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نبذة عن الجمعية

ــد  ــر 2009، وتع ــي 25 فبراي ــن ف ــرين اإلماراتيي ــة الناش ــت جمعي تأسس

مؤسســة ذات نفــع عــام، تعمــل علــى تطويــر قطــاع النشــر داخــل دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمــا يخــدم الدولــة فكريــًا وثقافيــًا.

تهــدف الجمعيــة إلــى تمثيــل الناشــر اإلماراتــي محليــًا وإقليميــًا، 

وتقــدم كافــة الدعــم الــازم لمشــاركته فــي المحافــل الثقافيــة 

الكتــاب  بواقــع صناعــة  االرتقــاء  جانــب  إلــى  والعالميــة،  العربيــة 

فــي الدولــة مــن خــال سلســلة البرامــج التأهيليــة والتدريبيــة التــي 

ترفــع كفــاءة العامليــن فــي هــذا المجــال، وتحســين شــروط المهنــة 

ــا. ــة به ــن الخاص والقواني

ــة كافــة الحقــوق المتعلقــة  وتولــي الجمعيــة اهتمامــًا بالغــًا بحماي

بالنشــر مثــل الملكيــة الفكريــة والترجمــة. وتمثــل الجمعيــة أحــد 

أعضــاء اتحــاد الناشــرين العــرب، وعضــو فــي اتحــاد الناشــرين الدولييــن.

مجلس اإلدارة

مؤسس و رئيس
الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي

المؤسس و الرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات

نائب الرئيس
علي الشعالي

مدير دار الهدهد للنشر و التوزيع

عضو مجلس اإلدارة - أمين الصندوق
محمد بن دخين

مدير دار التخيل للنشر و التوزيع

عضو مجلس اإلدارة - أمين السر
علي بن حاتم

رئيس مجلس إدارة ثقافة للنشر و التوزيع

عضو مجلس اإلدارة
نوح الحمادي

مؤسس و صاحب دار زاجل للنشر و التوزيع



6. الدخول للدليل 
لألعضاء فقط

1. أن تكون الدار مملوكة بنسبة ال تقل عن %51 للناشر اماراتي.

2. أن يكون مرخصًا له من قبل المجلس الوطني لإلعام بالدولة.

3. أال يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عامًا.

4. أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة.

5. أال يكون قد صدر ضد الناشر حكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة 

مقيدة للحرية أو  مخلة بالشرف وأمانة مالم يكون قد رد إليه 

اعتباره في الحالتين.

مميزات األعضاء

3. التطوير المهني2. الترويج للكتب1. أجعل صوتك مسموعا

5. إنتاج متميز للوصول 4.التواصل مع قطاع النشر

إلى أسواق جديدة

شروط العضوية

يرجى تعبئة النموذج على موقعنا 
اإللكتروني www.epa.org.ae وإعادة 

إرساله مع

صورة من الرخصة التجارية   
صورة بطاقة الهوية    

                 شعار الدار

                * رسوم التسجيل 300 درهم



أعضاء جمعية 
الناشرين 

اإلماراتيين و 
منشوراتهم



 +971 6 543 5526

hala@kidsandteachers.net

أطفال و معلمون للنشر و التوزيع
منذ نشأتها في أواخر عام 2005 حافظت مؤسسة أطفال 
ومعلمون على سمعة فريدة في تطوير وتقديم كل ما 

هو متميز ومثير في عالم التعليم للمراحل العمرية األولى 
فكانت من السباقين في تقديم الوسائل واألدوات التعليمية 

المتخصصة والتي ترتكز على مفاهيم وفلسفة التعلم من 
خال اللعب في بيئة تعليمية مثيرة وجاذبة ومحببة للطفل 



13دليل الناشرينجمعية الناشرين اإلماراتيين

األنشطة والتمارين 1
تأليف: هاله سليم حلس

1-226-16-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال تعليمي

نبذة:
رديفــا  والتماريــن  األنشــطة  كتــاب  يعــد 
لكتــاب القــراءة والكتابــة ، وقــد بــذل تأليــف 
الكتــاب  هــذا  وضــع  فــي  كبيــرا  جهــدا 
اليمانــه بأهميتــه كواجــب تطبيقــي لمــا 
ــون  ــة، وليك ــي المدرس ــل ف ــه الطف يتعلم
بيــن  وطبيعــي  أساســي  ربــط  عامــل 

والمدرســة..  المعلمــة 

القراءة والكتابة  2
Hala Hals :تأليف

0-223-16-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال تعليمي

نبذة:
ــزء  ــي للج ــي التكميل ــزء الثان ــو الج ــذا ه ه
عشــر  أربعــة  الكتــاب  هــذا  ويضــم  األول 
حرفــا مــن خــرةف الهجــاء بحيــث يســتغرق 
كامــا  أســبوعا  فيــه  حــرف  كل  تعليــم 
ــد  ــا نؤك ــا أيض ــزء األول .. وهن ــي الج ــا ف كم
والمجســمات  البطاقــات  اســتخدام  علــى 
والقماشــية وغيرهــا  الخشــبية  واأللعــاب 

مــن األســاليب الشــيقة والمثيــرة 

األنشطة والتمارين 2
تأليف: هاله سليم حلس

8-227-16-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال تعليمي

نبذة:
هــذا هــو الجــزء الثانــي مــن كتــاب التماريــن 
لكتــاب  رديــف  هــو  الــذي  واألنشــطة 
األول  للمســتوى  والكتابــة(  )القــراءة 
ونقــدم فــي هــذا الكتــاب أشــكاال متنوعــة 
التطبيقيــة  والتماريــن  التدريبــات  مــن 
التــي يقــوم بحلهــا فــي المنــزل، وبالتالــي 
تســتطيه االم متابعــة طفلهــا وإبــداء أي 

للمعلمــة.. ماحظــات 

التربية اإلسالمية  1
تأليف: هاله سليم حلس

4-43-419-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال تعليمي

نبذة:
يعتبــر كتــاب التربيــة اإلســامية منهاجــا 
الروضــة..  الطفــال  مقدمــا  متكامــا 
ــى  ــة األول ــي المرحل ــتوى األول يعن والمس
اإلســام  مبــاديء  الطفــل  تعليــم  فــي 
بشــكل  البســيطة  المعلومــات  وتقديــم 
المرحلــة  هــذه  فــي  لألطفــال  خفيــف 
ــع  ــاث او ارب ــم ث ــدى أعماره ــن ال تتع والذي

ســنوات 

القراءة والكتابة 1
تأليف: هاله سليم حلس

3-222-16-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال تعليمي

نبذة:
ــن  ــا م ــر حرف ــة عش ــزء األول أربع ــدم الج يق
حــروف الهجــاء ، يمهــد فيــه للطفــل البــدء 
بالتعــرف علــى كل حــرف شــكا ونطقــا، 
ــتخدامها  ــفهيا واس ــه ش ــة مفردات ومعرف
يســاعده  الــذي  االمــر  المحادثــة،  فــي 
ــمية  ــه تس ــن حول ــياء م ــمية األش ــي تس ف
صحيحــة وبالتالــي ازديــاد حصيلتــه اللغويــة 
بشــكل متصاعــد ، ونهتــم فــي هــذا الجــزء 
ــل  ــزه داخ ــرف ، وتميي ــل للح ــه الطف بمعرف

ــه. ــى كتابت ــه عل ــة وقدرت الكلم

التربية اإلسالمية  2
تأليف: هاله سليم حلس

0-44-419-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال تعليمي

نبذة:
ــتوى األول  ــم للمس ــو متم ــاب ه ــذا الكت ه
الثانــي  المســتوى  فــي  تطبيقــة  ويتــم 
هــذه  ان  وحيــث   ، الروضــة  فــي  للطفــل 
جــدا  ومهمــة  أساســية  هــي  المرحلــة 
فــي حيــاه الطفــل يمكننــا ان نغــرس فيهــا 
القصــص الهادفــة والمعلومــات الصحيحــة 
عــن ديننــا ونبينــا وكتابنــا الكريــم » القــرآن«  
الطفــل  يســتمتع  ان  الــى  ونســعى   ....
ــب  ــاذا يج ــلم وم ــه مس ــى أن ــرف بمعن ويتع
ــة  ــف معين ــي مواق ــول ف ــل وان يق أن يفع
ــدة  ــاق الحمي ــادئ االخ ــم مب ــت يتعل ، طك
فــي  تفيــده  التــي  الســلوكية  واالداب 

الحيــاة وفــي تربيتــه وتعليمــه..



 +971 6 568 2383

 +971 6 556 3008

hamlet_iqraa@yahoo.com

www.alamthqafa.com

دار األسرة للنشر والتوزيع
تأسست في إمارة الشارقة عام 2013، متخصصة في نشر 
وتوزيع كتب وقصص االطفال واليافعين كما أصدرت الدار 

روايات من األدب العالمي معظمها حائز على جوائز عالمية، 
تتسم هذه الروايات بالنقاء والصفاء، فهي خالية من كل 

شائبة بعيدة كل البعد عما يخدش حياء أبنائنا، حفظًا على 
سلوكهم القويم، وأخاقهم الحميدة.



17دليل الناشرينجمعية الناشرين اإلماراتيين

 36قصة من قصص الطير والحيوان فى 
القران الكريم

تأليف: مجدي العطار
5-607-02-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
قصــص  مــن  مجموعــة  الكتــب  ويتنــاول 
الطيــر والحيــوان المذكــورة بالقــران الكريــم

معارفي االولى
5-890-15-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - ناشئة

نبذة:
ــى  ــات االول ــاب المصطلح ــذا الكت ــاول ه يتن
ــال  ــم االطف ــة لتعلي ــكال المختلف ــع االش م
ــن  ــى س ــال ف ــى االطف ــاب ال ــه الكت ووجه

ــنوات ــى 6 س ــر 3 ال ــن العم ــم م البراع

الرسم االمالئي بين يدي التنال العربي
تأليــف: د. عبدالــرؤوف زهــدي- د. ســامي 

ــد ــو زي أب
8-424-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: أكاديمي تعليمي

نبذة:
الهــدف الرئيــس مــن هــذا الكتــاب هــو 
تعريــف القــارئ علــى حــروف المعانــي فــي 
اللغــة العربيــة وعددهــا ) 80 ( حرفــًا وتبيــان 
دور كل حــرف مــن هــذه الحــروف او االدوات 
داخــل الجملــة العربيــة ومــدى تأثيــره فيهــا 
ــد  ــتخدامه . فق ــراد اس ــى الم ــب المعن حس
ــى .  ــن معن ــر م ــرف او االداة اكث ــون للح يك
معظــم االمثلــة المســتخدمة فــي الكتــاب 
مــن القــرآن الكريــم يقــع الكتــاب فــي نحــو 

212 صفحــة مــن القطــع المتوســط .

بيدي ارسم انا فنان 
7-421-02-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
يتنــاول هــذا الكتــاب العديــد مــن الرســومات 
ــل،  ــن الطف ــي ذه ــر ف ــي تخط ــه الت الجميل
ــن  ــهله وم ــومات الس ــاب بالرس ــدأ الكت ويب
ثــم لألصعــب، يعلــم هــذا الكتــاب الطفــل 
ــه  ــوة، أي يمكن ــوة بخط ــم خط ــم الرس تعل
عــدة  علــى  الرســمه  يرســم  ان  الطفــل 

ــا . ــي يدقنه ــل لك مراح

قصص علماء المسلمين واكتشافاتهم 
- ملون

0-368-36-9957-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
يلقــي هــذا الكتــب الضــوء علــى مجموعــة 
ــن  ــن , الذي ــلمين الخالدي ــاء المس ــن العلم م
تركــوا وراءهــم أفــكار ونظريــات علميــة , 
لــم تــزل محــط إعجــاب العلمــاء فــي العالــم 
ــذي  . ومــن هــؤالء العلمــاء , الخوارزمــي ال
ــر بــن حيــان  بــرع فــي علــم الرياضيــات , وجاب
والفيلســوف   , الشــهير  النباتــات  عالــم 
والفكــر  بالنفــس  اهتــم  الــذي  الفارابــي 
والجســد , وعالــم البصريــات ابــن الهيثــم 
كتــاب   . ابــن ســيناء  الشــهير  والطبيــب   ,
ويســتحق   , واالطــاع  القــراءة  يســتحق 

االقتنــاء أيضــا .

تعلم الحروف واالرقام العربية
1-423-02-9948-978 :ISBN

 Children’s educational :التصنيف

نبذة:
واالرقــام  الحــروف  الكتــاب  هــذا  يتنــاول 
العربيــة مــع االشــكال الهندســية وايــام 
الطفــل  ويســتطيع  والفصــول  االســبوع 
ــس  ــى نف ــرى ف ــرة اخ ــح م ــة والمس الكتاب
الكتــاب ووجهــه الكتــاب الــى االطفــال فــى 
ســن الروضــة مــن العمــر 3 الــى 7 ســنوات 

حكايات جدتي للصغار - ملون
0-230-36-9957-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
ــاب  ــذا الكت ــي ه ــا ف ــدة ألحفاده ــروي الج ت
قبــل أن ينامــوا قصــة ، زوجــة الثعلــب ، وقرد 
الســيرك ، والكلــب الشــرير ، وقصــة اتحــاد 
ــردة  ــة ، والق ــلحفاة الطري ــات ، والس الحيوان
الجميلــة ، وقصــة الحطــاب والكلــب الوفــي 
 ، الجميــل  والطــاووس   ، الطيــار  والبلبــل   ،
وأميــررة البســتان ، وأخيــرا قصــة الثعلــب 
مســلية  قصــص  وجميعهــا   ، المخلــص 

ممتعــة .

العروض والقوافي بين يدي التنال 
العربي

تأليــف: د. عبدالــرؤوف زهــدي- د. ســامي 
ــد ــو زي أب

7-421-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: أكاديمي تعليمي

نبذة:
عونــا  ليكــون   ، الكتــاب  هــذا  اعــداد  تــم 
ــارة  ــاب مه ــى كت ــال عل ــي االقب ــاب ف للط
علــم العــروض والقافيــة ، بعيــدا عــن ازدحــام 
المصطلحــات ، وفــي صــورة مبســطة واكثــر 
دقــة وجاذبيــة ، فــي الوقــت نفســه ، يعــزز 
الجانــب النظــري بالجانــب التطبيقــي مــن 
ــي  ــم الذات ــئلة التقوي ــن اس ــار م ــث االكث حي
ــي  ــة الت ــات المتنوع ــن التدريب ــار م ، واالكث
ــم  ــي مهارته ــاب ، وتنم ــة الط ــري تجرب تث
الشــواهد  مــن  االكثــار  الــى  باالضافــة   ،

ــه . ــعر وحديث ــم الش ــن قدي ــرة م المتخي



+971 4 269 3320

alaseel-book@hotmail.com

االصيل للطباعة و النشر
يكمن االهتمام الرئيسي لدار األصيل للطباعة والنشر في 
نشر وتوزيع الكتب التفاعلية والمبتكرة والفريدة لألطفال 

وموارد التعليم. وتلتزم الدار بتوفير الكتب والمواد التعليمية 
عالية الجودة لجميع مراحل التعليم.
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قطرة الماء
تأليف: فاطمة الحمصي

8-121-48-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
توضــح   ... أحــداث شــيقة  القصــة  تتنــاول 
ــظ  ــف نحاف ــاة. كي ــي الحي ــاء ف ــة الم أهمي
علــى المــاء ؟ هــل المــاء يمثــل كل شــيء 
لنــا ؟ هيــا نتعــرض علــى كيفيــة الحفــاظ 

ــاء.  ــى الم عل

عبدالرحمن بن خلدون
تأليف: محمد عبد العليم  

7-115-48-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
الحضــارة  فــي  العلــم  لتاريــخ  دراســتنا  إن 
العربيــة اإلســامية وإظهــار الــدور الرائــد 
الحضــارة  ركــب  مســيرة  فــي  المتنــا 
ــا  ــا بانتمائن ــاع لقومن ــا إقن ــانية فيهم اإلنس
العلــم  وبــأن  لنــا  العلــم  وانتمــاء  للعلــم 
ــر  ــر الحاض ــي العص ــا ف ــد إالين ــي الواف الغرب
ــة  ــل تجلي ــن أخ ــا وم ــرد إلين ــا ت ــو بضاعتن ه
العلمــي  تراثنــا  فــي  الوضــاءة  النواحــي 
السلســلة مــن  نقــدم هــذه  ةاالســامي 
ــارئ  ــن الق ــلمين ليتمك ــغ المس ــير النواب س
مــن معرفــة تراثنــا العلمــي وكيــف أننــا 
ســبقنا غيرنــا فــي كثيــر مــن المجــاالت .

