاح وقصة األقزام الطيبين واإلسكافي , ثمانين يوما 

وإصراره على أن , وقصة مغامرات سندباد , وقصة القط المخلص لصاحبه , غيرت نفسها للتعرف إلى إنسان آدمي 

.يكون من أغنياء بغداد

الهدف الرئيسي من هذا الكتاب هو تعريف الطفل على حروف اللغة اإلنجليزية وتبيان دور كل حرف من هذه الحروف 

.او االدوات داخل الجملة ومدى تأثيره فيها حسب المعنى المراد استخدامه وتعلم كيفية كتابة االرقام أيضا

هشام خطاب: المؤلفكبير- تعلم الحروف واألرقام العربية :   اسم الكتاب 

 

حرفاً وتبيان دور كل حرف  ( 80 )الهدف الرئيسي من هذا الكتاب هو تعريف الطفل على حروف اللغة العربية وعددها 

من هذه الحروف او االدوات داخل الجملة العربية ومدى تأثيره فيها حسب المعنى المراد استخدامه وتعلم كيفية كتابة 

.االرقام أيضا

هشام خطاب: المؤلفكبير-  سنوات 7 إلى 3معارفي األولى من :   اسم الكتاب 

ِن َمدارِكهم العقلّيِة، ُيحّبوَن سماَع الِقَصِص والحكاياِت، ال سّيما القصُص التي َتْحِمُل في  األَْطفاُل منُذ َتفتُِّح َوْعيهم، وتكوُّ

نهايِتها ِعْبرًة وموعظًة َيْسترشدوَن بها في حياِتهم الُمستقبلّيِة، لذا فإنَّ قراءَة الِقَصِص أو سماَعها َوسيلٌة ُمفيدةٌ وُمْمتعٌة 

َخ في نفوِسهم، وتصبَح هوايًة َيْنطبُع بها  َيْقضي بها األطفاُل أوقاَتهم، وحّبذا لو يتمُّ تعويُدهم على هذِه العادِة حّتى تترسَّ

.لُنحقَِّق هذا الهدَف (حكايات رائعة لألطفال)سلوُكهم، ونحُن ُنقّدُم هذِه المجموعَة 

هشام خطاب: المؤلفملون- كلماتي المفضلة الف صورة وكلمة :   اسم الكتاب 

 صورة ملونة ، واسفل كل صورة مدلولها أي اسمها باللغتين العربية واإلنجليزية وقد جاءت 1000يتضمن هذا الكتاب 

الصور والكلمات ملونة لترغب الطالب في حفظها ، وتشمل مختلف المواضيع ، وسائل النقل ، إشارات المرور ، 

.األدوات الرياضية ، المهن ، تضاريس األرض ، جسم اإلنسان

هشام خطاب: المؤلفكبير- تعلم الحروف واألرقام اإلنجليزية :   اسم الكتاب 

سمر غسان البيطار: المؤلفملون- الحكايات الرائعة المصورة لالطفال :   اسم الكتاب 



السعر$: 5.25

9789957363604 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363666 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957365359 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363628 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363673 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363529 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

 

وأسلوبه السهل , وصورة المعبرة , نقرأها في هذا الكتاب المتميز برسوماته الملونة , أجمل قصص مغامرات االطفال 

وهم يقرأون قصة االميرة النائمة المحبوبة في أرجاء المملكة وقصة بياض , الذي يتألم مع المرحلة العمرية لالطفال 

وقصة الحطاب الطماع الذي , وقصة االمير الذي حولته الساحرة الشريرة الى ضفدع , الثلج التي لم تحبها زوجة أبيها 

.ويساعد المحتاجين , باالضافة الى قصة البطل روبن هود الذي قضى حياته يحارب الظالمين , خسر إوزته الذهبية 

المثنى عبد الفتاح: المؤلفملون- حكايات االطفال الممتعة :   اسم الكتاب 

لقد حمل هذا الكتاب القصصي صيغة جعلته مختلفاً ومميزاً عن غيره من كتب األطفال كونه يتمتع باللغة العربية األصلية 

وقواعدها ويقدمها لألطفال بطريقتة المحببة لهم ، ويبن الكتاب مواضع الكلمات من اللغة العربية وذلك من خالل لون 

.الكملة المختلفة عن باقي الكتاب

لتتيح , وكلمات بعيدة عن التعقيد , منسوجة بأسلوب سهل , مجموعة قصصية مصورة ممتعة , حكايات دورا الشقية 

. وعلى شاطئ البحر , وفي الحديقة , وهو يعيش مع دورا في نزهتها في الغابة , للطفل استمرارية قراءتها بشوق ورغبة 

, فيشعر بالفرح والسرور , ويعيش معها مغامراتها الممتعة . وفي النادي الرياضي , باإلضافة إلى مرافقتها في المدرسة 

.والخلق الحميد , التصرف السليم , ويتعلم من مغامراتها 

.

ساندرا كمال شلغين: المؤلفملون- القصص العالمية :   اسم الكتاب 

لما فيها , ويداومون على قراءتها , التي يحبها األطفال , أجمل القصص والحكايات العالمية , يضم هذا الكتاب المصور 

, وسندريال , وقصة عالء الدين والمصباح السحري , وأليس , مغامرات بيتربان , ومغامرات ممتعه , من أحداث شقية 

ومفردات يتيح , قصص تنقل األطفال إلى عالم المغامرات والمتعة بأسلوب يشجعهم على متابعة القراءة . وقصة بيونكو

.لهم فرصة الفهم واالستيعاب

ساندرا كمال شلغين: المؤلفملون- قصص ومغامرات لالطفال :   اسم الكتاب 

. ومعاناته في توفير غذائه من األرض ولحوم الحيوانات , وصعوباتها , يستعرض هذا الكتاب بداية حياة اإلنسان األولى 

باإلضافة إلى اكتشافة , واالستفادة منها في الزراعة والتنقالت , وترويض الحيوانات , وكيفية اختراع األدوات الزراعية 

ومتابعة تطوره . واختراعه األسلحة وأدوات الصيد . التي استخدمها في الطبخ واإلنارة وطرد الحيوانات المفترسه , النار 

, فضال عن اكتشافه المعادن , واكتشف الكتابة وطورها , واستثمر األرض , إلى أن هجر الكهوف وبنى المنازل , 

وتداولها في البيع والشراء, واختراع العملة 

ساندرا كمال شلغين: المؤلفملون- روائع قصص االطفال :   اسم الكتاب 

, يقرأون أحداثها بفرح وسرور ويحققون بقراءتها سعادة غامرة , يتضمن هذا الكتاب أجمل القصص التي أحبها األطفال 