ازرع جنتك
تأليف: محمد عبد العليم 

2-38-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــع  ــذى نتمت ــي ال ــراث الماض ــو مي ــراث ه الت
ــة  ــال القادم ــي األجي ــه إل ــوم وننقل ــه الي ب
والتــراث العالمــي يشــمل العالــم بأســره 
ــض  ــم بغ ــعوب العال ــع ش ــك لجمي ــو مل وه
ــد  ــه وق ــع في ــذى تق ــكان ال ــن الم ــر ع النظ

ــوان  ــن عن ــا أكثرم ــدر منه ص

حياة مختلفة
تأليف: محمد عبد العليم  

1-354-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــد  ــه يع ــر في ــان ويؤث ــه االنس ــر ب ــا يتاث كل م
مــن البيئــة التــي مــن واجباتــه رعايتهــا 
ونتميتهــا والمحافظــة عليهــا وفــي هــذه 
ــة  ــوي البيئ ــا لمحت ــدم تعريف ــلة نق السلس
مــن حولنــا ومــا يتاثــر بــه االنســان فيهــا 

وواجبــه نحوهــا.

نزهة التالميذ
تأليف: محمد عبد العليم  

1-325-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
تتنــاول القصــة كيــف أن المعلمــة يمكنهــا 
تغييــر وتقويــم ســلوك الطــاب , كمــا أن 
فعاليــة  األكثــر  هــي  العمليــة  التجــارب 
للتعلــم . كل ذلــك كان عــن طريــق نزهــة 

التاميــذ

صديق البيئة      
تأليف: محمد عبد العليم  

8-511-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــد  ــه يع ــر في ــان ويؤث ــه االنس ــر ب ــا يتاث كل م
مــن البيئــة التــي مــن واجباتــه رعايتهــا 
ونتميتهــا والمحافظــة عليهــا وفــي هــذه 
ــة  ــوي البيئ ــا لمحت ــدم تعريف ــلة نق السلس
مــن حولنــا ومــا يتاثــر بــه االنســان فيهــا 

وواجبــه نحوهــا .

الذهب األبيض
تأليف: محمد عبد العليم  

8-371-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
تنــاول القصــة موضــوع الذهــب األبيــض ,  
مــا هــو ؟ وأيــن يوجــد؟ وبعــض المعلومــات 
ــذا  ــض؟ ه ــب األبي ــو الذه ــا ه ــري م ــه. ت عن

ــة. ــي القص ــتعرفونه ف ــا س م

شعاع الشمس
تأليف: محمد عبد العليم  

6-346-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــا  ــة لن ــوم حامل ــا كل ي ــمس علين ــل الش تط
ــا  ــد تعطين ــوم جدي ــي ي ــاهدة عل ــر وش الخي
الدفــيء وتنشــر االمــل ولكــن مــا فائــدة 
شــعاع الشــمس ؟ كل هــذا واكثــر ســنتعرف 

ــمس«. ــعاع الش ــا »ش ــي قصتن ــه ف علي

خيمة في الصحراء
تأليف: محمد عبد العليم  

7-365-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــياء  ــاول أش ــة – تتن ــع الطبيع ــلة روائ سلس
مــن الطبيعــة توضــح خلــق هللا ســبحانة 
وأيــن  تتنــاول كل طبيعــة  وتعالــى. كمــا 

تقــع. كيــف تتنــاول القصــة ذلــك ؟

محمد بن موسي الخوارزمي
تأليف: محمد عبد العليم  

1-120-48-9948-978 :ISBN
التصنيف: أكاديمي - تعليمي

نبذة:
الحضــارة  فــي  العلــم  لتاريــخ  دراســتنا  إن 
العربيــة اإلســامية وإظهــار الــدور الرائــد 
الحضــارة  ركــب  مســيرة  فــي  المتنــا 
ــا  ــا بانتمائن ــاع لقومن ــا إقن ــانية فيهم اإلنس
العلــم  وبــأن  لنــا  العلــم  وانتمــاء  للعلــم 
ــر  ــر الحاض ــي العص ــا ف ــد إالين ــي الواف الغرب
ــة  ــل تجلي ــن أخ ــا وم ــرد إلين ــا ت ــو بضاعتن ه
العلمــي  تراثنــا  فــي  الوضــاءة  النواحــي 
السلســلة مــن  نقــدم هــذه  ةاالســامي 
ــارئ  ــن الق ــلمين ليتمك ــغ المس ــير النواب س
مــن معرفــة تراثنــا العلمــي وكيــف أننــا 
ســبقنا غيرنــا فــي كثيــر مــن المجــاالت .



+971 2 626 2091

info@alborjmedia.com

البرج ميديا للنشر والتوزيع
تأسست البرج ميديا للنشر والتوزيع في أوائل عام 2004 بإمارة 
أبوظبي كأول دار إماراتية متخصصة في توزيع كتب األطفال 

والناشئة لدور النشر العربية والخليجية، ثم اتجهت الدار إلى 
التوسع في نشر كتب األطفال حتى وصلت عدد الكتب التي 

نشرتها إلى 495 عنوان. تمتلك الدار فروعًا في إمارة دبي 
في دولة اإلمارات العربية وجمهورية مصر العربية. 
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قطرة الحياة 
تأليف: سماح أبوبكر عزت 

2-892-43-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
بهــا  الحيــاة وقطــرة  أصــل  قطــرة هــي 
نشــعر  تجعلنــا  وقطــرة  الحيــاة  تســمر 
الماضــى  الحيــاة وقطــرة تجعــل  بقيمــة 
نابضــا بالحيــاة. فهــل يعــرف أحــد منكــم 
لمــا  لوالهــا  التــي  القطــرة  هــذه  مــا 
ــها  ــرة نعيش ــرات مثي ــاة ؟ مغام ــت الحي كان
ــن  ــرف م ــي نتع ــة الت ــذه القص ــداث ه وأح

الحيــاة  قطــرات  خالهــا 

ال أحب الرياضة!
تأليف: روال سعادة 

3-516-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــب  ــو يتع ــة وه ــره الرياض ــا يك ــل قصتن بط
 . بالراحــة  الوقــت  طــوال  ويحلــم  بســرعه 

حادثــة ســتغير مجــري حياتــه
ماهي هذه الحادثة ؟ 

شعري يكتب 
تأليف: نور حسين قواقزة

1-580-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: أكاديمي - تعليمي

نبذة:
أمــا  والريشــة  بالقلــم  يكتــب  جميعنــًا 
لترســم  شــعرها  إختــارت  زيــن  صديقتنــا 
ــا  ــن به ــخاص المحيطي ــة لألش ــارات جميل عب
ــق  ــم ، لننطل ــى وجوهه ــرح عل ــر الف فتنش
معــًا ونــري زيــن فــي قصــة شــعري يكتــب .

رسالة إلي صديقي عمر 
تأليف: سماح أبوبكر عزت 

9-893-43-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
كــي  الفرصــة  امنحنــي  عمــر..  صديقــي 
أتعلــم معــك  ، نلهــو ونرســم شمســا وقمرًا 
ونجومــًا تضيــئ مســتقبلك ، وكلمــا تعلمــت 
سأشعربالســعادة  عامــًا  وكبــرت  وكتبــت 
مدهشــة  رســالة  أقصــر  صــرت  مهمــا 
وصلــت إلــي صديقنــا عمــر ...فمــن صاحبهــا 
ولمــاذا أرســلها ؟ أســئلة نعــرف إجاباتهــا 

ــرقة . ــة المش ــذه القص ــداث ه ــن أح م

القصر الوردي على سطح القمر 
تأليف: ريم صالح القرق

9-229-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
لــم يعرفــا ود وهيــا مــا ينتظرهمــا فــي 
هــذا اليــوم فتبــدأ مغامراتهمــا برســالة 
ــاروخ وردي  ــى ص ــا إل ــا تقودهم ــن أمهم م
ــا  ــم تكليفهم ــث يت ــر حي ــى القم ــة إل و رحل
تعاونهمــا  إلــي  تحتــاج  صعبــة  بمهمــة 
ــى  ــا إل ــا وكتبهم ــترجعا ألعابهم ــي يس حت

غرفتهمــا.

هل أجلب لك فيال صغيرًا
تأليف: د.ريم صالح القرق

7-783-49-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
قــرر التاجــر الهنــدي فضــل زاد أن يهــدي 
التاجــر صالــح فيــًا... قبــل مغادرتــه إلــي 
ــرًا  ــأل صغي ــك في ــب ل ــل أجل ــأله ه ــاده س ب
... مــاذا  صغيرًا..أخــذ يتخيــل التاجــر صالــح 
لــو أكل مــن   ... بيتــه  إذا ســكن  ســيحدث 
أكلــه ... كيــف وكيــف وكيــف ...فمــاذا قــرر 

أن يفعــل بــه التاجــر صالــح صالــح 

عراك السلطة 
تأليف: فاطمة الحمصي

2-386-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
تتنــاول القصــة أحــداث شــيقة بحيــث تســاعد 
ــراوات  ــواع الخض ــة أن ــى معرف ــال عل االفط
مــدا  عنصــر  كل  يوضــح  شــيق  بأســلوب 
أهميتــه فــي تنــاول الســلطة . هــي بنــا 

نتعــرف عليهــم .

حماية المواطن الطبيعية 
تأليف: جين غرين

9-978-18-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
مــا المواطــن الطبيعيــة ؟ لــم المواطــن 
يمكننــا  كيــف  ؟  خطــر  فــي  الطبيعيــة 
يســاعدك  ؟   الطبيعيــة  المواطــن  حمايــة 
ــرة  ــئلة كثي ــن األس ــة ع ــى اإلجاب ــاب عل الكت
أعــرف  الطبيعيــة  المواطــن  أخــري حــول 
علــى  المختلفــة  المواطــن  مــن  المزيــد 
األرض ومــا األذى الــذي يلحقــه التلــوث بهــا 

ولمــاذا تحتــاج إلــي حماينــا.

حمادة صانع السعادة 
تأليف: سماح أبوبكر عزت 

5-891-43-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
كل أطفــال مديننــه ينتظــرون مجيئــه كل 
مامحهــم  علــى  الفــرح  ليرســم  صبــاح 
ســار  أينمــا  نــه  يتبعــو  حولــه  يلتقــون 
.. الســعادة  صانــع  حمــادة  جــاء  ويغيــون 
مــن يكــون حمــادة ؟ وكيــف صنــع الطفــال 
هــذه  أحــداث  فــي  الســعادة؟  مدينتــه 

القصــة المثيــرة نعــرف اإلجابــة .

كيف أحافظ على البيئة 
تأليف: روال سعادة 

6-515-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــن  ــا م ــا يحيطن ــة ، أي م ــم بالبيئ ــة تهت زين
أشــجار وهــواء ومــاء بينمــا نهــي ال تحافــظ 
علــى البيئــة. ما الذى ســيغير نهي يــا تري ؟ 



+971 2 626 2091

+971 4 427 0576

info@alaalm-alarabi.ae

www.alaalm-alarabie.ae

دار العالم العربي للنشر والتوزيع
تأسست دار العالم العربي للنشر والتوزيع في عام 2003 في 

مدينة دبي، ولكن مجالها يتسع ليشمل الوطن العربي 
والعالم أجمع، ألّن حركة الثقافة في جوهرها فعل إنساني 

نبيل. وتعظم أهداف الدار لتجعل الثقافة العربية غاية دائمة 
لها، ولكل مواطن عربي يسعى إلى المعرفة ولكل مسؤول 

عن تنمية هذه الثقافة. 
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عندما صارت نور أميرة
تأليف: حصة المزروعي

0-598-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
متعلــق  شــيء  كل  تحــب  فتــاة  نــور 
غرفــة  إلــى  ستتســلل  لهــذا  باألميــرات، 
ــا.  ــرات دون علمه ــة األمي ــذ قص ــا وتأخ أّمه
ــن  ــة ل ــة، القص ــح القص ــاول فت ــا تح وعندم
مطبقــة  صفحاتهــا  ســتكون  بــل  تفتــح 
ــح  ــرى أن تفت ــّرة أخ ــور م ــتحاول ن ــّدة، س بش
القصــة بعــد أن تعــرف الشــرط الوحيــد الــذي 
ســتطلبه القصــة منهــا. ماهــو هــذا الشــرط 
ــق  ــي تحق ــور ك ــتفعل ن ــاذا س ــرى؟ وم ــا ت ي
هــذا الشــرط؟ وهــل ســتتمكن نــور مــن 

فتــح القصــة فعــًا؟

رغيف خبز على الطريق
تأليف: هديل ناشف

0-600-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
الفقــر  علــی  ينتصــر  طفــل  حكايــة 
الرقيقــة. البيضــاء  باألحــام   والجــوع 

وتتنــاول القصــة أحــام طفــل صغيــر، يعيــش 
واقــع وبــؤس الفقــر والجــوع، وتســمو روحــه 

بالقيــم العليــا والعــّزة والكرم.

تكشيرة
تأليف: نسيبة العزيبي

502-438-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص 

نبذة:
الســكان  كان  تكشــيرة   مدينــة  فــي 
يكّشــرون دائمــًا فــي كل األماكــن وفــي 
أو  االبتســام  يحّبــون  وال  المناســبات،  كل 
الظــروف. كانــت  مهمــا  ابــدًا  الضحــك 

حال تجعل حياتها أحلى
تأليف: حنان السعدي 

5-59-438-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــة  ــة جميل ــن طفل ــة ع ــة لطيف ــة ظريف حكاي
اســمها حــا، اســتطاعت أن تغّيــر حياتهــا 
لألفضــل، وأن تكتشــف ســّرًا كبيــرًا مــن أســرار 

ــان. ــعادة اإلنس س

سبحة جدي
تأليف: باسمة الوزان

7-761-09-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ذكريــات  خاصــة  هــي  جــدي  ســبحة 
ذاكــرة  فــي  حفــرت  حنــون  لجــٍد  جميلــة 
مشــاعر  فيهــا  ترتفــع  العزيــز،  حفيــده 
ــوات  ــا األص ــزج فيه ــان، وتمت ــب واإلحس الح

واألهازيــج. والروائــح 

جدتي
تأليف: د. فاطمة خوجة 

7-447-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص 

نبذة:
طفل صغير بقلب أبيض كبير يحدثنا عن جدته 
التــي صــارت كبيــرة، ضعيفــة، وال تتذكرهــم. 
ــة رقيقــة، كالمطــر، كاخضــرار الشــجر.  حكاي

تسيل وتسيل حالوة
تأليف: نوف العصيمي

2-653-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي 

نبذة:
ــة  ــة قري ــبه أي ــاء ال تش ــاب البيض ــة القب قري
ــن  ــا ع ــه يفصله ــواب ل ــور ال أب ــا س يحيطه
ــذا  ــيء ه ــة كل ش ــو نهاي ــه وه ــم كل العال
ــور  ــار الس ــى ص ــا حت ــه أهله ــود علي ــا تع م
منســيا إال ولــد اســمه َتَمــار كان يريــد أن 
كان  وفيمــا  الســور،   وراء  مــاذا  يعــرف 
ــوا  ــة وال يفعل ــاة رتيب ــون حي ــع يعيش الجمي
ــأل  ــك فيس ــه ذل ــار يربك ــاد كان َتَم إال المعت
لمــاذا هــذا المعتــاد ! لكــن ال يجــد جوابــا  
ــه  ــذي ظهــرت في ــك النهــار ال حتــى كان ذل
ــي  ــم يبال ــي ل ــراء الت ــرة الصف الطيورالصغي

ــد... ــا أح به

عطسة حمزة
تأليف: أمامة اللواتي

0-446-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص 

نبذة:
طيِف  ِقّصــٌة َظريَفــٌة َطريَفــٌة عــن َصديِقنــا اللَّ

ــَزة. َحْمَزة وَعْطَســِته الُمميَّ

تواق في مهب الّريح
تأليف: أميرة المرزوقي

2-986-18-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
والطمــوح،  والشــجاعة  األمــل  حكايــة 
حكايــة النجــاح الباهــر بعــد الصبــر الطويــل... 

التــي ال تنســى. الحكايــة 



+971 6 550 7847

mohamed.maalej66@gmail.com

كنوز للنشر والتوزيع 
تعّد دار كنوز من مؤسسات النشر الرائدة في العالم العربي، 

والتي تلتزم بالتطوير من خال االبتكار، ضمن بيئة إبداعية 
زة تعمل على جذب أفضل المواهب العاملة في  محفِّ

هذا القطاع والتي تهدف إلى إطاق توجه مبتكر ورائد 
يربط التعلم بالمتعة والمرح ويواكب متطلبات التنمية 

المستقبلية. يضاف إلى ما سبق، “روايات” المتخصصة بنشر 
القصة القصيرة والرواية الموجهة للكبار واليافعين؛ كّل ذلك 

في بيئة فريدة من نوعها تثري شغف القراءة واالطاع.
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حلم الطفولة
تأليف: روضة الشامخي 

5-256-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــًة  ــَح َعاِزَف ــُم أْن ُتْصِب ــَرٌة َتْحُل ــٌت َصِغي ــوٌر ِبْن ُن
ِة  اْلَجــدَّ ِفــي  اْلُحُلــُم  ُيِثيــُر  َمْشــُهوَرًة،  
اْلَعــْزَف  ــْت  َأَحبَّ ِلِبْنــٍت  َقِديَمــًة  ِذْكَرَيــاٍت 
ــوٌر  ــُتْصِبُح ُن ــْل َس ... َفَه ــبِّ ــْت ِفــي الطِّ َوَنَجَح

َعاِزَفــًة ِمْثــَل َفــَرح؟ 

هل سيكون الغد افضل
تأليف: روضة الشامخي 

5-243-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ِه ِإالَّ َمــاُء  ِة َحــرِّ ــُف ِمــْن ِشــدَّ ، اَل ُيَخفِّ ٱْلَيــْوُم َحــارٌّ
اْلَبْحــِر، َوَلِكــْن َهــْل َكاَن اْلَبْحــُر اْلَيــْوَم ُمْمِتًعــا 
ِإْســَراء؟  ِغيــَرِة  الصَّ اْلِبْنــِت  ِإَلــى  ْســَبِة  ِبالنِّ
َشــْيٌء َمــا َحــَدَث َلَهــا، َهــْل َيُكــوُن َذِلــَك َوَراَء 

ــٍد َأْفَضــَل؟ ــْن َغ ــِث َع اْلَبْح

أنا النهر
تأليف: د. محمد الغزي

0-727-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ْهــُر َيْنَحــدُر ِمــَن اْلِجَبــاِل َصاِفًيــا َنِظيًفــا  َكاَن النَّ
ــُهوِل َو  ــَرُه َعَلــى اْلَجِميــِع ِفــي السُّ ُع َخْي ــَوزِّ ُي
الَمــَزاِرِع َواْلُمــُدِن َواْلُقــَرى. َوَذاَت َيــْوٍم َأَصاَبْتُه 
ــَرى؟  ــا ُت ــُه َي ــاَذا َأَصاَب ــَعاِل ! َم ــَن السُّ ــٌة ِم َنْوَب
اِديــِن؟  يَّ َوالصَّ ِحيــِن  ِلْلَفاَّ َســَيْحُصُل   َوَمــاَذا 

 حقل السعادة
تأليف: روضة الشامخي 

9-245-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
َمــا  ْيَعــِة  الضَّ ِفــي  اْلَعَســِل  ِإْنَتــاُج  َنُقــَص 
ــَبُب؟ َوَمــاَذا َســَتْفَعُل اْلَخاَلــُة َحَيــاُة َيــا  السَّ
ــا؟ َوَهــْل َســُتَعاِقُب  ــَرى: َهــْل َســَتِبيُع اْلَخَاَي ُت
ْحــِل  النَّ َمِلَكــُة  ُل  َســَتَتَدخَّ َوَهــْل  ْحــَاِت؟  النَّ

اْلَمْوِقــِف؟ ْنَقــاِذ  اِلِ

عصابات االنترنيت
تأليف: محمود قاسم

2-567-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــِن  ــاِرَج َع ــا اْلَخ ــاِعُد َأَخاَه ــَؤة ُتَس ــُة ُلْؤُل ْمَي الدُّ
َيًة  ــْجِن ُمَتَحدِّ اْلَقاُنــوِن َعَلــى اْلُهــروِب ِمــَن السِّ
اُت ُلْعَبــِة  اِبــَط ُبْؤُبــؤ، َوَتَتَداَخــُل َشــْخِصيَّ الضَّ
ــة َو  ــاَمِة َبْهَج سَّ ِة الرَّ ــْخِصيَّ ــَع َش ــو َم اْلِفيِدُي
ــَرح  ــِر َف ِغي ــِف الصَّ ــِة َو اْلُمَؤلِّ ــِتَها اْلَعِجيَب ِريَش
ــٍة.  ــَرٍة َعِجيَب ــيِّ ِفــي ُمَغاَم  َوَقَلِمــِه اإِلِلْكتُروِن
اْلُخــُروِج  ِمــن  ْوَأَمــاِن  التَّ ُن  َســَيَتَمكَّ َفَهــْل 
ــْن  ــَيَتَمّكَناِن ِم ــْل َس ــِة ؟ َوَه ْعَب ــِم اللُّ ــْن َعاَل ِم
ــِط َواْلَقْبــِض َعَلــى اْلَخاِرِجيــَن  اِب ُمَســاَعَدِة الضَّ

ــوِن ؟ ــى اْلَقاُن َعَل

مفتاح جدتي 
تأليف: فاضل الكعبي

7-646-09-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــا  ــي ِمْفَتاًح ــُه ُتْخِف َت ــُل َأنَّ َجدَّ ْف ــَف الطِّ ِاْكَتَش
َيْعُلــوُه  َبــَدَأ  َأْبَيــَض  ِكيــٍس  ِفــي  َكِبيــًرا 
ــا  ــرِّ . َم ــِة السِّ ــى َمْعِرَف ــَعى ِإَل ــَواُد، َفَس السَّ
ــَيْنَجُح  ــْل َس ــَرى؟ َو َه ــا ُت ــاِح َي ــرُّ اْلِمْفَت ــَو ِس ُه

ْفــُل ِفــي َكْشــِفِه؟  الطِّ



+971 50 653 1511

alenwan10@gmail.com

العنوان للنشر والتوزيع 
تطمح دار العنوان للنشر والتوزيع أن تكون رائدة ومتميزة 

في مجال صناعة الكتاب من خال استقطاب أسماء فكرية 
جادة ورصينة، كما تسعى الى تنويع اصداراتها من شعر 

وقصة ورواية وأدب وفكر وترجمات.
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يوم آخر من ايامنا
ترجمة ابو بكر العيادي

0-598-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: قصص

نبذة:
قصــص عالميــة تتميــز بالجديــة. ذلــك أن 
شــأنها  الاتينيــة،  أمريــكا  فــي  القصــة 
ــة  ــز بالواقعي ــة، تتمي ــك شــأن الرواي فــي ذل
الســحرية التــي تمــزج الواقــع بالخرافــات 

والفنتازيــا. واألســاطير 

شذرات من اقوال المهاتما غاندي
تأليف: غيداء محمد

502-438-9948-978 :ISBN
التصنيف: سيرة

نبذة:
 The book summarizes Gandhi’s ideas
 in education, economy, morality,
 upbringing, and industry. It presents
 his principle of nonviolent resistance.
 The book also discuses Gandhi’s ideas
 about the importance of the countryside
.and rural areas in developing states

الصعود على ظهر أبي
تأليف: قاسم سعودي

0-600-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: قصص

نبذة:
بطريقتــه  فيهــا  الكاتــب  لنــا  يترجــم 
الخاصــة وأســلوبه الجميــل الواقــع المؤلــم 
والمبكــي فــي العــراق ،عبقــري جــدًا فــي 
ــاعر كل أم  ــل مش ــي نق ــداث، ف ــف األح وص
وأب عراقــي، األم التــي تــودع فــي كل يــوم 
ابــن مــن أبنائهــا، األب الــذي يحلــم أن يكــون 

ــر ــن يكب ــًا حي ــه تمام ــه مثل ابن

لألشياء أوانها 
تأليف: حسن مدن

5-59-438-9948-978 :ISBN
التصنيف: قصص

نبذة:
تتنــاول  التــي  المقــاالت  مــن  مجموعــة 
بتفاصيــل  والحــواس  األهــواء  فكرتــي 
ــدو  ــي تب ــياء الت ــي األش ــوص ف ــة تغ مذهل
مــن  هائــل  بكــم  منهــا  وتخــرج  عاديــة 
المشــاعر التــي تفتــح أبــواب متعــددة علــى 

اليوميــة. الحيــاة  وأســرار  المعرفــة 

سماهوي
تأليف: حسين المحروس

2-986-18-9948-978 :ISBN
التصنيف: قصص

نبذة:
روايــة تتحــدث عــن المنطقــة المعروفــة 
ــع  ــن القط ــة م ــة ، الرواي ــماهيج البحريني س
ــز  ــا وتتمي ــرة باحداثه ــا كبي ــر ولكنه الصغي

برشــاقة التعبيــر وعمــق الشــخصيات.

وقت ليس لي
تأليف: أمل عبدالوهاب

5-308-48-1988-978 :ISBN
التصنيف: قصص

نبذة:
ــة  ــكل تجرب ــرة تش ــص قصي ــة قص مجموع
بحرينيــة  كاتبــة  نتــاج  علــى  المحافظــة 
ســردية  وبحالــة  شــعرية  بلغــة  تمتــاز 
ــة ــاء والحبك ــتوى البن ــى مس ــة عل متفوق
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“فلنجعل من 
القراءة عادة 

يومية عند 
الجيل الجديد 

- صاحب السمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي

لنؤسس 
 ثقافة 

قوية لهم“



+971 52 135 3447

alfulk.tp@gmail.com

www.alfulktp.com

الفلك للترجمة و النشر
تأسست دار الفلك للترجمة والنشر في أكتوبر 2015 بإمارة 

أبوظبي وتتخصص في ترجمة أدب األطفال واليافعين، من 
لغات متنوعة إلى اللغة العربية. نشرت 15 عنوانًا، منها 13 
عنوانًا مترجمًا عن اللغات اإليطالية، األيسلندية، اإلنجليزية، 

اإلسبانية والكورية.
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كنز باراكودا
تأليف: النوس كامبوس

2-541-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
وتــم  األطفــال  أدب  جائــزة  علــى  حصــل 
تكريــم الكاتبــة مــن قبــل ملكــة إســبانيا 
عــام 2014 ، كمــا أدرج مــن بيــن 200 عنــوان 
لقائمــة الغــراب األبيــض العالميــة عــام 2015

فتى الطائرة الورقية
تأليف: جو آهرا

6-138-48-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
قصــة مصــورة بــا كلمــات، مشــارك فــي آي 
بــي بــي للكتــب الصامتة، مشــروع مبيــدوزا.

أوتوالين ، القطة الصفراء
تأليف:

5-300-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــال  ــب األطف ــزة كت ــتله. جائ ــزة نس ــاز بجائ ف
ــیفیلد  ــزة ش ــز جائ ــة. فائ ــة الذھبی المیدالی
ھــاوس  رد  جائــزة  فائــز  األطفــال.  لكتــب 
ــز  ــنًا. فائ ــر س ــراء األصغ ــال للق ــب األطف لكت
جائــزة لینكولینشــیر لكتــب الیافعیــن. فائــز 
القائمــة  األطفــال.  لكتــب  ھایانــد  جائــز 
القصیــرة لمیدالیــة كیلیــب كایــت جرینــاواي.

عن طائر بفن اسمه فيدو
تأليف: براين بلكينغتون

0-736-42-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
برايــن  برســوم  طريفــة  آيســلندية  قصــة 
جوائــز  عــدة  علــى  الحاصــل  بلكينغتــون، 
آيســاندية لتقديمــه الثقافــة والفلكلــور 
وموســوعات  كتــب  فــي  اآليســلندي 

لألطفــال. ومحببــة  مبســطة 

الطفل الذي اكتشف الصفر
تأليف: أميدو فينيلو

4-738-24-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
وبروفيســور  مــؤّرٌخ  فينيللــو:  آميديــو 
أكاديمــي إيطالــي متخصــٌص فــي العصــور 
ــّي  ــام إيطال ــي: رّس ــوكا فول ــطى. جانل الوس
حصــل علــى شــهرة عالميــة، اختيــر أحــد 
كتــاب  مئــة  أفضــل  قائمــة  فــي  كتبــه 
أطفــال فــي مهرجــان ســي جــاي لكتــب 
ــى  ــل عل ــا حص ــيؤول، كم ــي س ــال ف األطف
مكتبــة  مــن  البيضــاء  الغربــان  جائــزة 

ميونــخ. فــي  العالميــة  الناشــئة 

عندما يفكر الهواء
تأليف: اليازية خليفة

800-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
قصــة علميــة مصــورة، يتعــرف مــن خالهــا 
الطفــل إلــى أســباب ظهــور واختفــاء بعــض 
الكائنــات الحيــة، تحتــوي علــى صفحــة “هــل 

تعلــم” فــي نهايــة الكتــاب.

سطح مفروش باألزهار
تأليف: إنغبيورغ سيغوردردوتر

3-735-42-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
برايــن  برســوم  طريفــة  آيســلندية  قصــة 
جوائــز  عــدة  علــى  الحاصــل  بلكينغتــون، 
آيســاندية لتقديمــه الثقافــة والفلكلــور 
وموســوعات  كتــب  فــي  اآليســلندي 

لألطفــال. ومحببــة  مبســطة 

الذبابة التي أنهت الحرب
تأليف: بندس بيورفينزدوتر

3-180-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
قصــة آيســلندية لليافعيــن حاصلــة علــى 
الجائــزة األولــى ألدب الطفــل اآليســلندية 

لعــام 2011.

أنا والنحلة
تأليف: أليسون جاي

7-179-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
قصــة مصــورة بــا كلمــات، مليئــة بتفاصيــل 
فيهــا  تمثــل  الطفــل،  مخيلــة  لتغذيــة 
وكلمــة،  كلمــة  ألــف  الواحــدة  الرســمة 
تفاعليــة  صفحــة  القصــة،  نهايــة  وفــي 
ليتفكــر القــارئ بمــا شــاهده فــي القصــة.

شَيَرة الهمبا
تأليف: اليازية خليفة

7-589-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
الجــدة  عاقــة  تســرد  إماراتيــة  قصــة 
ــاة المحافــظ  ــة، وتعكــس نمــط الحي بالطفل
ــوار ــة، ح ــى الزراع ــجع عل ــم، وتش ــى النع عل

ــى  ــًا عل ــة، حفاظ ــة اإلماراتي ــة باللهج .القص
روح القصــة اســتخدمت طريقــة التنقيــط 
بأقــام حبــر 0.05 مــم فــي رســم الغــاف 
مــن  المســتوحاه  الكتــاب  ورســومات 
الصــور  أرشــيف  مــن  حقيقيــة  رســومات 
فتــرة  إلــى.  تعــود  التــي  الفوتوغرافيــة 
القصــة فــي 6 فصــول  تقــع  الثمانينــات، 
“ُكُتــب  نتــاج مــن مشــروع  القصــة  هــذه 
- صنعــت فــي اإلمــارات” عــام 2014 ، مــن 
ــن  ــب اليافعي ــارات لكت ــس اإلم ــم مجل تنظي

الخليــج لمنطقــة  جوتــه  ومعهــد 



+971 2 676 6700

i1.x@hotmail.com

ثقافة للنشر والتوزيع
تأسست دار ثقافة للنشر والتوزيع عام 2008 بإمارة أبوظبي، 

هي إطالة نشر خليجية لخدمة الكتاب والكاتب العربي، 
تتوجه إلى مختلف الشرائح العمرية واالهتمامات 

والمستويات الثقافية والعلمية والفكرية. تشمل منشوراتها 
ُأفقا واسعًا يخاطب االطفال والطاب والمهنيين والمثقفين. 