وقصة ليلى والذئب التي تعلمت عدم التحدث مع , وقصة مزمار هاملين العجيب , قراءة قصة هايدي الجميلة اللطفية 

باإلضافة , وقصة الحطاب الفقير علي بابا الذي أصبح غنيا عندما عرف سّر فتح باب كهف األربعين حرامي ,الغرباء 

.إلى قصة لوك والدببه الثالثة

ساندرا كمال شلغين: المؤلفملون- حكايات دورا الشيقة :   اسم الكتاب 

ساندرا كمال شلغين: المؤلفملون- قصص اكتشافات االنسان االول :   اسم الكتاب 



السعر$: 5.25

9789948025719 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363482 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363499 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957361952 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957362317 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957362300 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

مجموعة قصصية ممتعة تحقق األهداف الدينية والتربوية واالجتماعية ، باإلضافة إلى صقل الشخصية ، والسلوكيات 

الصديق المخادع ، العصفور النشيط ، القرد الطماع ، عقاب نموس ، جملو والذئب ، شبلو : الحميدة ، والقصص هي 

وغيرها. السعيد ، جحشو مطرب الغابة ، زقزوق يغلب النمر ، صالح ومزاحه الثقيل ، سعدون األحمق 

ياسر سالمة.أ: المؤلفملون- حكايات جدتي للصغار :   اسم الكتاب 

تروي الجدة ألحفادها في هذا الكتاب قبل أن يناموا قصة ، زوجة الثعلب ، وقرد السيرك ، والكلب الشرير ، وقصة اتحاد 

الحيوانات ، والسلحفاة الطرية ، والقردة الجميلة ، وقصة الحطاب والكلب الوفي ، والبلبل الطيار ، والطاووس الجميل ، 

.وأميررة البستان ، وأخيرا قصة الثعلب المخلص ، وجميعها قصص مسلية ممتعة 

ويعلًم . يتضمن الكتاب جميع الحروف واألرقام اإلنجليزية ، باإلضافة إلى مئات الصور الملونة المحققة للغاية والهدف 

الكتاب األطفال القراءة ، والكتابة ، والعد ، ويثري معلوماتهم بما يحتوية من الصور التي يألفها الطفل ويعرفها ، 

.باإلضافة إلى التدريبات السهلة التي تعزز في ذهن الطفل ما قرأة وتعلمه 

ياسر سالمة.أ: المؤلفملون- قصص وحكايات قبل النوم :   اسم الكتاب 

سعيد وعلي ، الديك كوكو ، النمر والكلب ، أختي المزعجة ، الرسام : يشتمل هذا الكتاب على القصص الممتعة اآلتية 

المبدع ، سبورة الصف ، كتاب القراءة ، النجار الماهر ، لعبة شد الحبل ، شجرة البلوط ، أرنوب الفشار ، عزعوز ال 

مجموعة قصصية تصقل الشخصية ، وتهذب النفس وتعزز السلوكيات الحميدة من حب . يفكر ، وقصة الياسمينة الحزينة 

.الوطن ، واالعتماد على النفس وحب المطالعة ، وكثير من أدبيات التربية والحياة 

ياسر سالمة.أ: المؤلفملون - 25قصة هادفة لألطفال :   اسم الكتاب 

مع هذه الصناديق نفتح ست أفكار مهمة، من فهمها وأحسن التعامل معها، يكون صاحب  (صناديق مهارات التفكير)

صندوق يا رب - . صندوق من أنا فمعها يتصالح الفتيان مع الّذات . - شخصيٍة مؤثرٍة وناجـحة فـي الّدنيا واآلخرة

- . صندوق مهنتي دراستي يتذوقون الّتفوق - . صندوق عائلتي يشعرون بفضل العائلة - . يعودون إلى رّبهم سبحانه 

.صندوق الّصحبة الصاّلحة يميزون األصدقاء - . صندوق موهبتي يكتشفون الهوايات 

باسم الحوامده.د: المؤلفملون- حروفي و أرقامي العربية :   اسم الكتاب 

يعلم الكتاب األطفال العد من الصفر إلى العشرة ، بأسلوب شائق يعتمد على الصورة والتدريبات المتناغمة مع عمر 

. الطفلل ، باإلضافة إلى مفهوم األصغر واألكبر ، واألطول واألقصر واألشكال الهندسية ، مرفقة باألناشيد لتيسير حفظها 

.كما يعلم الطفل قراءة الحروف والكلمات وكتابتها ، ويساعده في ذلك الصور الملونة والتدريبات المتنوعة السهلة 

باسم الحوامده.د: المؤلفملون- حروفي و أرقامي اإلنجليزية :   اسم الكتاب 

مجدي واصف العطار: المؤلفملون- صناديق مهارات التفكير للطالب والطالبات :   اسم الكتاب 



السعر$: 5.25

9789957363437 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363505 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363635 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957362171 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957360092 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363390 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

لغزا وأحجية في مختلف العلوم والمعارف والثقافات اإلنسانية واالجتماعية ، ومعاني مفرادات ،  (358)يتضمن الكتاب 

ورياضة ، وخيال ، ومدن ، ولغات ، وأمثلة ، وأخطاء شائعة ، وعواصم ، وأسئلة ثقافة إسالمية ، وحيوانات ، وطيور ، 

.وكواكب ، وفواكه ، وجمادات ، وغيرها

هشام خطاب: المؤلفملون- اقرأ تعرف تعلم :   اسم الكتاب 

كتاب يعلمك الحروف العربية واإلنجليزية ، يرافق يرافق كل حرف كلمة سهلة المعنى ، وصورة معنى الكلمة ، في 

مختلف المواضيع ، باإلضافة إلى تعلم األرقام اإلنجليزية ، واألشكال الهندسية ، والعمليات الحسابية ، والفصول األربعة 

، والفواكه ، والخضراوات ، واأللوان ، وأيام األسبوع ، والقرطاسية ، واألشهر ، باإلضافة إلى تلوين الرسومات 

.المفرغة 

لألطفال بما يثري , والمعلومة الوافية المجموعة الشمسية , يعرض كتاب قصص الشمس والكواكب بالصور الملونة 

, والنجوم , وزحل ونبتون , والمشتري , وأرانوس والمريخ , وعطارد والزهرة , واألرض , معلوماتهم عن الشمس 

والوقوف على خصائص كل من , وبلوتو ويزيد هذا الكتاب معلومات أطفالنا عن أسرار المجموعة الشمسية , والقمر 

.الكواكب المذكورة

علي البتيري: المؤلفملون (قصص نحوي  )حكايات جحا الممتعة :   اسم الكتاب 

وتهدف .  جميع القصص تبعث على الفرح والمسرات ، واالبتسام حينا ، والضحك حينا آخر ، مع شخصية جحا المرحة 