تعتبر دار ثقافة شركة شقيقة للدار العربية للعلوم ناشرون.
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ص. ب. : 1003 ط5
تأليف: سلطان العميمي

4-648-44-9948-978 :ISBN
التصنيف:  رواية

نبذة:
ــائل  ــد )الرس ــم البري ــى عال ــب إل ــا الكات يحيلن
المكتوبــة علــى الــورق( فــي الثمانينــات 
األلكترونــي  البريــد  يدخــل عالــم  أن  قبــل 
فــي  حفــر  طالمــا  عصــرًا  ملغيــًا  حياتنــا 
بمــا  خلــت  ألجيــال  الوجدانيــة  الذاكــرة 
كان يحملــه معــه مــن الفــرح و الحنيــن و 

األشــواق. و  الذكريــات 

الطائرات بدون طيار والقتل المستهدف
تأليف: مارجوري كون

9-490-13-9948-978 :ISBN
التصنيف: سياسة

نبذة:
موضــوع هــذا الكتــاب ســابقة غيــر قانونيــة 
ــتخدامها  ــدة باس ــات المتح ــخها الوالي ترس
ــكال  ــار وأش ــن دون طي ــة م ــرات القاتل الطائ
ــخاص  ــتهدف ألش ــل المس ــن القت ــرى م أخ

ــا. ــدًا له ــون تهدي ل ــم يمثِّ ــد أنه تعتق

الفجوة في عالم النسوة
تأليف: شريفة الصبغ

8-384-23-9948-978 :ISBN
Texts - Meditations :التصنيف

نبذة:
ــوة  ــردم »الفج ــة ل ــس كتاب ــاب لي ــذا الكت ه
فــي علــوم النســوة« بــل لفتــح الطريــق 
)األنثــى(  الــذات  بيــن  الفجــوة  وتجســير 
واآلخــر )الرجــل( وكذلــك )المجتمــع( فــي 

الســائدة. وقيمــه  وتقاليــده  عاداتــه 

وداعا يا وطني الجميل
تأليف: أحمد أوميت

1-479-23-9948-978 :ISBN
التصنيف:  رواية مترجمة

نبذة:
إن الدســائس والمؤمــرات ذات أيــد خفّيــة، 
وقــد تنجــح تلــك األيــدي فــي نشــر الظلمــة 
فــي أعمــاق أي دولــة متــى اســتحكمت 
سينتشــر  فعندهــا  قــّوة؛  وازدادت  فيهــا 
الفســاد وســتعم الفوضــى لــذا، فــإّن قطــع 
تلــك األيــدي قبــل أن تمتــَد إلــى أمــن البــاد 
أمــر ضــرورٌي للحفــاظ علــى األمــان والســام.

حتما، الغد افضل
تأليف: كيرستن بويه ويان بيرك

0-587-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب قصص - أطفال

نبذة:
تســّلط القصــة الضوء على الواقع المأســاوي 
الحــرب  لألطفــال فــي ســورية فــي ظــل 
ــا؛  ــى ضحاياه ــم أول ــوا ه ــوم وكان ــرة الي الدائ
فهــي رســالة إلــى العالــم أجمــع إلنقــاذ 
ــات  ــة والحكوم ــن األنظم ــن براث ــة م الطفول
كفــى. والقــول:  عاليــًا  الصــوت  ولرفــع 

جئتك  غيمة
تأليف: أمل عبد هللا القضيبي

9-712-09-9948-978 :ISBN
التصنيف:  نصوص أدبية

نبذة:
ة وقيــم  أدبيــة ذات قيــم شــعوريَّ نصــوص 
ــة تســير علــى الخــط الواقعــي للكتابة،  تعبيريَّ
وذلــك لغايات إنســانية تحقــق ما تريــد أن يكون 
عليــه الواقــع المعــاش ال مــا هــو كائــن عليــه 

بالفعــل.

سلسلة تاريخ بني عثمان )3( سلطان في 
خدمة الحرمين

تأليف: احمد شيمشيرغيل
1-678-42-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب تاريخ

نبذة:
الفاتــح«  »محمــد  الســلطان  مــوت  بعــد 
الــذي تمكــن مــن تحويــل اإلمبراطوريــة 
إلــى دولــة عالميــة، انتقــل عــرش الســلطنة 
اتســم  حيــث  الثانــي،  بيازيــد  ابنــه  إلــى 
عهــده باثنيــن مــن أعظــم الصراعــات؛ فمــن 
مــن  جيــم  الســلطان  أخيــه  مــع  الصــراع 
بــه عهــده،  أجــل العــرش والــذي افتتــح 
أبنائــه  بيــن  نشــب  الــذي  الصــراع  إلــى 
وفاتــه. بعــد  الســلطة  الســتام  األمــراء 

السيدة خديجة بحر عطاء وصحراء صبر
تأليف: سبيل إر أصان

2-509-02-9948-978 :ISBN 
التصنيف: سيرة - ديني

نبذة:
التركــي  األصــل  عــن  العربيــة  النســخة 
مكــة  قصــة  إنهــا   .CÖL DENIZ لكتــاب 
ــا. ــي هللا عنه ــة رض ــيدة خديج ــة الس وقص

 سلسلة اغاثا فتاة االلغاز -
حادثة في برج ايفل

تأليف: السير ستيف ستيفنسون
0-471-02-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
أغاثــا  قصــص:  مــن  الثانــي  الكتــاب 
»حادثــة  بعنــوان  وهــو  األلغــاز  فتــاة 
باريــس،  إلــى  الوجهــة  إيفــل«  بــرج  فــي 
فرنســا، والهــدف هــو تعقــب أثــر قاتــل 
الدبلوماســي الروســي بوريــس رنكــو الــذي 
تــّم تســميمه فــي أحــد أشــهر المعالــم 

إيفــل! بــرج  العالــم:  فــي  الســياحية 

دعني اقص نفسي عليك
تأليف: نادية السيد

2-795-09-9948-978 :ISBN
Literature :التصنيف

نبذة:
 Let me narrate myself to you.“ The“
 writer wants to accomplish what other
 girls could not achieve. She attempts
 to introduce a new narrative free from
 stereotypes and establish her own

.language



+971 4 3994 411

+971 4 3994 410

darrabie@outlook.com

دار ربيع للنشر
تأسست دار ربيع للنشر في مدينة دبي عام 2011، وأولت الدار 

األصالة العربية والقيم اإلنسانية كل اهتمامها لزرع هذه 
القيم في عالم الطفولة واتخذت شعارًا لها »ثقافة أطفالنا 
أواًل«. تتخصص الدار بكتب األطفال والمستلزمات التعليمية 

وتشمل المنتجات الكتب المصورة، كتب الكرتون المقوى، 
كتب تعليمية، موسوعات وسائل التعلم باللعب تعليمية.
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آه من الكبار  
تأليف: شبنم غولر قرة جان

6-082-16-9933-978 :ISBN
التصنيف: كتب ناشئة

نبذة:
ــوَن  ــباحَة ، وأْن أك ــَم السِّ ــدي أْن أتعلَّ ــُد واِل ُيري
ُمحاميــًا ِعندمــا أكبــُر ... بينمــا ُتريــُد واِلدتي أْن 
أكــوَن َطبيبــًا ، وأالَّ أكــوَن َفوضوّيــًا وانطوائّيــًا. 
ُق  ــتتحقَّ ــْل س ــُر ! ه ــا رأيٌّ آخ ــي فله ت ــا جدَّ أمَّ

رغباُتُهــم ؟ ِلنــَر ذلــَك ؟

سرير من قصص
تأليف: عبادة تقا

8-517-16-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
تدخــل رغــد كل يــوم علــى غرفــة أخيهــا 
فتجــد قصــة قــد قرأهــا. تقــول رغــد : قريبــًا 
ســيصبح ســريرك كلــه مــن القصــص ياعمــار.

ابتســم عمــار وأحــب الفكــرة. وســارع هــو 
وأختــه في صنع ســرير حقيقي مــن القصص.

 

ليتني اصحو تفاحة
تأليف: سحر نجا محفوظ

7-601-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
تصحــو ســارة مــن نومهــا كل صبــاح وتنظــر 
فــي المــرآة، وتقــول  هكــذا أريــد أن أكــون 
تفاحــة حمــراء فقــط. المشــكلة أنهــا تحــب 
الطعــام كثيــرًا وتــأكل بســرعة ،  و تنزعــج 
مــن نظــرات أصدقاءهــا لهــا. ســوف تتحــدى 
تســتطيع  أنهــا  لهــم  وتثبــت  نفســها 

ــر . التغيي

يوم كتبت هبة قصتها
تأليف: عبادة تقا

9-600-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
مبكــر  وقــت  فــي  هبــة  اســتيقظت 
وأســرعت نحــو قصتهــا لتقرأهــا . ولكــن رأت 
القصــة فارغــة مــن كل شــي!! حزنــت كثيــرًا 
وبمســاعدة أمهــا كتبــت القصــة مــرة ثانيــة 
ولكــن بأســلوب جديــد ورســومات مختلفــة.

نعم للتصميم
تأليف: جاسون بن

9-536-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتب ناشئة

نبذة:
 ، ــٍة  قويَّ ٍة  تنافســيَّ بــروٍح  دانــُة  ــُع  تتمتَّ
ــِب  غلُّ التَّ ِمــَن  أكثــُر  شــيٌء  ُيســِعُدها  وال 
تــي  علــى ســليٍم فــي ســباقاِت الجــري الَّ
ُعها واِلداهــا داِئمــًا علــى  َتجمعُهمــا!  ُيشــجِّ
عندمــا  لذلــَك   ، ــيِّ  حِّ الصِّ عــاِم  الطَّ تنــاوِل 
رأْت أطفــاَل مدرســِتها يتناولــوَن الوجبــاِت 
ــذا  ــَر ه ــُة تغيي رْت دان ــرَّ ــًا ، ق ــريعَة يوميَّ السَّ
ــتوى  ــِز ُمس ــِر وتعزي ــُة بنش ــدأْت دان ــِر. ب األم
هــا  لكنَّ  ، ــيِّ  حِّ الصِّ عــاِم  الطَّ حــوَل  الوعــي 
صاحــِب  مــن  ظــًة  متحفِّ اســتجابًة  ــْت  تلقَّ
المتجــِر . وبعــَد أْن أخبَرهــا أعضــاُء المجلــِس 
ــُه ال ُيمِكُنهــا افتتــاُح كشــٍك لبيــِع  البلــديِّ بأنَّ
الفاكهــِة فــي القريــِة ، واجهــْت دانــُة أكبــَر 

تحــدٍّ يعترُضهــا فــي حياِتهــا . 

 نعم لإلرادة
تأليف: جاسون بن

7-537-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتب ناشئة

نبذة:
ُتحــبُّ لولــوُة الــِكاَب كثيــرًا ، وهــَي تســتمتُع 
ــُه  باصطحــاِب كلِبهــا الكبيــِر.  أدركــْت لولــوُة أنَّ
تــي ُتحــبُّ القياَم  بإمكاِنهــا تحويــُل الهوايــِة الَّ
المــاِل،  إلــى وســيلٍة رائعــٍة لكســِب  بهــا 

ــَن.  ــاعدِة اآلخري ومس

مغامرات ريم الهزلية- حصلت على 
100درجة ففقدت  عقلي

تأليف: شبنم غولر قرة جان
264-23-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتب ناشئة

نبذة:
َتحَصــُل ريــٌم علــى َدَرَجــِة ِمَئــٍة باالْمِتحــاِن 
ــفهيِّ ، وَتْحــُدُث َلهــا أُمــوٌر عديــدٌة .  الشَّ

ــُب ِفْيهــا  ــِر رســاَلًة َتْطل ِد الُمدي ــيِّ ــُب للَس تكُت
ــاِت. ــاَء االْمِتحان إْلغ

جارتي الجديدة
تأليف: سحر نجا محفوظ 

0-110-48-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
والمحبــة  التألــف  عــن  تتحــدث  قصــة  
والمســاعدة بيــن الجيــران. وفرحــة أم أيمــن 
عنــد عــودة ابنهــا وزوجتــه األجنبيــة مــع 
ولديــه  إلــى أحضــان الوطــن. والتعــرف علــى 

الصديقــة الجديــدة ســولينا .   

نعم لإلبداع
تأليف: جاسون بن 

2-551-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتب ناشئة

نبذة:
نــادي  َتــمَّ اإلعــاُن عــْن مســابقِة  عندمــا 
الحاِســِب اآللــيِّ ، وضــَع ماجــٌد وأصدقــاؤُه 
شــفيِر والبرمجــِة  جميــَع مهاراِتهــم فــي التَّ
ــاقِّ ، حــاَن  بعــَد مــروِر أشــهٍر ِمــَن العمــِل الشَّ

ــاِر. ــُت االختب وق

من قطع شجرتي
تأليف: جيكار خورشيد 

7-109-48-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
راميــا تحــب الطبيعــة وتعــودت أن تجلــس 
تحــت الســروة لتقــرأ الحكايــات مــن كتابهــا 
الملــون وهــي تســتمع لتغريــد العصافيــر .

وحزنــت   ، الســروة  تجــد  لــم  صبــاح  ذات 
ــع  ــام بقط ــن ق ــث عم ــررت أن تبح ــرًا وق كثي

فعلتــه. علــى  لتؤنبــه  شــجرتها 



+971 2 666 7166

charbelkhawand@live.com

مكتبة سمارت ايديا 
تأسست مؤسسة سمارت ايديا للوسائل التعليمية بإمارة 

أبوظبي عام 2015 ونشاطها بيع الوسائل التعليمية ومكتبة 
لبيع الكتب والقرطاسية وفي العام 2017 تم تعديلها الى 
شركة ذات مسؤولية محدودة بإسم مكتبة سمارت ايديا 
ذ.م.م ونشاطها نشر وتوزيع الكتب ومكتبة وبيع الوسائل 

التعليمية.
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قد يكون الشر خيرا
تأليف: نوره على نصيب البلوشي 

7-141-23-9933-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــه  نجــار كان يعتمــد فــي توفيــر لقمــة أبنائ
علــى منجرتــه، وعندمــا احترقــت شــعر بأنــه 
علــى  زوجتــه  شــجعته  شــيء.  كل  خســر 
ــق،  ــة الحري ــاوز محن ــد، وتج ــل جدي ــق أم خل

ــا. ــك مصنع ــا يمل ــانا غني ــح إنس فأصب

لم يقولون ال
تأليف: نوره على نصيب البلوشي 

7-138-23-9933-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
محمــد فتى يحتــرم رأي والديه واليخالفهما 
أمــرا، رأى دراجــة ابــن خالــه وطلــب مــن 
والــده شــراء واحــدة فرفــض لخطورتهــا، 
ومن شــدة تعلقــه بالدراجــة اســتخدم دراجة 
ــة. ــت الكارث ــه فكان ــه مخالفــا والدي ــن خال  اب

القوي األمين
تأليف: نوره على نصيب البلوشي 

4-139-23-9933-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
ــن يبحــث عــن عمــل  أحمــد شــاب قــوي أمي
ــق  ــى طري ــم عل ــا حكي ــه، فدلهم ــع أخوي م
لــم  باالمتحانــات،  ملــيء  صعــب  شــاق 
يبلغــه مــن األخــوة ســوى أحمــد الــذي فــاز 

باإلمــاراة والمــال والزوجــة.