هذه القصص إلى تنمية قدرات الطالب في أساسيات قواعد اللغة العربية ، بأسلوب سهل ومبسط وتلقائي من خالل متعة 

يحكي الكتاب خمس قصص لألطفال ، لتوسيع مداركه ، وصفاء ذهنه ، وتعليمه بعض مفاهيم . القراءة مع نوادر جحا 

قواعد اللغة العربية ، فقصة األغنياء تركز على الفاعل ، وقصة ثمن الدواء تركز على األسماء الموصولة ، وتركز قصة 

رائحة الجبن على أسماء اإلشارة ، وقصة الحذاء الحافي تركز على ضمائر الرفع المنفصلة ، أما قصة خطبة حيران 

.فتركز على المفعول به

خالد عدوان: المؤلفملون- االلغاز المسلية :   اسم الكتاب 

حكايات لورا وماسا يشتمل الكتاب على أربع قصص باللغتين العربية واإلنجليزية ، بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات 

تثري القصص خيال الطفل ، وتوسع . ، واضح المعاني ، وجمل بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية 

نادين واألقزام السبعة ، والشتاء الحزين ، وشروق واألمير : مداركه ، وتصقل شخصيته ، وتزيد معلوماته والقصص هي 

فارس ، وميمون والمغارة

ريا الدباس: المؤلفملون- قصص مفيدة لالطفال :   اسم الكتاب 

وقد تناولت هذة القصص بعض السلوكيات الخاطئة التي يمارسها البعض من أطفالنا في حين قدمت من خالل تسلسل 

الفكرة وتتبع الحدث حلوال معقول في تعديل السلوكيات غير المرغوبة بإلعتماد على الخيال وتوظيف الحكاية في تعزيز 

السلوك الصحيح وقد جاءت هذة القصص حتى تبقى قريبة من نفوس األطفال

مامون محمد عدوان: المؤلفملون- قصص الشمس والكواكب :   اسم الكتاب 

أية خطاب واخرون: المؤلفملون- حكايات ماسا ولورا :   اسم الكتاب 



السعر$: 5.25

9789957363574 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363581 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363239 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957362751 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789948024217 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957362713 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

يتناول هذا الكتاب العديد من الرسومات الجميله التي تخطر في ذهن الطفل، ويبدأ الكتاب بالرسومات السهله ومن ثم 

لألصعب، يعلم هذا الكتاب الطفل تعلم الرسم خطوة بخطوة، أي يمكنه الطفل ان يرسم الرسمه على عدة مراحل لكي يدقنها

ريما البرغوثي: المؤلفملون- حكايات سامر وفلة :   اسم الكتاب 

قصص ممتعة . رامي المشاكس ، سالي واألمير ، سامر وفلة ، ملكة الفراشات : يتضمن الكتاب قصص األطفال اآلتية 

لألطفال تفتح أذهانهم ، وتنشط هممهم ، وتوثق عالقتهم بمدرستهم ، وتثري معلوماتهم باللغة العربية واإلنجليزية ، 

.وتمكنهم من التعبير عن آرائهم وأفكارهم بطالقة ، وتزيد من مفرداتهم ، وتعمق ثقافتهم أيضا 

وركزت . عبارة عن خمس قصص متنوعة الغايات واألهداف ، صيغت بأسلوب شائق يرغب أطفالنا بمتابعة قراءتها 

القصص على موضوعات نحوية ، لونت كلماتها ليسهل على أبنائنا التعرف إليها ، فقد ركزت قصة البجعات األمراء 

على االسم ، الصياد والقمقم ركزت على حروف الجر ، حيوانات الغابة ركزت على الفعل المضارع ، سندريال 

.والحورية ، ركزت على فعل األمر ، أما قصة عقلة اإلصبع فقد ركزت على الفعل الماضي 

.

صفية البكري: المؤلفملون- حكايات خروفي :   اسم الكتاب 

تقرأ في هذا الكتاب عن أربع رحالت ، رحلة مع الطبيعة ، رحلة مع الفصول األربعة ، رحلة الليل والنهار ، رحلة مع 

رحالت تسر الخاطر ، وتزيل الهم ، وتمتع الفكر ، وتسعد النفس بالمناظر الجميلة الرائقة ، وتصقل . علبة العصير 

.الشخصية ،وتزود الطفل بمعلومات ومعارف متنوعة بأسلوب فرح وممتع 

هزار سلطان البيطار: المؤلفملون- بيدي ارسم انا فنان :   اسم الكتاب 

هذا الكتاب مجموعة من االلعاب الحركية والتعليمية التي تنمي جانب التعاون والمرونة من ناحية ثم غرس روح التنافس 

الشريف من ناحية اخرى من خالل العاب الكرة واختراق الحواجز ثم زرع قيمة التنظيم والمرونة من خالل العاب التتابع 

واللمس و التوازن و التركيز

ادريس احمد رواشده: المؤلفملون- االلعاب العقلية والتربوية :   اسم الكتاب 

يتناول هذا الكتاب مجموعة من االلعاب الحسية والحركية والتمثيلية والعاب التسلية كما ذكر هذا الكتاب العاب البحث عن 

مكان والعاب صور وكلمات و األلعاب الذهنية وهذه من شانها ان موهبة التفكير واالبداع عند االطفال لتصل بهم في 

النهاية الى حالة االكتشاف

علي سعيد هصيص: المؤلفملون- حكايات ذات متعة وفائدة :   اسم الكتاب 

ادريس احمد رواشده: المؤلفملون- االلعاب الحركية والتعليمية :   اسم الكتاب 



السعر$: 5.25

9789957362720 :ISPNسنة النشر: 2019 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957362737 :ISPNسنة النشر: 2016 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363383 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957423142 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363192 :ISPNسنة النشر: 2018 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.25

9789957363291 :ISPNسنة النشر: 2017 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

 سؤاال وجوابا في الثقافة العلمية ، وعلوم الكون ، وجسم االنسان ، والحيوانات ، والطيور ، 750يحتوي هذا الكتاب 

والنباتات ، واإلسالميات والدول ، والعواصم ، واأللقاب والملقبون ، والجغرافيا العامة ، وقد تم طرح األسئلة بأسلوب 

.سهل بسيط غير معقد ، ويرافق األجوبة الصور الملونة 

خالد أبو كشك: المؤلفملون- قصص واقعية تثير الدهشة :   اسم الكتاب 

يشتمل هذا الكتاب على مجموعة شائقة من القصص منها ، قصة ما أجملة من رحيل ، حب الخير ، ذات الكلية الواحدة ، 

ماذا يقولون لملك الموت ، ماتت في ليلة زفافها ، شفاء امرأة من السرطان ، خاتمه متبرجة ، نهاية العبث ، اليد الطاهرة 

وغيرها. ، صالة مودع ، سر العقد العجيب ، قصة ريم ، األصم األبكم ، جارتي سبب هدايتي 

ويثري الكتاب .  صورة لمختلف الحيوانات ، مع ذكر أسمائها باللغتين العربية واإلنجليزية 200يشمل الكتاب على 

.معلومات أبنائنا باللغتين قراءة وكتابة ومحادثة وإمالء، وقد جاءت الصورة والكلمات جميعها باأوان زاهية جميلة 

يزن خطاب: المؤلفملون- إلعب مع أجمل المسابقات :   اسم الكتاب 

اإلختالف والتشابه بين الصورتين ، متاهات ، تكوين األشكال ، ألعاب : يضم الكتاب بين صفحاتة عشرات األلعاب ، مثل 

باإلضافة إلى مجموعة . تمكننا من الحصول على األشكال النهائية من خالل توصيل األحرف الهجائية مع بعضها بعضا 

.صور للتلوين 

مامون عدوان: المؤلفملون- ما يجب ان تعرفه :   اسم الكتاب 

نسج المؤلف هذة الثنائية اللغوية التي تثري عقول أحبائنا بمفردات ان استوعبها وحفظها تجعل منه متمكنا بتالبين اللغة 

االنجليزية لما تضمنتة من مئات الكلمات السهلة المعبرة التي يستطيع الوصول إليها من بين السطور بيسر دون مشقة

نضال البزم: المؤلفملون- قصص ومغامرات زيتون :   اسم الكتاب 

قصة ثنائية اللغة ، عربي وانجليزي ، يثري القارئ من خاللها مفرداته االنجليزية ، والقدرة على توظيفها ، حيث جاءت 

ويجد القارئ نفسه في متعة متنامية ، بحيث يجذبه . القصص باسلوب تجاوز المفردات الصعبة ، والتعابير المعقدة 

وفي القصص الخيال المجنح ، والتفكير العلمي ، والمنطق السليم ، مما يزيد ثقة النفس ، وقوة . األسلوب وأحداث القصة 

.الشخصية 

هشام خطاب: المؤلفملون-  صورة 200اطلس الحيوان :   اسم الكتاب 

نضال البزم: المؤلفملون- قصص االطفال المشوقة :   اسم الكتاب 



السعر$: 5.25

9789957731229 :ISPNسنة النشر: 2016 24*17 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.00

9789957361730 :ISPNسنة النشر: 2019 30*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.00

9789957361715 :ISPNسنة النشر: 2019 30*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.00

9789957362744 :ISPNسنة النشر: 2019 30*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364830 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364731 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

قصة االمير الضفدع من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني 

، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه 

وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية 

.القصة

يسرد هذا الكتاب مجموعة من القصص التي تهز المشاعر ، منها قصة أمينة التي أهملت تربية ابنها ، يمهل وال يهمل ، 

سوء األمانة ، االتهام بالخيانة ، شهادة الزور ، رفاق السوء ، سامي وقصة العقوق ، إن ربك بالمرصاد ، المشيئة اإللهية 

....، صريع الحال والسرطان ، وزمجر الرعد ، إسالم إمراة أمريكية ، الخنجر المسموم ، غضب الجبار ، وغيرها 

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- االقزام واالسكافي :   اسم الكتاب 

قصة االقزام واالسكافي من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح 

المعاني ، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع 

مداركه وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى 

.نهاية القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- االمير الضفدع :   اسم الكتاب 

ريا احمد الدباس: المؤلفملون- قصص واقعية مؤثرة هزت العالم :   اسم الكتاب 

قصصي الجميلة  -- 35*25قصص األطفال قياس 

باسم الحوامدة. د: المؤلفملون- معارفي االولى اإلسالم علمني :   اسم الكتاب 

، وأسماء زوجات النبي عليه  (ص)الشهادتين ، وأسماء هللا الحسنى، ونسب النبي : يتناول هذا الكتاب تعليم األطفال

السالم، ودعاء ما قبل النوم، وآداب الطفل في المدرسة، والصلوات الخمس، واألذان، وآداب دخول المسجد، والوضوء، 

وأذكار الصباح والمساء، والزكاة، والصيام، والحج، وغيره مما يدخل البهجة والسرور في قلوب االطفال

باسم الحوامدة. د: المؤلفملون - English A B Cمعارفي األولى :   اسم الكتاب 

 كتاب جميل يعلم حروف اللغة اإلنجليزية و دور كل حرف من هذه الحروف English A B Cمعارفي األولى 

نضال البزم: المؤلفتعليم الصغار الرسم خطوة خطوة:   اسم الكتاب 

يتضمن هذا الكتاب تعليم الرسم لالطفال بالخطوات وفوائد تعلم الرسم مع صور روعة لتعليم رسم الحيوانات والورد 

.واألشكال و طريقة سهلة لتعليم االطفال الرسم بالخطوات



السعر$: 4.00

9789957364762 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364724 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364823 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364786 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364755 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364793 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

قصة بياض الثلج من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني ، 

بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه 

وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية 

.القصة

قصة القط ذو الحذاء من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني 

، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه 

وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية 

.القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- اليس في بالد العجائب :   اسم الكتاب 

قصة أليس في بالد العجائب من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح 

المعاني ، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع 

مداركه وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى 

.نهاية القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- بياض الثلج :   اسم الكتاب 

قصة الجميلة النائمة من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني ، 

بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه 

وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية 

.القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- السندباد البحار :   اسم الكتاب 

قصة السندباد البحار من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني 

، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه 

وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية 

.القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- القط ذو الحذاء :   اسم الكتاب 

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- االوزة والبيضة الذهبية :   اسم الكتاب 

قصة االوزة والبيضة الذهبية من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح 

المعاني ، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع 

مداركه وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى 

.نهاية القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- الجميلة النائمة :   اسم الكتاب 



السعر$: 4.00

9789957364809 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364816 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364748 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364847 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364656 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364663 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

قصة سندريال من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني ، بعيدة 

عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه وتصقل 

.شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية القصة

 يوم من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح 80قصة حول العالم في 

المعاني ، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع 

مداركه وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى 

.نهاية القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- روبن هود :   اسم الكتاب 

قصة روبن هود من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني ، 

بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه 

وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية 

.القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- سندريال :   اسم الكتاب 

قصة بينوكيو من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني ، بعيدة 

عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه وتصقل 

.شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- حورية البحر :   اسم الكتاب 