هند الذكية
تأليف: نوره على نصيب البلوشي 

0-137-23-9933-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
أم تحــاول تدريــب بناتهــا على القيــام بأعمال 
الكبيــرة  أن فشــلت مــع  المنــزل، وبعــد 
والمتوســطة قامــت الصغــرى هنــد بمهــام 
المنــزل متعاونــة مع أختيها، بواســطة حيلة 
 ذكيــة أغرت اإلثنتين بالمشــاركة في العمل.

حين قالوا نحن
تأليف: نوره على نصيب البلوشي 

0-140-23-9933-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
وزع أب مالــه اليســير علــى أبنائــه بعــد أن 
اختلفــوا علــى تســليمه المــال ألحدهــم، 
وســافر طلبــا للــرزق، فأنفــق كل حصتــه 
ــرروا  ــوة وق ــى األخ ــا. التق ــم جوع ــل يتأل وظ
ــوا علــى المــال الكثيــر.  العمــل معــا فحصل

بائع األمل
تأليف: نوره على نصيب البلوشي 

4-142-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
رجــل حكيــم يحيــي آمــال النــاس مقابــل أجــر 
ــراه  ــذي ي ــر ال ــه مط ــرض علي ــاه، اعت يتقاض
ــاس أصــروا  يأخــذ أمــواال دون حــق، لكــن الن
علــى التعامــل مــع الحكيــم، احتــار مطــر 
 وســار إلــى الحكيــم الــذي وجهه إلــى األمل.

لوال عصاي
تأليف: نوره على نصيب البلوشي 

5-99-427-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
شــيرينة صدمــت بســهيل في محــل األلعاب 
مــم تســبب في بعثــرة ألعابها، فصرخت في 
وجهــه متغتاضــة، ومــا أن المتها أمها حتى 
 اقتربــت منــه معتــذرة فصدمت بأنــه أعمى.

دودة القراءة
تأليف: نوره على نصيب البلوشي 

3-136-16-9933-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
طالبــة محبــة للقــراءة حتــى ُعرفــت بــدودة 
القــراءة، وأصبحــت مرجعــا معلوماتيــا 
فــي المســابقات، قــرأت كثيــرا فشــعرت 
بإمكاناتهــا الكتابيــة، والمفاجأة أنها حصلت 
 علــى المركــز األول فــي كتابــة القصــة.

متعة الفوز
تأليف: نوره على نصيب البلوشي 

0-559-23-9933-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
الصبــي ســالم يتمتــع بفكــر علمــي ، يحــب 
كان  يصنعــون،  مــا  ويراقــب  المخترعيــن 
يحلــم بــأن يصبــح مخترعــا يخلــق إضافــة 
إلــى  ، فاهتــدى  البشــرية  تخــدم  علميــة 
فكــرة تــدل األهــل علــى أطفالهــم حــال 

ضياعهــم.



+971 4 295 2929

alhudhud.uae@gmail.com

الهدهد للنشر والتوزيع
تُأسست دار الهدهد للنشر والتوزيع في مدينة دبي عام 

2011، وسرعان ما أصبحت واحدة من الدور الواعدة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، والتي ارتبط اسمها بنشر اإلبداع 

والمعرفة الحديثة الهادفة إلى مواكبة النهضة التي 
تشهدها الدولة، ومن خال سعيها الدائم إلى بناء سمعة 
مرموقة ووضع بصمة في صناعة النشر المحلية والعربية.
وتولي الدار اهتمامًا كبيرًا بكتب األطفال والناشئة، كونها 

من المجاالت التي ما زالت تتحرك باتجاه النضج في اللغة 
العربية لما لها من تأثير إيجابي على الجيل العربي الصاعد.
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بنو بطريق ) البطاريق البدوية (
تأليف: أسماء الكتبي

7-141-23-9933-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــش  ــي تعي ــق الت ــن البطاري ــة م ــررت عائل ق
فــي “ســكي دبــي” الذهــاب فــي مغامــرة 
كبيــرة مــن دبــي إلــى »مهرجــان ليــوا« بحثًا 
ــذه  ــي ه ــق ف ــذ.  البطاري ــب اللذي ــن الرط ع
يــَرون رمــال الصحــراء ألول مــرة،  الرحلــة 
ويشــعرون بلســعة الشــمس الحارقــة ظهــرًا 

يــاح البــاردة ليــًا.  والرِّ

حوتان
تأليف: ميثاء الخياط

3-136-16-9933-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
َأْبِحــر فــي مغامــرة مــع الحــوت المغــوار 
عنتــر، والــذي ليــس لديــه وقــت للكســل؛ 
بحثــًا  والمحيطــات  البحــار  يخــوض  فهــو 
حياتــه  تنقّلــب  العمــاق.  الحّبــار  عــن 
فكيــف  عبلــة،  الحوتــة  يقابــل  حيــن 
وهــل  يقابلهــا؟  حيــن  حياتــه  ســتتغّير 
ــا؟  ــن أجله ــرة م ــال والُمغام ــيترك الّترح س

ميمون والمئة بالون
تأليف: سرى غزوان

4-139-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
بالوناتــه  مــع  لصبــي  مشــوقة  حكايــة 
الخيــال. تحاكــي  مغامــرة  فــي  الملونــة 
تحمــل فــي طياتهــا عبــرة وفائــدة فحواهــا 
ان  بالضــرورة  ليســت  االثمــن(  )الجائــزة  ان 
تكــون مكســوة بالذهــب واالحجــار الكريمة. 
بــل هــي تلــك التــي تبــث الســعادة فــي 
علــى  البســمة  وترســم  النــاس  نفــوس 

رّف األباريقوجوههــم.
تأليف: عائشة الهاشمي

3-558-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــاك  ــوق؛ فهن ــى الس ــي إل ــة أب ــب مرافق أح
مــاذا  ولكــن  اهتمامــي  يثيــر  مــا  دائمــا 
يمكــن لــرّف ملــيء باألباريــق أن يحمــل فــي 

ــي؟ ــه ل جعبت

زجاجات الشمس 
تأليف: سحر نجا محفوظ

5-99-427-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
 أطفال في خيام باردة..

 يلعبون مع الغيوم،
 ويغنون للشمس علها تطل عليهم..

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

فكيف سأفعل ذلك؟

السندباد البحري
تأليف: د.علي الحمادي

7-138-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــي  ــفينة تختف ــا أرى الس ــأس وأن ــي الي أصابن
فــي األفــق البعيــد، لكّنــي لــم أستســلم 
للرعــب؛ فقــّررُت أن أبحــث فــي الجزيــرة لعّلــي 
أرى مــن يســاعدني، حتــى وصلــت إلــى ُقّبــة 
كبيــرة، فأخــذت أدور حولهــا ولــم أجــد لهــا باًبا 

ــًذا. أو منف

دينوراف
تأليف: حصة خليفة المهيري
4-142-23-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
 فقست بيضة، فماذا خرج منها يا ترى؟

فرخ دجاج؟..  ال ! تمساح؟.. ال ! بل داينوراف ! 
فلماذا يا ترى سمي بهذا االسم؟

فراشة الحقول
تأليف: أمينة العمراني

0-137-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال 

نبذة:
ــٍة  ــٌة ِبخّف ــٌة َجميَل ــُر َفراَش ــْت َتطي ــا كاَن َبيَنم
َحّذرْتهــا  اْلغديــِر،  َنْحــَو  ُمّتِجَهــًة  َورشــاَقٍة 
ــدٍق ِبهــا،  ــْن َخطــٍر ُمْح َصديقاُتهــا الّزهــوُر ِم
لِكــّن اْلفراَشــَة َتجاهلــْت َنصيحــَة الّزهــوِر 
َوَمَضــْت فــي َطريقهــا. َفمــاذا يــا ُتــرى َحــدَث 

ــاك؟ ُهن

حريز 
تأليف: راشد المنصوري

0-140-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
دائمــًا يأتــي بصحبــة الضــوء بعــض مــن 
الظــل. وقصــة حـــريز تأخــذ مكانهــا فــي 
تلــك الظــال. فــي عالــم ملــيء بالمنظمــات 
والمجتمعــات الســرية التــي تقاتــل بعضهــا 
ــاء  ــت غط ــة تح ــور قديم ــذ عص ــض من البع
ــع  ــرية. وم ــر البش ــيطرة وتدمي ــام للس الظ
مدافعيــن  ايضــًا  صعــد  الظــام،  صعــود 
التحــدي  هــذا  لمواجهــة  مخلصيــن 
هــذا  لعرقلــة  حياتهــم  برهــان  وقامــوا 
الظــام القــادم. حتــى األن قاتلــوا بنجــاح، 
الضــوء  يهلــك  إن  يســتطع  لــم  فالظــام 
بعــد. قصــة حريــز تقــع فــي عالــم يكــون 
واألســاطير  والخرافــات  الفولكلــور،  فيــه 
ــم  ــال. عال ــرد خي ــس مج ــة، ولي ــة خفي حقيق
يقــوم بــه الســحر والوحــوش والشــر والخيــر 
جســدي  بشــكل  أنفســهم  عــن  بالتعبيــر 
ــا  ــابه عالمن ــا يش ــز ربم ــم حري ــي. عال وواقع
مــن نواحــي عديــدة, لكنــه اليــزال عالــم مــن 
الخيــال, حيــث تأتــي قصــص مــا قبــل النــوم 

المخيفــة لدينــا الــى الحيــاة.

الوحش ذو األقدام الكبيرة
تأليف: شيماء الحوسني 

0-559-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
مــن  لمضايقــات  علــوش  يتعــرض 
ينعتونــه  الذيــن  المدرســة،  زمائــه فــي 
ويســخرون محببــة،  غيــر   بصفــات 
هــذا  ســلوكهم  ولكــن  هيئتــه،  مــن 
ــوش  ــه عل ــر يخفي ــف س ــى كش ــيؤدي إل  س

ترى ما هو سره؟ وكيف سيواجه زماءه؟



+971 52 973 0017

sadeeqati@gmail.com

صديقات لنشر والتوزيع
صديقات لنشر وتوزيع الكتب مؤسسة تعنى بكتب األطفال 

واليافعين ومن ثم كتب الكبار.. تأسست على نشر كتب 
صاحبة الدار التي توجهت بها إلى الفتيات المراهقات لقلة 

وجود كتب عربية تتوجه إلى هذه الفئة من القراء.. ومن ثم 
استعانت ببعض الكتاب العرب لتقديم كل ما يعلق بالثقافة 
الفكرية والسلوكية الراقية التي تحتاجها الفتاة المعاصرة 

والطفل المعاصرة.
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مفيد جدًا
تأليف: أسامة كامل االال

7-944-20-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتب يافعين - تنمية الذات

نبذة:
كتــاب صحــي يرشــد الفتيــات و الشــباب إلــى 
ــوزن  ــة و ال ــى الصح ــة عل ــاليب المحافظ أس
المثالــي مــن خــال تنــاول األغذيــة الصحيــة.

الصديقتان
تأليف: صالحة غابش

9-188-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تربوي

نبذة:
قصــة صديقتيــن همــا نــدى و هــدى، عاشــتا 
صداقــة رائعــة، إال أن هــذه الصداقــة كادت 

تنهــار بســبب تصــرف غيــر محســوب.

ماما بابا لما ال نعيش في بيت واحد
تأليف: فاضل النقبي

9-232-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تربوي

نبذة:
طفلــة تعيــش واقعــًا مــرًا بعــد انفصــال 
والديهــا وتواجــه بعــض التحديــات للتعايــش 

ــع ــع المجتم م

في غرفتي صوت خفي
تأليف: زاكية الصراف

5-256-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تربوي

نبذة:
ــه  ــًا فــي غرفت ــًا خفي اســتيقظ فســمع صوت

ــرى مــا هــذا الصــوت؟ ــرة. ت المبعث

غاية أختي الصغيرة
تأليف: صالحة غابش

4-699-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تربوي

نبذة:
تعــزز  شــقيقتها.  تشــاغب  طفلــة  قصــة 
الرعايــة  و  األختيــن  بيــن  الحــب  عاقــة 
ــرى.  ــرى للصغ ــت الكب ــن األخ ــة م المطلوب

راعي البقر
تأليف: ابراهيم أحمد مغفوري

7-224-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تربوي

نبذة:
قصــة تتحــدث عــن أهمية اعطــاء و التســامح 

و حســن الظــن و أثــر ذلــك علــى المجتمــع.

حمدة و فريق الكوالج
تأليف: صالحة غابش

6-712-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتب يافعين - تنمية الذات

نبذة:
ــع  ــق م ــها تحل ــدت نفس ــرة، وج ــاة صغي فت
ــة و  مجموعــة قطــع مــن األقمشــة الملون
ــات  ــا حكاي ــش معه ــوع لتعي ــة الن المختلف
وقصــص و تحديــات فــي الفضــاء قبــل أن 

ــا. ــى لوحته ــود ال تع

النقطة الضائعة
تأليف: صالحة غابش

2-190-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
مــن سلســلة مغامــرات مســيرة فــي عالــم 
اللغــة العربيــة 6 و هــي سلســلة قصــص 
بطلتهــا  ممتعــة.  و  مشــوقة  تعليميــة 
بمغامــرات  تقومــان  معلومــة  و  مســرة 
اللغويــة  األخطــاء  الكتشــاف  عديــدة 

تصحيحهــا. و  الشــائعة 

الورقة التي فرحت أخيرًا
تأليف: صالحة غابش

0-943-20-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
قصــة تتحــدث عــن أهميــة إعــادة تدويــر 
مــن  نــوع  كل  وضــع  خــال  مــن  الــورق 
المخلفــات فــي المــكان المخصــص لهــا. 

وردي و أزرق
تأليف: صالحة غابش

5-99-427-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتب يافعين - تنمية الذات

نبذة:
ــات موجهــة للبنــات و األوالد  رســائل و حكاي
اليافعيــن. تعبــر عــن واقعهــم و حياتهــم و 
أحامهــم و  تثيــر فــي أفكارهــم األســئلة و 

البحــث عــن إجابــات مطمئنــة.



+971 2 6584 403

+971 2 6584 404

info@kuttab.ae

www.kuttab.ae

دار كّتاب للنشر
دار نشر إماراتية تأسست في أغسطس 2010 في أمارة دبي، 

ُتعنى بطباعة وتوزيع أعمال المبدعين اإلماراتيين في مجال 
الكتابة، داخل الدولة وخارجها. وتضم قائمة كتاب الدار نخبة 
من األقام اإلماراتية الشابة والموهوبة في مجال الكتابة 

األدبية والتاريخية والتراثية والكتابة الساخرة. وللدار مقهى 
ثقافي رائد هو األول من نوعه في اإلمارات، يلتقي فيه 

الكتاب والقراء. وقد أصدرت الدار أكثر من 150 كتابًا، أبرزها 
كتاب »ومضات من فكر«، لصاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي.
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أوائل اإلمارات 2014
2-874-18-9948-978 :ISBN

التصنيف: تاريخ اإلمارات العربية المتحدة

نبذة:
ملهمــة  نجــاح  قصــص  الكتــاب  يخلــد 
تــم تكريمهــا،  لثاثــة وأربعيــن شــخصية 
ــريعة  ــة س ــي رحل ــاب ف ــم الكت ــث يأخذك حي
حياتهــم  علــى  للتعــرف  المكرميــن  مــع 
التــي  بالتحديــات  المليئــة  ومســيرتهم 
قدموهــا  التــي  والتضحيــات  واجهوهــا، 
للتحــول قصصهــم إلــى إنجــازات تاريخيــة 

فــي حــب الوطــن.