قصة حورية البحر من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني ، 

بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه 

وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية 

.القصة

ساندرا شلغين: المؤلفقصة حول العالم في  يوم حجم كبير80 :   اسم الكتاب 

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- بيتر بان :   اسم الكتاب 

قصة بيتر بان من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني ، بعيدة 

عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه وتصقل 

.شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- بينوكيو :   اسم الكتاب 



السعر$: 4.00

9789957364670 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364687 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364717 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364694 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364700 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364779 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

قصة هايدي من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني ، بعيدة 

عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه وتصقل 

.شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية القصة

قصة ليلى والذئب من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني ، 

بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه 

وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية 

.القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- مزمار هاملين :   اسم الكتاب 

قصة مزمار هاملين من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني ، 

بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه 

وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية 

.القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- هايدي :   اسم الكتاب 

قصة علي بابا واالربعين حرامي من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، 

واضح المعاني ، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء 

الصحيح، توسع مداركه وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة 

.القراءة للوصول إلى نهاية القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- كولد لوك والدببة الثالث :   اسم الكتاب 

قصة كولد لوك والدببة الثالث من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح 

المعاني ، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع 

مداركه وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى 

.نهاية القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- ليلى والذئب :   اسم الكتاب 

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- عالء الدين والمصباح السحري :   اسم الكتاب 

قصة عالء الدين والمصباح السحري من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، 

واضح المعاني ، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء 

الصحيح، توسع مداركه وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة 

.القراءة للوصول إلى نهاية القصة

ساندرا شلغين: المؤلفحجم كبير- علي بابا واالربعين حرامي :   اسم الكتاب 



السعر$: 4.00

9789957367861 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364885 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364878 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364854 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364915 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 4.00

9789957364908 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

قصة الفأر واألسد من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني ، 

بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه 

وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية 

.القصة

قصة الراعي المخادع من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح 

المعاني ، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع 

مداركه وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى 

.نهاية القصة

سمر غسان بيطار: المؤلفحجم كبير- الشمس والريح :   اسم الكتاب 

قصة الشمس والريح من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني 

، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه 

وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية 

.القصة

سمر غسان بيطار: المؤلفحجم كبير- االسد والفأر :   اسم الكتاب 

قصة النملة والجندب من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني 

، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه 

وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية 

.القصة

دينا وليد الزبن: المؤلفحجم كبير- األرنب والسلحفاة :   اسم الكتاب 

قصة األرنب والسلحفاة من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح 

المعاني ، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع 

مداركه وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى 

.نهاية القصة

دينا وليد الزبن: المؤلفحجم كبير- الراعي المخادع :   اسم الكتاب 

دينا وليد الزبن: المؤلفحجم كبير- فأر القرية وفأر المدينة :   اسم الكتاب 

قصة فأر القرية وفأر المدينة من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح 

المعاني ، بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع 

مداركه وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى 

.نهاية القصة

دينا وليد الزبن: المؤلفحجم كبير- النملة والجندب :   اسم الكتاب 



السعر$: 4.00

9789957364892 :ISPNسنة النشر: 2020 35*25 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957364496 :ISPNسنة النشر: 2020 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957364502 :ISPNسنة النشر: 2020 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957364489 :ISPNسنة النشر: 2020 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957364526 :ISPNسنة النشر: 2020 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957364519 :ISPNسنة النشر: 2020 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

سمر غسان بيطار: المؤلفحجم كبير- االتحاد قوة :   اسم الكتاب 

قصة االتحاد قوة من القصص العالمي التي تثري خيال الطفل بأسلوب شائق ممتع ، سهل المفردات ، واضح المعاني ، 

بعيدة عن التراكيب المملة ، بعيدة عن التعقيدات اللغوية تساعده على القراءة السليمة ، واإلمالء الصحيح، توسع مداركه 

وتصقل شخصيته، وتزيد معلوماته وتعمق مفاهيمه بأسلوب ممتع، تغري القارئ على متابعة القراءة للوصول إلى نهاية 

.القصة

سمر غسان بيطار: المؤلف1/6سلسلة حكايات رائعة لالطفال :   اسم الكتاب 

ِن َمدارِكهم العقلّيِة، ُيحّبوَن سماَع الِقَصِص والحكاياِت، ال سّيما القصُص التي َتْحِمُل في  األَْطفاُل منُذ َتفتُِّح َوْعيهم، وتكوُّ

نهايِتها ِعْبرًة وموعظًة َيْسترشدوَن بها في حياِتهم الُمستقبلّيِة، لذا فإنَّ قراءَة الِقَصِص أو سماَعها َوسيلٌة ُمفيدةٌ وُمْمتعٌة 

َخ في نفوِسهم، وتصبَح هوايًة َيْنطبُع بها  َيْقضي بها األطفاُل أوقاَتهم، وحّبذا لو يتمُّ تعويُدهم على هذِه العادِة حّتى تترسَّ

.لُنحقَِّق هذا الهدَف (حكايات رائعة لألطفال)سلوُكهم، ونحُن ُنقّدُم هذِه المجموعَة 

ياسر خالد سالمة: المؤلف1/6سلسلة قصص االنبياء المصورة لالطفال :   اسم الكتاب 

مريم بنت عمران ، ولقمان الحكيم ، وذو القرنين ، وأصحاب األخدود ، وأصحاب الجنة : تشتمل هذة السلسلة على قصة 

، وناقة صالح ، وقصة القمل والضفادع ، وعجل بني إسرائيل ، وبقرة بني إسرائيل ، وهدهد سليمان ، وحمار عزيز ، 

بقراءتها تزداد إيمانا وعلما ، وحسن أخالق . وكلب أصحاب الكهف ، وقصة الفيل والطير األبابيل ، والغراب األسود 

.أيضا 

آدم ، نوح ، هود ، صالح ، إبراهيم ، لوط ، شعيب ، : تستمتع في هذا السلسلة بقراءة قصص األنبياء عليهم السالم 

تزداد فضال . إسماعيل ، يوسف ، يونس ، موسى ، داوود ، سليمان ، يحيى ، عيسى ، وسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم 

، وخلقا ، وحكمة ، وعلما ، من سيرتهم العطرة ، لتصبح اإلنسان الخير ، النقي السريرة الذي ينقي هللا ويخشاه في السراء 

والضراء

ياسر خالد سالمة: المؤلف1/6سلسلة قصص القرآن لالطفال :   اسم الكتاب 

سالسل قصص األطفال
دينا وليد الزبن: المؤلف1/6سلسلة قصص الحكمة والمعرفة :   اسم الكتاب 

ُم لهم المعرفَة والِحْكمَة في ِغالٍف من المتعِة  الَقصُّ أو َسْرُد الحكاياِت أسلوٌب َتربويٌّ ناجٌح في تعليِم األَْطفاِل؛ إْذ ُيقدِّ