أنا والعم سام
تأليف: جمال الشحي

8-550-56-0997-978 :ISBN
التصنيف: أدب رحات

نبذة:
ــن  ــد م ــج جي ــام ” مزي ــم س ــا والع ــاب ” أن كت
أدب الرحــات والمذكــرات بأســلوب الســرد 
الوقــت  نفــس  وفــي  المحبــك،  الروائــي 
ويميــل  القــارئ  مــن  وقريــب  خفيــف 
للســخرية فــي كثيــر مــن األحيــان، وال يغفــل 
الخاصــة  والجغرافيــة  التاريخيــة  الجوانــب 

بــكل واليــة يتــم ذكرهــا.

ومضات من فكر
تأليف: محمد بن راشد آل مكتوم

3-111-20-9948-978 :ISBN
التصنيف: إدارة و تطوير الذات

نبذة:
يلخــص هــذا الكتــاب مــا جــاء فــي الجلســة 
الســمو  صاحــب  أجراهــا  التــي  الحوارّيــة 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم حفظــه 
ــي  ــة الت ــة الحكومي ــال القم ــاه، خ هللا ورع

عقــدت فــي شــهر فبرايــر 2013.

زايد واإلمارات بناء دولة االتحاد 
تأليف: د. يوسف محمد المدفعي

1-283-40-9948-978 :ISBN
التصنيف: تاريخ اإلمارات العربية المتحدة

نبذة:
يأتــي تأليــف هــذا الكتــاب، وفــق دراســة 
أجرهــا المؤلــف، ومتابعــة لعــدة مصــادر 
تاريــخ  دونــت  قديمــة  ووثائــق  ومراجــع 
اإلمــارات والمنطقــة بشــكل عــام، حتــى 

قبــل قيــام االتحــاد بعقــود مــن الزمــن.

زايد الشخصية االستثنائية
تأليف: علي أبو الريش

6-876-18-9948-978 :ISBN
التصنيف: تاريخ اإلمارات العربية المتحدة

نبذة:
الشــخصية  الصفــات  أبــرز  الكتــاب  يلخــصِّ 
ــز بهــا المغفــور لــه بــإذن هللا  التــي تميَّ
تعالــى، ويســتعرض المواقــف المشــرفة 
القضايــا  مختلــف  إزاء  ســطرها  التــي 
العربيــة واإلقليميــة العادلــة. وكيــف كان 
يتعامــل بحكمــة وإصــرار مــع المواقــف 
المنطقــة،  واجهتهــا  التــي  المصيريــة 

الشــباب. ببنــاء  واهتمامــه 

يوميات مشاغب
 Jamal Al Shihi, Muhammad :تأليف

Khamis
0-093-22-9948-978 :ISBN

التصنيف: أدب الطفل و الناشئة

نبذة:
تتحــدث  اليافعيــن.  تناســب  طريفــة  قصــة 
عــن فيصــل المشــاغب الصغيــر الــذي يحــب 
المغامــرات، ولكنه يقع في كثير من المشــاكل 
بســبب عــدم تقديــر نتيجــة بمــا يقــوم بــه.

حول العالم في 22 يوما
تأليف:محمد المر

0-943-20-9948-978 :ISBN
التصنيف: أدب رحات

نبذة: 
يتحــّدث المؤلــف فــي هــذا الكتــاب عــن 
رحلتــه حــول العالــم فــي22 يومــا، حيــث لــم 
تكــن رحلتــه بقصــد المغامرة واالستكشــاف 
الدوافــع  مــن  العديــد  ورائهــا  كان  بــل 
والظــروف والتــي أضفــت عليهــا نوعــا مــن 
التشــويق، وجعلتهــا تبــدو بشــكل مختلــف.

بصحبة كوب من الشاي
تأليف: ساجد العبدلي

8-976-20-9948-978 :ISBN
التصنيف: إدارة و تطوير الذات

نبذة:
مــن  مجموعــة  يحــوي  الكتــاب  هــذا 
التــي  والتفكــرات  والتأمــات  المشــاهدات 
متعاقبــة جلســات  فــي  المؤلــف  كتبهــا 
مــن حياته، هو لمن يبحــث عن األمــل والتفاؤل 
واإليجابيــة. فهــو يعطــي أمثلــة علــى النجــاح 
والســعي للوصــول إليــه مــع قصــص قصيــرة 
الحكمــة. مــن  وإضــاءات  مؤثــرة وهادفــة 

زايد من مدينة العين إلى رئاسة االتحاد
تأليف: راشد عبدهللا النعيمي
3-566-76-9953-978 :ISBN

التصنيف: سيرة

نبذة:
يعــرض الكتــاب بالقــراءة التاريخيــة مســيرة 
شــبابه  مرحلــة  مــن  ،بــدًءا  زايــد  القائــد 
ــى  ــرض ٕال ــم يع ــرقية ث ــة الش ــي المنطق ف
ــمو  ــب الس ــى صاح ــي كان عل ــات الت التحدي
مواجهتهــا  ـ  رحمــه    ـ  الدولــة  رٔييــس 
فــي مرحلــة التٔاســيس والبنــاء، ويعــرض 
ٔايًضــا فلســفة صاحــب السموالشــيخ زايــد 
ثــم  جتماعــي،  والتطويــرا  التنميــة  فــي 
ــب  ــد جوان ــوف عن ــى الوق ــاب ٕال ــل الكت يص
العبقريــة فــي شــخص ســموه ويتنــاول 
الجانــب السياســي فــي شــخص ســموه ثــم 
يتنــاول الوجــه ا نســاني الدافــٔي والعميــق 

لســمو الوالــد زايــد. 

القائد االجتماعي
تأليف: د. إبراهيم الدبل و د. عبدالرحمن شرف

7-395-13-9948-978 :ISBN
التصنيف: إدارة و تطوير الذات

نبذة:
تجــارب  عــن  عبــارة  هــو  الكتــاب  هــذا 
شــخصية مــن العمــل الجماعــي والتطوعــي 
ــهامًا   ــون إس ــه يك ــن، عّل ــادة االجتماعيي للق
الكثيــر  عــن  ويجيــب  تطلعاتهــم،  يلبــي 
ــى  ــى أعل ــم إل ــع به ــاؤالتهم، ويدف ــن تس م

مراتــب القيــادة والســمو، وهــو خاصــة
العديــد  فــي  التطواف)للمؤلفيــن(  مــن 
واألجنبــي. العربــي  العالــم  دول  مــن 



+971 6 556 6696

+971 6 556 6691

mona@kalimat.ae

www.kalimat.ae

مجموعة كلمات
بدأت الرحلة في عام 2007 بدار نشر كتب األطفال )كلمات( 

في إمارة الشارقة ثم توسعت لتضم تحتها شركات معينة 
بقطاعات نشر أخرى لتضم بجانب )كلمات(:  )حروف( التي 
تهدف إلى دعم التعليم باللغة العربية بدًءا من مرحلة 

الطفولة المبكرة، وتسعى من خال ذلك إلى تحسين 
مستوى اللغة العربية بين األطفال، »روايات« التي تعنى 

بنشر األعمال األدبية -العربية والمترجمة، “كومكس” 
المتخصصة بنشر الكومكس بمختلف أنواعها. تمكنت 

»مجموعة كلمات« منذ تأسيسها من توزيع كتبها في 16 
دولة وتفخر المجموعة بتقديمها ما يزيد على 400 إصداًرا 
فازت العديد منها بجوائز عربية ودولية. ومنذ انطاقها، 

عملت المجموعة مع أكثر من 120 كاتًبا من أشهر الكتاب من 
العالم العربي والعالم. وترجم أكثر من 50 كتاب إصداراتها من 

اللغة العربية إلى لغات ُأخرى.
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في االتحاد قوة
تأليف: عبير بان

7-812-15-0997-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
يحتفــل هــذا الكتــاب باإلمــارات فــي يومهــا 
“فــي  فكــرة  علــى  بالتركيــز  الوطنــي، 
االتحــاد قــوة. تحتــوي القصــة علــى حكايــات 
يســردها الجــده لحفيــده تجيب على أســئلته 
بخصــوص اإلمــارات، ســكانها وحضارتهــا.

ابن خلدون
تأليف: فاطمة شرف الدين

1-136-18-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــرف  ــل تع ــلة “ه ــن سلس ــاب ضم ــذا الكت ه
ــة  ــخصيات عربي ــي بش ــي تحتف ــا؟” الت ــن أن م
تاريخيــة عظيمــة. الكتــاب يلقــي الضــوء على 
حيــاة ابــن خلــدون الفيلســوف والسياســي 
ــاع.  ــم االجتم ــس عل ــي، مؤس ــم العرب والعال

جدائل خضراء
تأليف: مهند العاقوص
4-493-02-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
بنــت بســيطة فقــدت كل شــعرها؛  أمــل 
ــتغراب.  ــًرا لاس ــي مثي ــها الفض ــار رأس فص
تعمــل أمــل مــع أمهــا فــي بيــع الحشــائش 
الفــراغ  أوقــات  فــي  وترســم  البريــة، 
ــش  ــعر، وتعي ــا ش ــا ب ــعر ورؤوًس ــا بش رؤوًس
ــة.  ــرات لطيف ــز مغام ــها الممي ــل رأس بفض
ــب  ــار الح ــع أزه ــي تبي ــل الت ــعر أم ــت ش ينب
لنكتشــف أن الحــب دواٌء حتــى للمصابيــن 

بمــرض الســرطان.

ال تفتحــي هــذا الكتــاب/ حيــن أفتــح هــذا 
ب لكتا ا

تأليف: فاطمة شرف الدين
3-210-20-9953-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــة  ــدف قص ــن، . ته ــي قصتي ــاب ف ــذا كت ه
ــال الطفــل باســتعادة  ــارة خي ــى إث واحــدة إل
شــخصيات خرافيــة مــن حكايــات كاســيكية 
ــا  ــه. أّم ــه بنفس ــادة ثقت ــى زي ــا، وإل يعرفه
القصــة الثانســة فتوفــر للطفــل بيئــة آمنــة 
ومألوفــة ترتبــط فيهــا العطــور والروائــح 

ــرح. ــان والف ــعور باألم ــة بالش الجميل

أحمد الحلو
تأليف:مروة العقروبي

0-811-15-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــان بجدتهمــا  ــه وأختــه يلتقي يحلــم أحمــد أن
وهــي فــي ســن الطفولــة، فتريهمــا أماكن 
ــت موجــودة فــي زمنهــا وهــي تغنــي  كان
ــو  ــم ه ــارات. ك ــراث اإلم ــن ت ــان م ــا أغ لهم
جميــل أن تضيــف كل عائلــة هــذا الكتــاب 
لألطفــال. القصصيــة  مجموعتهــا  إلــى 

سلسلة كتب الدمى
3-207-15-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
األطفــال  يعــّرف  سلســلة  ضمــن  كتــاب 
الحيــوان  عــن  معلومــات  علــى  الصغــار 
عــن  الكتــاب  هــذا  ا.  جــدًّ مبســط  بشــكل 

بدميــة. مصحــوب  الديــك 

أطفىء األنوار
تأليف: ميثاء الخياط

8-349-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
عمــر يعيــش فــي مزرعــة فيهــا أكثــر أنــواع 
ــل، ال  ــي اللي ــا يأت ــة. عندم ــات الداجن الحيوان
يســتطيع عمــر النــوم، وُيطِلــع عمــر القــارئ 

علــى أســماء صغــار الحيوانــات وأصواتهــا.

بابا سلطان
تأليف: صالحة غابش

4-350-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ســيرة مختصــرة لصاحــب الســمو الشــيخ 
القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور 
ــخصية  ــاول ش ــيرة تتن ــارقة. الس ــم الش حاك
حياتــه  مراحــل  فــي  الفــذة  ســموه 
المختلفــة وتســلط الضــوء علــى تفوقــه 
المــواد  فــي  الدراســة  ســنين  طــوال 
العلميــة واألنشــطة الطابيــة مثــل الرياضة 
و الرســم، و علــى إنســانيته ونبلــه وعلــى 
شــغفه بالعلــم والمعرفــة الــذي يتجلــى 
والفنــون  للعلــوم  تشــجيعه  فــى  اليــوم 
تحــدث  التــي  الثقافيــة  الفعاليــات  وفــي 
ــه. ــت رعايت ــه وتح ــاز من ــارقة بإيع ــي الش ف

بابا زايد
تأليف: صالحة غابش

4-069-16-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
هــذا الكتــاب هــو ســيرة ذاتيــة موجــزة 
لســمو الشــيخ زايــد. لــم يكــن ســمو الشــيخ 
ــل  ــل رج ــا، ب ا عاديًّ ــيًّ ــًدا سياس ــط قائ ــد فق زاي
ــي  ــوب ف ــتقبل، محب ــة للمس ــرة حاذق بنظ

ــاد.  ــد الب ــام بتوحي ــم، ق ــاء العال كل أنح

لسانك حصانك
تأليف: فاطمة شرف الدين

3-645-13-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــارات  ــة عب ــن مجموع ــارة ع ــص عب ــذا الن ه
و جمــل صممــت لتكــون صعبــة النطــق 
خاصــة عنــد تكرارهــا عــدة مــرات و بســرعة. 
ــارات فــي  ــة نطــق هــذه العب تكمــن صعوب
تشــابه الحــروف المكونــة للكلمــات. غالبيــة 

ــارات  ــذه العب ه



+971 4 331 6531

info@medadpublishing.com

www.medadpublishing.com

مداد للنشر و التوزيع
دار مداد للنشر والتوزيع تأسست في إمارة دبي، والحاصلة 
على جائزة أفضل دار نشر محلية في عام 2016 في معرض 
الشارقة الدولي للكتاب، دار نشر إماراتية شابة تسعى إلى 
التميز وتؤمن بهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة 

إنتاج المعرفة في دولة اإلمارات العربية المتحدة عن طريق 
دعم الجيل الواعد من األدباء والكتاب والمؤلفين وتدريبهم 

وصقلهم في مجاالت األدب المختلفة
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 رحلة إلى اليابان مع منصور  
تأليف: جواهر المهيري  

3-490-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب رحات

نبذة:
اإلماراتيــة  الكاتبــة  فيــه  تحــاور  كتــاب 
المبدعــة  الشــخصية  المهيــري  جواهــر 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف والمعروف
المتحــدة ) منصــور اليابانــي (، ليتحــدث فيــه 
عــن اإلختافــات بيــن الشــعبين  اليابانــي 
واإلماراتــي والعــادات والتقاليــد المشــتركة 
ــا  ــان بم ــي الياب ــاة ف ــه الحي ــد في ــا يجس كم
فيهــا مــن لــذة العيــش وطرائــف مضحكــة. 

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ، 
فكــٌر قــوٌل وعمــٌل.

تأليف: د. إيمان مرداس
6-177-23-9948-978 :ISBN

التصنيف: سيرة

نبذة:
ــع  ــره الجم ــن أن يثم ــا ُيمك ــاب م ــرز الكت يب
ــازات  ــال اإلنج ــن خ ــل، م ــول والفع ــن الق بي
الشــيخ  الســمو  صاحــب  حققهــا  التــي 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم فــي مختلــف 
ــموه  ــة س ــه رؤي ــا تحمل ــراز م ــاالت، وإب المج

سوق نايف 
تأليف: عبيد إبراهيم بوملحة  
8-271-02-9948-978 :ISBN

التصنيف: رواية

نبذة:
بيــن  نايــف  منطقــة  عــن  تتحــدث  روايــة 
ــي والحاضــر بمعالمهــا وقاطنيهــا،  الماض
ــخصيات  ــداث والش ــاب األح ــق الكت ــث يوث حي
بتقنيــة  بالحاضــر  ويمزجهــا  واألماكــن 

اإلنتقــال عبــر الزمــن.

 الكتابة وقوفا  
تأليف: محسن الرملي 

6-428-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أدبي

نبذة:
يعتبــر آخــر كتــاب للروائــي الراحــل حســن 
ــدث  ــث يتح ــة )دابادا(حي ــب رواي ــق صاح مطل
ــا  ــة كم ــة والرواي ــفة الكتاب ــن فلس ــه ع في
ــي واإلدراك  ــي الوع ــه ف ــه تأمات ــد في يجس
ــاب  والتــي كان يقــوم بتوظيفهــا فــي الكت

ــة. والرواي

 لم أفشل 2 
تأليف: مريم البلوشي 

7-464-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: تنمية ذاتية

نبذة:
تنــاول  والتحفيــز  التطويــر  فــي  كتــاب 
بشــكل مركــز فتــرة اإلنتــداب فــي منظمــة 
عــام  فــي  الدولــي  المدنــي  الطيــران 
2010وهــي احــدى منظمــات األمــم المتحــدة، 
ومــا كان فــي هــذه الفتــرة مــن مواجهــات 
ــيات،  ــف الجنس ــع مختل ــرة م ــات كثي وتحدي

وفتــرة اإلنتقــال الفكــري للعالميــة.

الفريج .. ذكريات من الزمن الجميل 
تأليف: إبراهيم بوملحة

2-430-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: تاريخ 

نبذة:
ــارات  ــي واإلم ــارة دب ــن إم ــدث ع ــاب يتح كت
الســابق  الحيــاة فــي  بشــكل عــام وعــن 
بــكل صورهــا  ، حيــث يذكــر فيــه الكاتــب 
واألديــب اإلماراتــي : إبراهيــم بوملحــة الدور 
اإلجتماعــي للفريــج وصــور الوفــاء والعــادات 
 – المــدارس   ( صورهــا  بشــتى  والتقاليــد 
اللبــاس – الهوايــات – اللهجــة اإلماراتيــة – 
ــكل  ــة (وبش ــة واإلقتصادي ــاة اإلجتماعي الحي
عــام يعتبــر هــذا الكتــاب تجســيد لتــراث 

ــي. ــي دب ــج ف ــة الفري منطق

 العنكريزية   
تأليف: نوال حاوة 

2-261-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
العنكريزيــة روايــة حقيقية تروي الــروح فيها 
تذكــرات مضــى عليهــا زمنــا طويــا، تســترجع  
ــل  ــة رحي ــي حكاي ــم العدنان ــس الري ــا مي فيه
فئــة كبيــرة مــن شــعبها بكفاءاتــه العلميــة 
ــت(  ــن )الكوي ــر آم ــد صغي ــى بل ــة ال والمهني
تفجــر فيــه الذهــب األســود وبــدأ يتحــول الــى 
الحيــاة العصريــة قبــل جاراتــه الخليجيــات.

سيرة مختصرة للظالم 
 تأليف:  أمير تاج السر 

1-436-02-9948-978 :ISBN 
التصنيف: رواية 

نبذة:
روايــة يتحــدث فيهــا الروائــي الســوداني 
أميــر تــاج الســر عــن شــخصية بمهنــة )حداد( 
أصبــح وزيــرًا للثقافــة وكيــف تغيــرت حياتــه 
مــن إنســان بســيط بتلــك إلــى وزيــر كمــا 
يســرد األحــداث الهامــة التــي شــهدها فــي 
مــن طرائــف ومواقــف مشــوقة ومضحكة .

 وطني هويتي  
تأليف: طال الفليتي 

7-740-42-9948-978 :ISBN
التصنيف: إماراتيات

نبذة:
كتــاب يتحــدث عن مفهــوم الوطــن والهوية 
الوطنيــة  الوطنيــة ومكوناتهــا والقيــم 
ــا، ودور  ــا وأهميته ــا وخصائصه بمفهومه
المؤسسات وتعزيز الهوية واإلنتماء والوالء 

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ذاكرة الماء  
تأليف: واسيني األعرج  

0-730-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
للروائــي  تعتبــر بمثابــة ســيرة شــخصية 
الجزائــري الكبيــر ) واســيني األعــرج ( يتحــدث 
الجماعــات اإلرهابيــة  فيهــا عــن ســطوة 
المســلحة آنــذاك علــى جميــع مناحــي الحياة 
فــي بلــده وكيف عانى بســببها مــن إبتعاده 

عــن أهلــه وغختبائــه حتــى ال يتــم قتلــه.



+971 6 740 7388

marayabooks@hotmail.com

مرايا للطباعة و النشر و التوزيع
تأسست مرايا للنشر والتوزيع عام 2012، وتقدم خدمات النشر 

والتوزيع في مختلف المجاالت وتقوم بتجهيز المكتبات 
الخاصة باإلصدارات المتنوعة وتهتم باإلصدارات التاريخية 

واالنساب وما يتعلق بدولة االمارات العربية المتحدة. للدار 
بعض المنشورات الخاصة باألطفال، باإلضافة إلى كونها 

وكاء لمكتبة الكونغرس األميركي في دولة االمارات 
العربية المتحدة وسلطة عمان.
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لست معاقا
تأليف: عيد صاح

2-555-09-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
كيــف  العصفــور  ذلــك  مــن  فــواز  تعلــم 
ــرة  ــاوالت كثي ــه بمح ــي عش ــتطاع ان يبن اس
وجهــد كبيــر  واكتشــف فــواز ان العمــل 
والمثابــرة هــم اســاس النجــاح والتفــوق.

الجائزة
تأليف: عيد صاح

9-303-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــم  ــا بينه ــرق فيم ــل -- والف ــاط والكس النش
فــارس  هــو موضــوع قصتنــا  فهــا هــو 
يكتشــف ذلــك بســرعة ويعــرف الفــرق الكبير 
ــاه. ــاح بداخ ــذا النج ــر ه ــي  س ــم وبالتال بينه

ارنوب والثعلب
تأليف: عيد صاح

3-545-09-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
اذا كان الكــذب ينجــي فالصــدق انجــى --  
هــذا مــا يكتشــفه االصدقــاء بعــد ان عثــروا 

ــم كان قــد اضاعــه احــد المــارة. علــى خات

عائلة الفئران الصغيرة
تأليف: مريم الرفاعي

8-300-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
قصــة تتكلــم عــن اطاعــة الوالديــن وســماع 
كامهــم فهــم يعرفــون مصلحــة اطفالهم  
اكثرمــن شــخص اخــر وهــذا مــا سيكتشــفة 

جبــون ولبــون الفئــران الصغيــرات.

الملك الرحيم
تأليف: عيد صاح

2-302-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ملــك كان حكيمــا رحيمــا بشــعبه -- ضــاع 
ــه   ــاس ل ــة الن ــف محب ــال فاكتش ــي االدغ ف

ــجاعته. ــه وش ــبب عدل ــه بس ــاع عن والدف

الخروف فرحان
تأليف: مريم الرفاعي

5-299-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
كبيــر  دليــل  هــي  هــذه  الخــروف  قصــة 
التعــاون والمثابــرة وعــدم الوثــوق بالغربــاء 
ــت دون اذن  ــن البي ــروج م ــدم الخ ــب ع - ويج

الوالديــن

ريم واالقالم السحرية
تأليف: مريم الرفاعي

3-305-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
تختصرهــا  والمثابــرة  العمــل  عــن  قصــة 
فتــاة اســمها ريــم حيــث تكتشــف ان االقام 
الســحرية ليســت اال عمــل وجهــد كل طالــب 

ليصــل الــى مــا يرنــو اليــه

تفاصيل - تلوين للكبار
تأليف: محمد مجدي

7-131-48-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب تلوين

نبذة:
كتــاب تلوبــن للكبــار - يســاعد علــى تخطــي 
ــى  ــدرات عل ــي الق ــي وينم ــط النفس الضغ

ــرة ــل والمثاب التحم

من حق الليلة  
تأليف: ايناس عبدالحميد

2-981-13-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
قصــة عــن التقليــد الشــعبي الــذي عرفتــه 
منطقــة الخليــج العربــي قديمــا وهــي ليلــة 
النصــف مــن شــعبان - حيــث يلبــس االطفــال 
البيــوت  ويجوبــون  عندهــم  مــا  اجمــل 
الحلــوى  اكيــاس  يجمعــون  الحــي  فــي 
يســمونها  اكيــاس  فــي  والمكســرات 

الخرايــط.

التعاون
تأليف: عيد صاح

9-556-09-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
التعــاون  ان  الصغيــر  الديــك  اكتشــف 
والجماعــة هــي افضــل مــن العمــل منفــردا 
ــه المخاطــر   فعندمــا  - وكل هــذا يبعــد عن
طــارده الثعلــب خــاف وارتعــد -- وعــاد الــى 

ــه ــا من ــه خائف ام



+971 4 262 6301

info@maalem.net

معالم للطباعة و النشر و التوزيع
تهدف معالم للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م إلى االرتقاء 

بمهنة الطباعة والنشر والتوزيع من خال اصدار كتب عربية 
ذات مواضيع ثقافية واجتماعية قيمة تتناسب مع السوق 

اإلماراتي خاصة والسوق العربي عامة. إضافة الى توزيع 
الكتب في السوق اإلماراتي على المكتبات ودور الكتاب 

والمراكز التربوية والثقافية والمشاركة في المعارض 
الداخلية والعربية.      
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لماذا؟
تأليف: صفية حيدر أحمد

9-667-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص 

نبذة:
تطــرح  فتــاة  عــن  لألطفــال  قصــة 
اســتفهامات حــول مــا تفعلــه عائلتهــا بعــد 

للنــوم. دخولهــا 

لطيفة الخفيفة
تأليف: حصة العوضي

9-670-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال  - قصص

نبذة:
 حكايات من البيت القديم من 

التراث الخليجي.

أروع الحكم واألقوال المأثورة
تأليف: ناصر عاصي

0-870-76-9953-978 :ISBN
التصنيف: أدب 

نبذة:
كتــاب يحتــوي علــى العديــد مــن الحكــم 
المنتشــرة والشــائعة بيــن النــاس؛ يقــدم 
الحيــاة  عــن  رائعــة  وعبــارات  لكــم حكــم 
ونصائــح  جميلــة  معانــي  فــي  والدنيــا 
حكــم   ... عديــدة.  لشــخصيات  مفيــدة 
وكلمــات كلمــات مواضيــع مختــارة عبــارات 

الحيــاة. عــن  وجميلــة  رائعــة 

لنمرح معًا: هّيا نستحم 
تأليف: سحر عاصي

3-672-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
يعــّد المــرح مــن افضــل الطــرق لتعليــم 
االطفــال فــي مرحلتــي مــا قبــل المدرســة 
ــى  ــال عل ــجيع االطف ــا ان تش ــة، كم والروض
ــا  ــو م ــي آن، ه ــم ف ــل والتعل ــب والتخي اللع
يســعى اليــه هــذا الكتــاب وكل كتــاب فــي 

ــًا( ــرح مع ــلة )لنم سلس

معجم أدباء العالم
تأليف: د. شوقي عبود

0-780-76-9953-978 :ISBN
التصنيف: أدب - معجم 

نبذة:
معجــم يضــم تعريــف عــن أكثــر مــن 550 

أديــب عالمــي.

دنيا الحيوان في أغنيات األطفال
تأليف: هنا فرح حاحل

2-988-76-9953-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال 

نبذة:
قصائــد غنائيــة لألطفــال مــن عالــم الحيــوان

أطلسي المصور الحيوانات
تأليف: هنادي مزبودي

9-77-438-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - أطلس

نبذة:
ــات وأداة  ــة الحيوان ــة لمملك ــة رائع مقدم
لفهــم تنوعهــا وأهميــة الحفــاظ عليهــا.

مــن  نــوع   300 مــن  أكثــر  يعــرض  كتــاب 
المرســومة. المذهلــة  الحيوانــات 

سلسلة التعلم الممتع: الروضة األولى
تأليف:  نسب بو فخر الدين

2-892-76-9953-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
 + لألطفــال  واألرقــام  الحــروف  تعليــم 
ــراءة ــاب والق ــن الحس ــط + تماري ــاب الخ  كت

ــة  ــات ممتع ــع ملصق ــاطات م ــن ونش تماري
ــدة. ــة ومعتم ــج واضح ــق مناه وف

عبودي الطفل المميز: عالمات الوالدة 
لدى األطفال

تأليف: ميرنا البراج البلطجي
7-77-76-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
قصــة تربويــة هادفــة عــن عامــات الــوالدة 

لــدى األطفــال.

كتاب العلوم المصور: الماء منبع الحياة
تأليف: سلوى مصبح السويدي
3-587-09-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
كلنــا نــدرك أهميــة المــاء فــي حياتنــا فهــو 
ــاة  ــع الحي ــاء منب ــاب الن ــاة، وكت أصــل كل حي
هــو كتــاب شــيق مــع الصــور االتــي تؤكــد أن 

المــاء أســاس الحيــاة علــى األرض.



+971 4 2974 321

laith.shake@magrudy.com

اليربوع للنشر و التوزيع
دار نشر مكرسة لنشر كتب االطفال ذات نوعية رفيعة 

المستوى وتركز على الثقافة والتراث والحياة البرية في 
شبه الجزيرة العربية وهي كتب مسلية تشجع االطفال على 

القراءة باللغتين العربية واالنجليزية. تشمل المنشورات 
حكايات شعبية ومعلومات عامة وتاريخية وقصص مصورة 

وتقدم للمدارس كتب جذابة تساعد أولياء االمور في التركيز 
لمساعدة اوالدهم الطلبة.
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سالم
تأليف: يوسف خان

7-717-44-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال  - اناشيد

نبذة:
كتــاب موســيقي لاطفــال يتضمــن اناشــيد 

باللغــة االنجليزيــة فــي حــب االمــارات.

 Cherry Loving Leila
تأليف: انيكو برونر

2-993-85-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
الزرافــة المزعجــة ليلى,مولعــة بحــب الكــرز 
وراشــد حــارس المنتــزه هــو اآلخــر مولــع 
بالكــرز فجــأة يحــدث شــيء غيــر متوقــع 

ــاء. ــل األصدق ــد أفض ــى وراش ــح ليل وتصب مسابقة جمال الِجمال
تأليف: مارلين شيفلد

3-623-85-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
ــث  ــباق الجمال,حي ــة س ــة كامل ــل الناق تدخ
تجــد مجموعــة مــن اإلبــل الجميلة.تظــن أن 
الجمــال االخــرى أجمــل منهــا ,غيــر أن لجنــة 
التحكيــم التنظــر الــى جمــال الوجــه فقــط.

العيد السعيد 
تأليف: سلوى كبيتل 

0-557-43-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
العيــد مناســبة للفــرح , تصــور هــذه القصــة 

اجــواء وإحتفــاالت العيــد الســعيد.

عنزات عمر 
تأليف: كاثي هوبمان 

5-992-85-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
كل  عنزاتــه  ليرعــى  عمــر  يخــرج  عندمــا 
ــوم , يشــعر بالقــرف مــن وجــود القمامــة  ي

ويســعى إلحــداث فــرق فــي البيئــة.

الجمل ذو السنام 
تأليف: روضة الحامي

2-553-43-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال  

نبذة:
غيــر  المــكان  فــي  أننــا  احيانــًا  نشــعر 
المناســب, واننــا مختلفــون عــن اآلخريــن , 
كان الجمــل ذو الســنام الصغيــر يتــوق ألن 

األخــرى. الجمــال  يشــبه 

جاالجوليا
Dubai Abulhoul :تأليف

4-721-44-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب يافعين

نبذة:
أول روايــة لليافعيــن تكتــب بقلــم االماراتيــة 
الصغيــرة دبــي ابــو الهــول وتجــري أحداثهــا 

الخياليــة فــي دبــي .

رحلة جمال 
تأليف: مايكل فورمان 

3-793-42-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال  - رواية

نبذة:
روايــة مترجمــة لمايــكل فورمــان الحائــز 
علــى وســام »جريــن واي« مرتيــن تتكلــم 
عــن َجمــاٌل َجَمــٌل َصغْيــٌر، َوَعليــه أن َيْمشــي،  
ــاري  ــَن الَصَح ْرِض َوَعْرِضهــا، ِم فــي طــوِل اأْلَ
ــي ،  ــة دب ــى مدين ــال إل ــا الرم ــي َتْمأُلَه الت

َحيــُث َتْنَتِظــَرُه الَصَداَقــُة ُوالُمَغاَمــَرُة!