والّتسليِة، وهذا ما َدَفَعنا إلصداِر هذِه المجموعِة التي َتُضمُّ مجموعًة من القصِص، كلُّ قّصٍة منها َتْحِمُل في طّياِتها أحداثاً 

شِد واألخالق .مثيرًة وُمشّوقًة، وتنتهي بِحْكمٍة وموعظٍة ُتنّمي تفكيَر الّطفِل، وُتوِقُظ فيه وازَع الرُّ

دينا وليد الزبن: المؤلف1/6سلسلة صندوق حكايات االطفال :   اسم الكتاب 

ندوِق الذي َيَتناوُل الّطفُل منُه كلَّ يوٍم ما ُيسلّيه وُيفيُدهُ  َمْجموعٌة َتُضمُّ ِقَصصاً وحكاياٍت ُمشّوقًة وهادفًة، أشبُه ما َتكوُن بالصُّ

من الِقَصِص الرائعِة والهادفِة، التي َتْطرُد الَملَل من نفِسِه، وُتنّمي عقلَُه، وُتنشُِّط خيالَُه، وَتْصقُُل مهارَتُه في الّتعبيِر، فما أْن 

روِر، ويتحّمُس لقراءِة قّصٍة أخرى، وهذِه هَي الغاياُت التي َقَصْدنا َتْحقيَقها في إصداِر  يقرأَ قّصًة حّتى يشعَر بالَمَرِح والسُّ

.هذِه المجموعِة



السعر$: 15.00

9789957364533 :ISPNسنة النشر: 2020 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957363895 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957363888 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957363901 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957732301 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957363833 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

ياسر خالد سالمة: المؤلف1/6سلسلة قصص السيرة النبوية لالطفال :   اسم الكتاب 

مولده والتقائه الراهب بحيرى ، وزواجه من السيدة خديجة . تعرفك هذة السلسلة بسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

رضي هللا عنها ، ونزول الوحي ، والدعوة جهرا ، ومناصرة أبي طالب له ، وتوعد أبي جهل للرسول صلى هللا عليه 

وسلم ، وايذاء المشركين للمسلمين ، وعام الحزن واإلسراء والمعراج ، والهجرة إلى المدينة ، وقتال المشركين ، وفتح 

.مكة ، ووفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

سيد الُبلك: المؤلف1/6سلسلة الف ليلة وليلة :   اسم الكتاب 

ونحن إذ . تتنوع القصص ألف ليلة وليلة في موضوعاتها، حيث تشمل القصص التارخية اإلجتماعية والخيالية وغيرها

نقدم قصص هذه السلسلة لتسير على نفس نهج، هادفة لتعريف الطفل أحوال المجتمعات الماضية بكل سلبياتها وإيجابياتها 

– الفارس الجرئ : وإستخالص العبر والعظات والخبرات، لتكون منارة لألطفال اليوم رجال الغد، وهذه القصص هي

.بائعة الورد– جزاء المخادع – إنتقام المهرج – وعد الحر – عيون الحارس 

سيد الُبلك: المؤلف1/6سلسلة روائع القصص العالمية :   اسم الكتاب 

تتضمن هذه السلسلة، ست قصص مليئة بالمغامرات المختلفة المتنوعة، مغامرات تبعث البهجة في نفوس األطفال، 

حيث تناولت قصة األميرة والصياد، . بأسلوبها الممتع الرائع، األسلوب البعيد عن المفردات الصعبة، والتراكيب المعقدة

.وقصة علي بابا، وأليس في بالد العجائب، وقصة المغامر القوي، وقصة عقلة األصبع، وقصة جميلة والوحش

سيد الُبلك: المؤلف1/6سلسلة أجمل القصص لألطفال :   اسم الكتاب 

يضم هذا الكتاب المصور، أجمل القصص والحكايات العالمية التي يحبها األطفال، ويداومون على قرائتها لما فيها من 

أحداث شيقة ومغامرات ممتعة، مغامرات األميرة الصامتة، وقصة اإلخوة الثالث، وقصة ليلى والذئب، وقصة عالء الدين 

والمصباح السحري، وقصة سندريال، وقصة بياض الثلج، حيث تنقل األطفال إلى عالم المغامرات والمتعة بأسلوب 

.يشجعهم على متابعة القراءة، ومفردات تتيح لهم فرصة الفهم واإلستيعاب

سيد الُبلك: المؤلف1/6سلسلة مكارم االخالق :   اسم الكتاب 

لمكارم األخالق أهمية عظمى في حياة اإلنسان، فبها يعيش حياته السعيدة في الدنيا وينال األجر العظيم في اآلخرة، 

وبإنتشار األخالق الفاضلة ينتشر الخير واألمن وألفة والمحبة بين الناس، وبغيابها ينتشر الشرور وتزيد العداوة والبغضاء 

بينهم، وفي هذا السلسلة تقدم بعض أكارم األخالق التي تجعل اإلنسان قريباً إلى هللا ومحبوباً بين الناس، وهذه القصص 

.التواضع– التسامح – األمانة – الصدق – بر الوالدين – الكرم : هي

سيد الُبلك: المؤلف1/6سلسلة كليلة ودمنة :   اسم الكتاب 

تتحدث قصص كليلة ودمنة عن الحيوانات والطيور في ظاهرها، ولكنها تبين أهداف أخالقية وتربوية لكافة أفراد 

وتجمع القصص بين لحكمة والعبر، بل والفاكهة أحياناً، ونحن نقدم هذه المجموعة لينتفع بها أبناؤنا الصغار . المجتمع

– السلحفاة والقرد – الفأر والقطة – األرنب الذكي – األسد والحمار : وتزداد نسبة ذكاء الفهم لديهم، وهذه القصص هي

.الثعلب الوزير– حيلة الغراب 



السعر$: 15.00

9789957363826 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957363840 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957363857 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957363918 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957363932 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957363925 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

سيد الُبلك: المؤلف1/6سلسلة قصص نوادر جحا :   اسم الكتاب 

جحا شخصية فكاهية لرجل فقير كان يعيش حياته بطريقة مختلفة، حيث كان يتصرف في أغلب المواقف بذكاء كوميدي 

ساخر، ربما يعتبره البعض حماقة، ومن خالل نوادره وحكاياته نبتسم ونتعلم كيف نتصرف في المواقف الصعبة بهدوء 

– األرنب الهدية – ليلة باردة – رسالة فارغة – جحا وولده وحماره – جحا والدب : وحكمة، ومن هذه القصص هي

.جرس الحمار

سيد الُبلك: المؤلف1/6سلسلة حكايات قبل النوم :   اسم الكتاب 

حكايات قبل النوم كانت ترويها الجدات واألمهات في أجيال سابقة للصغار، فكانت تنمي خيالهم وقدراتهم على اإلبداع، 

ومن هذا المفهوم نقدم مجموعة من الحكايات لغرس . وتساعدهم على النوم، كما كانت تقوي العالقة بين األباء واألبناء

عادة القراءة في نفوس األطفال منذ وقت مبكر، ولتساعد في بناء شخصية الطفل وغرس القيم األخالقية النبيلة فيه من 

مالك – الحصان الكسول – الذئب واألرنب – الراعيان والذئب – التاجر األمين : خالل األحداث، وهذه القصص هي

..الحمار العنيد– الفئران 

سيد الُبلك: المؤلف1/6سلسلة قصة وعبرة :   اسم الكتاب 

نحن جميعاً نتعلم من الحياة، من المواقف التي نمر بها أو يمر بها اآلخرون، فنأخذ الدروس والعبر من هذه المواقف كي 

زهرة - ثالثون جنيهاً : نستفيد منها، ونحن نقدم هذه السلسلة القصصية التي تملتئ بالدروس والعبر وهذه القصص هي

..المعجرة– األمير والتاجر – ترويض األسد - يوم واحد – الشرف 

سيد الُبلك: المؤلف1/6سلسلة  قصة مثل :   اسم الكتاب 

األمثال العربية أهمية كبيرة من حيث إنتشارها بين الناس وإمتزاجها الشديد بلغتهم وإرتباطها بمختلف جوانب حياتهم، إذ 

وفي هذه السلسلة نقدم مجموعة من . أن األمثال تمثل خالصة تجارب كل شعب من الشعوب وتعلن عن محصول خبراته

اذا كان الكالم من فضة : القصص تحكي عن قصة مثالً من األمثال العربية التي ذاع صيتها بين الناس، وهذه األمثال هي

رجع – لقد قتلت يوم قتل الثور األبيض – على نفسها جنت براقش - عادت حليمة لعادتها القديمة – فالسكوت من ذهب 

..من شابه أباه فما ظلم– بخفى حنين 

سيد الُبلك: المؤلف1/6عربي /سلسلة الزهور انجليزي:   اسم الكتاب 

يكتسب الطفل من اختالطه باآلخرين بعض العادات والسلوكيات السيئة، مثل الغضب والكذب والطمع والخوف، وغير 

وفي مثل هذه السلسلة ست قصص تتحدث عن بعض هذه السلوكيات وكيفية عالجها بطريقة تربوية سليمة، وهذه . ذلك

.رعاء في الحديقة– عمر وأمجد – سلوى والضيوف – لعبة حمزة – أسامة والغضب – حيلة ليلى : القصص هي

.

سيد الُبلك: المؤلف1/6سلسلة كليلة ودمنة انجليزي :   اسم الكتاب 

Kalila and Demna stories apparently tell us about animals and birds, on the other hand ,

they shed ,light on moral and educational aims to all individuals of the society. These 

stories provide wisdom advice and sometimes humour, so we present this collection of 

stories to benefit our young children .and to in crease their intelligence and 

understanding

.



السعر$: 15.00

9789957363871 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957363864 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789914698947 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957363963 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957363970 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957363819 :ISPNسنة النشر: 2018 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

تحتوي هذه المجموعة قصص، نسجها المؤلف على ألسنة الناس، والطير، والنبات، والشجر، والحيوان، تهدف جميعها 

إلى تهذيب سلوك األطفال، والسمو بأنفسهم، وحثهم على اإلنتماء األسري واإلجتماعي والوطني بإسلوب سهل وهذه 

.الفيل السعيد– النمر العنيد – القرد النمام – شكوى الزرافة – حجر الضبع – الثعلب والدب : القصص هي

سيد الُبلك: المؤلف1/6سلسلة قصص ذات فائدة :   اسم الكتاب 

التنمية البشرية تعني تنمية وصقل القدرات البشرية لإلنسان، مما ينعكس على مخرجاته بأنواعها، سواء كانت سلوكية أو 

فكرية أو معنوية أو مادية، مما يعمل على تجوديها واالرتقاء بها لتقترب من المثالية، وهذا يؤدي إلى االرتقاء بإنسانية 

ونحن نهدف من خالل قصص هذه السلسلة إلى العمل على تنمية قدرات ومهارات . القراء وبالتالي االرتقاء بالمجتمعات

القارئ، ليكون إنساناً ناجحاً نافعاً لنفسه ومجتمعه

سيد الُبلك: المؤلف1/6سلسلة مهارات التفكير :   اسم الكتاب 

إن الهدف من قصص مهارات التفكير أن يحيا اإلنسان حياة سعيدة وأن يحظى بالمعرفة وأن يتخلص من كل السلبيات 

التي تعرض لها وأن ينمي اإليجابيات بداخله، وفي نفس الوقت التعلم من الماضي السلبي ليحوله إلى واقع جيد وحياة 

.صحح خطأك– نعم تستطيع – هيا نفكر – تمسك باألمل – تحلى بالصبر : ناجحة، وهذه القصص هي

سيد الُبلك: المؤلف1/6سلسلة المبشرون بالجنة :   اسم الكتاب 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة 

والزبير في الجنة وعبدالرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة 

.رواها الترمذي

سيد الُبلك: المؤلف1/6- 1-سلسلة الروضة :   اسم الكتاب 

يميل األطفال في مرحلة الروضة إلى الفصة، حيث يجذبهم ما فيها من أفكار وأحدث من خلالل سرد جميل وحوار ممتع، 

لذا فإن هذه السلسلة القصصية تعمل على تنمية حصيلة الطفل اللغوية وتساعد في امتالكه لقدرات القراءة ومهاراتها، كما 

تعد الطفل تربويا ونفسيا وسلوكيا ليكون طفالً سويا نافعاً لنفسه ومجتمعه ووطنه

سيد الُبلك: المؤلف1/6- 2-سلسلة الروضة :   اسم الكتاب 

يميل األطفال في مرحلة الروضة إلى الفصة، حيث يجذبهم ما فيها من أفكار وأحدث من خلالل سرد جميل وحوار ممتع، 

لذا فإن هذه السلسلة القصصية تعمل على تنمية حصيلة الطفل اللغوية وتساعد في امتالكه لقدرات القراءة ومهاراتها، كما 

تعد الطفل تربويا ونفسيا وسلوكيا ليكون طفالً سويا نافعاً لنفسه ومجتمعه ووطنه

بثينة عبدالرحمن: المؤلف1/6سلسلة حكايات الغابة الممتعة :   اسم الكتاب 



السعر$: 15.00

9789957363956 :ISPNسنة النشر: 2019 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957364199 :ISPNسنة النشر: 2019 30*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957364281 :ISPNسنة النشر: 2019 30*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957364403 :ISPNسنة النشر: 2019 30*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957364243 :ISPNسنة النشر: 2019 30*20 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 15.00

9789957364410 :ISPNسنة النشر: 2019 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

علي خالد الزيني: المؤلفcolour stick and learn 1/6:   اسم الكتاب 

سيد الُبلك: المؤلفMy First Words 1/6:   اسم الكتاب 

the stage of nursery, Kids love stories, as they are attracted to their ideas and events 

through a good story telling and enjoyable dialogue. Therefore, this series of stories 

amis at developing and increasing child's linguistics and new vocabulary. It, also 

helps the child to have and control reading skills, moreover, it helps bring up the child 

educationally, psychologically and morally to be a good.. 

أحمد حسام الدين العقباوي: المؤلفBeautiful Stories 1/4:   اسم الكتاب 

Peter Pan - The Seven Ravens - The Selfish Giant - The Old Street Lamp

Birds World - Reptile World - Insects World - Sea World - Jungle World - Domestic 

Animals

أمل محمد خيري: المؤلفBest Stories 1/4:   اسم الكتاب 

Sinbad The Sailor And The Carrier - Aladdin & the Magic Lamp - Amin And His 

Greedy Brothers Ali Baba And The Forty Thieves

أحمد حسام الدين العقباوي: المؤلفInteresting Stories 1/4:   اسم الكتاب 

The Princess And The Frog - King Grisly - Beard - Rumplestiltskin - Rapunzel

أمل محمد خيري: المؤلفThe coolest stories 1/4:   اسم الكتاب 

The Flying Horse - The Monkey Advisor - Witched Spring - The Magnetic Mountain



السعر$: 5.00

9789957362218 :ISPNسنة النشر: 2013 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.00

9789957362201 :ISPNسنة النشر: 2013 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.00

9789957362225 :ISPNسنة النشر: 2013 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 5.00

9789957362195 :ISPNسنة النشر: 2013 24*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 8.00

9789957364328 :ISPNسنة النشر: 2013 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 7.50

9789957360740 :ISPNسنة النشر: 2013 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

سلسلة ممتعة لألطفال من سن السادسة الى التاسعة تعرفهم على بعض مدلوالت الظواهر الطبيعية كالنهار وفائدته لألنسان 

والليل وكيف يحدث وفائدته لإلنسان وباإلضافة الى تعريفهم بمعنى الفصول األربعه والحكمة منها وفائدة كل فصل 

لإلنسان والحيوان كل ذلك مدعم بالصور الملون

صفية البكري: المؤلفحكاية الليل والنهار- سلسلة الرحالت المفيدة :   اسم الكتاب 

قصة آخرى من سلسلة كتب األطفال توضح لهم بالصور الملونة المبسطة بداية الليل وعالقة ذلك بشروق الشمس ثم 

.وتعرفهم على القمر والنجوم أيضاً . توضح لهم مفهوم الليل وعالقة ذلك بمغيب الشمس 

تقدم للطفل في أسلوب أدبي بسيط، واقع الحياة، وتجاربها، وسلوك الناس على اختالف .. قصص جميلة: هذة السلسلة 

كما تهدف . هدفها تأسيس قاعدة أخالقية متينة لدى الطفل تجعل سلوكه صحيحاً مهما اختلفت الظروف. أخالقهم وطباعهم

إنها باختصار، محاولة جديدة هادفة في مجال أدب كتب األطفال . إلى تنمية ثروته اللغوية وقواه اإلبداعية والتصويرية

.نأمل أن تسد ثغرة في هذا المضمار

نضال البزم: المؤلف1/8سلسلة قصص بطوط :   اسم الكتاب 

سلسلة ممتعة لألطفال من سن السادسة الى التاسعة تعرفهم على بعض مدلوالت الظواهر الطبيعية كالنهار وفائدته لألنسان 

والليل وكيف يحدث وفائدته لإلنسان وباإلضافة الى تعريفهم بمعنى الفصول األربعه والحكمة منها وفائدة كل فصل 

لإلنسان والحيوان كل ذلك مدعم بالصور الملون

صفية البكري: المؤلفرحلة مع علبة العصير- سلسلة الرحالت المفيدة :   اسم الكتاب 

رحلة ممتعة تأخذ الطفل الى عالم األشياء المستهلكه وكيفية إعادة تدويرها من جديد لتصبح نافعة ومفيدة وذلك من خالل 

إعادة تدوير البالستيك والزجاج والمعادن والخشب جاءت بأسلوب ممتع للطفل ومشوق

صفية البكري: المؤلفحكاية الطبيعة- سلسلة الرحالت المفيدة :   اسم الكتاب 

صفية البكري: المؤلفرحلة مع الفصول- سلسلة الرحالت المفيدة :   اسم الكتاب 

قصة ثنائية اللغة ، عربي وانجليزي ، يثري القارئ من خاللها مفرداته االنجليزية ، والقدرة على توظيفها ، حيث جاءت 

ويجد القارئ نفسه في متعة متنامية ، بحيث يجذبه . القصص باسلوب تجاوز المفردات الصعبة ، والتعابير المعقدة 

وفي القصص الخيال المجنح ، والتفكير العلمي ، والمنطق السليم ، مما يزيد ثقة النفس ، وقوة . األسلوب وأحداث القصة 

.الشخصية 

نضال البزم: المؤلف 1/5سلسلة قصص االبطال :   اسم الكتاب 



السعر$: 7.50

9789957360788 :ISPNسنة النشر: 2013 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

السعر$: 12.00

9789957361167 :ISPNسنة النشر: 2013 17*24 :القياس سوفت:  نوع الغالف

يتناول هذا الكتاب العديد من الرسومات الجميله التي يسهل تلونيها والهدف الرئيسي من هذة السلسة هو تسلية األطفال 

وتنمية قدارتهم

نضال البزم: المؤلف حجم كبير--- 1/5سلسلة لون اقرأ تسل :   اسم الكتاب 

قصة ثنائية اللغة ، عربي وانجليزي ، يثري القارئ من خاللها مفرداته االنجليزية ، والقدرة على توظيفها ، حيث جاءت 

ويجد القارئ نفسه في متعة متنامية ، بحيث يجذبه . القصص باسلوب تجاوز المفردات الصعبة ، والتعابير المعقدة 

وفي القصص الخيال المجنح ، والتفكير العلمي ، والمنطق السليم ، مما يزيد ثقة النفس ، وقوة . األسلوب وأحداث القصة 

.الشخصية 

نضال البزم: المؤلف 1/5سلسلة قصص المغامرات المثيرة :   اسم الكتاب 