الجمل الذي ذهب بعيدًا
تأليف: جوليا جونسون 

6-619-42-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
ــي  ــي دب ــع ف ــل يضي ــن جم ــم ع ــة تتكل قص
ــي  ــودة ف ــال الموج ــل الجم ــط بتماثي ويختل

ــاحات. الس

جميلة انثى الصقر 
تأليف: ميريام ريكاردا هامب

6-982-85-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
عندمــا تشــارك جميلــة فــي ســباق الســرعة 
الجــوي ترتفــع نســبة اإلثــارة والتشــويق 
مــع وجــود بقيــة الطيــور قصــة ممتعــة 

ــر. ــة التصقي ــول رياض ح



+971 2 642 2510

unibookshop@hotmail.com

مكتبة الجامعة
تأسست مكتبة الجامعة بإمارة أبو ظبي عام 1970 وتعتبر من 

إحدى المكتبات الرائدة على مستوى دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والعالم العربي. تهدف مكتبة الجامعة إلى نشر 

العلم والمعرفة والرقي باإلنسان العربي إلى تحديات العصر 
مع المحافظة على القيم واألخاق العربية وتطمح إلى أن 

نكون موقعًا رائدًا في هذه السوق مؤهًا لبيع آالف الكتب 
واألدوات التعليمية في العام.
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تلوث الهواء  اسبابه واخطاره 
تأليف: محمد عبد العزيز الهاوى 

3-528-91-2008-622 :ISBN
التصنيف: كتاب للناشئين - علوم

نبذة:
ــات  ــر معلوم ــهولة وييس ــدم بس ــاب يق كت
تخــص كل العائلــة  وموضوعــات تمهنــا في 

حياتنــا  وهــى معلومــات ال غنــى عنهــا.

برنامج ابجد  -  المستوى االول
تأليف:  جمعية حماية اللغة العربية

7-755-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: تعليمي

نبذة:
الوعــى  تنميــة  الــى  البرنامــج  يهــدف 
طــاب  لــدى  العربــى  باالحــرف  الصوتــى 
وســيلة  ووالحــرف  االساســية  المرحلــة 

الكلمــة. عالــم  الــى  للولــوج  على طريقتى 
تأليف: نبيلة عباس 

7-545-76-9953-978 :ISBN
التصنيف: كتاب طبخ

نبذة:
هــذا الكتــاب يقــدم تنوعــات غذائيــة شــاملة 
يجمــع مــا بيــن االطبــاق الشــرقية  واطبــاق 

اخــرى مــن حضــارات مختلفــة.

برنامج ابجد  -  المستوى الثاني
تأليف:  جمعية حماية اللغة العربية

4-756-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: تعليمي

نبذة:
الوعــى  تنميــة  الــى  البرنامــج  يهــدف 
طــاب  لــدى  العربــى  باالحــرف  الصوتــى 
وســيلة  ووالحــرف  االساســية  المرحلــة 

الكلمــة. عالــم  الــى  للولــوج 

برنامج ابجد  -  المستوى الثالث
تأليف:  جمعية حماية اللغة العربية

1-757-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: تعليمي

نبذة:
الوعــى  تنميــة  الــى  البرنامــج  يهــدف 
طــاب  لــدى  العربــى  باالحــرف  الصوتــى 
وســيلة  ووالحــرف  االساســية  المرحلــة 

الكلمــة. عالــم  الــى  للولــوج 

التوازن البيئى
تأليف: محمد عبد العزيز الهاوى 

5-137-52-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب للناشئين - علوم

نبذة:
كتــاب علمــى للناشــئين يقــدم بســهولة 
العائلــة   كل  تخــص  معلومــات  وييســر 
وموضوعــات تمهنــا فــي حياتنــا  وهــى 

عنهــا. غنــى  ال  معلومــات 

برنامج ابجد  -  المستوى الرابع
تأليف:  جمعية حماية اللغة العربية

8-758-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: تعليمي

نبذة:
الوعــى  تنميــة  الــى  البرنامــج  يهــدف 
طــاب  لــدى  العربــى  باالحــرف  الصوتــى 
وســيلة  ووالحــرف  االساســية  المرحلــة 

الكلمــة. عالــم  الــى  للولــوج 

بصمة ابداع  قصص وخواطر 
تأليف: حمدان العامرى 

9-768-20-9948-978 :ISBN
التصنيف:  قصص و خواطر

نبذة:
قصــص  وخواطــر لمؤلف اماراتــى  واعد  من 
الناشــئة ابــدع فــى االنتــاج االدبــى للقصــص.

12500 سؤال وجواب  لكل سؤال 
تأليف: سهام ابراهيم محمود 

1-620-76-9953-978 :ISBN
التصنيف: معلومات متنوعة

نبذة:
الكتــاب بــه معلومــات متنوعــه مــن جميــع 
المعــارف  االدب . القــاب وكنــى . اســاميات 
. اعــام . سياســة واقتصــاد  . غــزوات . فنــون  

وغيرهــا.

برنامج ابجد  -  المستوى الخامس
تأليف:  جمعية حماية اللغة العربية

5-759-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: تعليمي

نبذة:
الوعــى  تنميــة  الــى  البرنامــج  يهــدف 
طــاب  لــدى  العربــى  باالحــرف  الصوتــى 
وســيلة  ووالحــرف  االساســية  المرحلــة 

الكلمــة. عالــم  الــى  للولــوج 
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مكتبة 
الصفاء



95دليل الناشرينجمعية الناشرين اإلماراتيين

كلنا مفيدون
تأليف: سهير السمان

4-394-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
عملهــا  ان  تجــد  ســكين  هنــاك  كانــت 
االكل  واصبــح  المطبــخ  فــي  مفيــد  غيــر 
ــت  ــا عرف ــير وبعده ــع وال تقش ــدون تقطي ب

الطعــام. اعــداد  فــي  اهميتهــا 

كالم اعجبني
تأليف: وليد عبد المجيد ابراهيم

9-450-53-9953-978 :ISBN
التصنيف: حكم وامثال 

نبذة:
نجــد الحكمــة فــي اي شــي وفــي كل شــي 
فهــي تجعلنــا نــرى االمــور بطريقــة افضــل.

حاول حتى تنجح
تأليف: سهير السمان

7-380-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ســيارة صغيــرة كانــت تحــاول الصعــود علــى 
توصــل  وال  تخــاف  كانــت  ولكنهــا  الجبــل 
الــى  وصلــت  والمتابعــة  االصــرار  وبعــد 

الجبــل وكانــت ســعيدة بهــذا النجــاح.

المعجم الوجيز للطالب
5-458-53-9953-978 :ISBN

التصنيف: معجم

نبذة:
المصطلحــات  فهــم  علــى  يســاعد 
والمفــردات التــي تكــون مبهمــة وتزيــد 

الطالــب. مكتســبات  مــن 

المعلم الحكيم والتلميذ
تأليف: انسام جميل

0-392-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
تلميــذ غنــي كان يريــد المــزاح مــع رجــل 
هــذا  بســعادة  المــزاح  واســتبدل  فقيــر 

الفقيــر. الرجــل 

فتى في الثالثة عشر
تأليف: اسماء محمد

9-405-53-9933-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
ــه  ــه بيــن رغبات فتــى فــي الثالثــة عشــر يتي
فــي الحــب مــن جهــة ومــا فــرض عليــه مــن 
االنتقــام لعائلتــه مــن جهــة اخــرى فعــاش 
بيــن هــذا وذالــك وتاشــت فيــه معانــي 

ــراءة. ــة والب الطفول

سلطان والنجوم السبع
تأليف: انسام جميل

3-557-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــة  ــل القري ــاق دخ ــل بعم ــلطان كان يتخي س
ــرد  ــن لط ــع االخري ــاون م ــب التع ــارع لط فس

ــاق. ــذا العم ه

اكثر من 1000 حكمة وحكمة
تأليف: هشام عواض

2-556-42-9933-978 :ISBN
التصنيف: حكم وامثال

نبذة:
ــامية  ــم االس ــة والقي ــم العربي ــع الحك روائ

ــة. ــخصيات العريق ــاء والش ــوال العلم واق

فرحان يحقق حلمه
تأليف: انسام جميل 

7-603-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــرة  ــب ك ــون الع ــان يك ــع ب ــان كان يطم فرح
قــدم ومــع االصــرار  والتدريــب هــو وفريقــه 

فــاز باللقــب.

خالد والعصفور
تأليف: انسام جميل 

6-556-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
والــد خالــد قــد اشــترى لخالــد عصفــور فــي 
وقــد  العصفــور  يحــب هــذا  وكان  قفــص 
اطلقــه ذات مــرة ولــم يعــد وحــزن خالــد 
ــعادة  ــعر بالس ــا ش ــور وبعده ــى العصف عل
عندمــا رأى العصفــور ســعيدا خــارج القفص.
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مكتبة دار الحافظ
مكتبة دار الحافظ للنشر هي دار نشر إماراتية تأسست في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 2012، وسرعان ما أخذت 
موقعها في سوق النشر المحلي والعربي، نظرًا للعاقة 

المميزة التي تمكنت من بنائها قرائها ومع دور النشر 
المحلية والعالمية.



99دليل الناشرينجمعية الناشرين اإلماراتيين

انتهاء عقد عمل العب كره قدم محترف 
تأليف: عبدالرزاق فاروق سفلو
7-307-23-9948-978 :ISBN

التصنيف: قانون

نبذة:
كتــاب صادر عن المستشــار القانــون في اتحاد 
كــرة القــدم اإلماراتــي يشــرح فيــه موضــوع 
هــام جــدا يتعلــق بالتعاقــد مــع الاعبيــن 
ــارات. ــة اإلم ــن دول ــًا لقواني ــن وفق المحترفي

تدرج البطالن في القرار االدارى 
تأليف: فيصل عبدالحافظ الشوابكه

0-646-13-9948-978 :ISBN
التصنيف: قانون

نبذة:
هــو كتــاب اكاديمــى يــكاد يكــون األول مــن 
ــة  نوعــه يصــدر فــي القــرار االدارى فــي دول
االمــارات العربيــه المتحــده  يناقــش الكتــاب 
احــد أهم القضايــا االداريــه في االونــه االخيره 
وهــى تــدرج البطــان فــي القــرار االدارى 
ومشــتما علــى احــدث االجتهــادات القضائيه 
المحكمــة  الصــادرة عــن  اإلمــارات  بدولــة 
االتحاديــة العليــا و محكمــة تمييــز دبــي.

المنافسه غير المشروعه
تأليف: خالد على عبدهللا المنصورى

5-624-09-9948-978 :ISBN
التصنيف: قانون

نبذة:
فيــه  يتطــرق  قانونــى  اكاديمــى  كتــاب 
ــار  ــن التج ــه بي ــوع المنافس ــف لموض المؤل
المنافســه  الن  مشــروعه  الغيــر  وخاصــة 
بصفــة عامــه هــي مــن األســاليب المهمــه 
فــي  وخاصــة  والتطويــر  التنميــه  فــي 
الكتــاب  يعــرض  و  الحــره   االقتصــادات 
المقارنــة بيــن القوانيــن التجاريــة اإلماراتيــة 

و بعــض القوانيــن فــي الــدول العربيــة.

الحمايه الجنائيه في مجاالت 
االستعماالت السلميه للطاقه النوويه

تأليف: سعيد على سعيد النقبى
8-546-18-9948-978 :ISBN

التصنيف: قانون

نبذة:
ــدا   ــا جدي ــش موضوع ــى يناق ــاب اكاديم كت
فــي دولــة االمــارات العربيــه المتحــده و 
مطروحــًا اآلن للتدريــس األكاديمــي  حيــث 
الســلميه  االســتعماالت  الكتــاب  يعــرض 
ــه  ــن حماي ــا م ــا يتبعه ــه وم ــه النووي للطاق
اإلمــارات  دولــة  قوانيــن  وفــق  جنائيــه 
العربيــة المتحــدة .ايضــا يعتبــر الكتــاب األول 

فــي الدولــه مناقشــا للطاقــه النوويــه .

بحوث في االقتصاد االسالمى 
تأليف: سالم سعيد الناعور 

7-223-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: اقتصاد

نبذة:
هــو كتــاب اكاديمــى يشــتمل علــى 9 أبحــاث 
االســامى  االقتصــاد  جوانــب  فــي شــتى 
ــاد  ــة االقتص ــدى صاحي ــى م ــه عل ــا في مبين
زمــان  لــكل  صالحــا  يكــون  الن  االســامى 
ومــكان وانــه يحقــق المعنــى الحقيقــى 

لاســتدامه بشــتى مجاالتهــا.

قانون العمل
تأليف: محمد باسل الحافظ

0-83-438-9948-978 :ISBN
التصنيف: قانون

نبذة:
شــرح  يتضمــن  أكاديمــي  مهنــي  كتــاب 
عــرض   مــع  اإلماراتــي  العمــل  قانــون 
ــدث  ــق أح ــيم وف ــرارات و المراس ــة الق كاف
 2017 فبرايــر  شــهر  حتــى  التعديــات 
ــال و  ــات العم ــوق و اجب ــاب حق ــح الكت يوض
أصحــاب العمــل و كل مايتعلــق بالعاقــة 
ــن  ــداًء م ــل ابت ــب العم ــل و صاح ــن العام بي

العامــل. خدمــة  انتهــاء  حتــى  التعاقــد 

علم االجرام وعلم العقاب 
/ القطاونــه  إبراهيــم ســليمان  د.   تأليــف: 

 د. حمد السعيد عبدالفتاح
6-93-497-9948-978 :ISBN

التصنيف: قانون

نبذة:
الجريمــه  علــم  يناقــش  اكاديمــى  كتــاب 
الجريمــه  نشــأت  وكيــف  العقــاب  وعلــم 
وتاريــخ تطــور العقــاب بتطــور الجريمــه مــع 
مــرور الســنين وعبــر العصــور المختلفــه 
وكيــف ان العقــاب يســاهم فــي الحفــاظ 
علــى التــوازن البيئــي داخــل المجتمــع وبيــن 
وافــر يعــرض الكتــاب بعــض الألمثلــة وفقــا 

ــارات. ــة اإلم ــن دول لواني

سلطة النيابه العامه في تحريك 
الدعوى الجزائيه 

تأليف: سعيد حسن محمد بالحاج
5-260-23-9948-978 :ISBN

التصنيف: قانون

نبذة:
هــي رســاله اكاديميــه تناقــش موضوعــا 
الجزائيــه  اإلجــراءات  قانــون  فــي  مهمــا 
النيابــه  ســلطة  مــدى  وهــو   اإلماراتــي  
العامــه فــي تحريــك الدعــوى الجزائيــه حيــث 
ان المشــرع االماراتــى قــد قيد ســلطة النيابه 

ــه. ــاالت معين ــي ح ــق اال ف ــذا الح ــن ه م
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زاجل للنشر و التوزيع
تأسست زاجل للنشر والتوزيع بإمارة أبوظبي عام 2016 وتهدف 

إلى إثراء المكتبة العربية بكتب ذات محتوى عالي الجودة، 
إلى جانب تشجيع القراءة بين أبناء األمة العربية وباألخص 

الشباب اليافعين من خال اعتماد فلسفة االبتكار و«التعليم 
الترفيهي« في جميع إصداراتها ومنشوراتها وتقديم تجربة 

متميزة وذات قيمة عالية.
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رحلة الكون والعالم
تأليف: عمار المعيني

التصنيف: تاريخ

نبذة:
ــن  ــى أماك ــيقة إل ــة ش ــة علمي ــة تاريخي رحل
غريبــة وأحــداث عظيمــة حصلــت فــي أزمــان 
غابــرة لــم نتمكــن مــن رؤيتهــا نحــن البشــر 
منــذ خلــق هللا عزوجــل الكونقبــل مليــارات 

ْنِقذوا َشَجَرَة اْلغافالســنوات وصــوال إلــى يومنــا هــذا. أَ
ِتأليف: د. علي عبدالقادر 

التصنيف: كتاب ناشئة - قصص

نبذة:
قصــة للناشــئة تتحــدث عــن شــجرة الغــاف 
ــاظ  ــة  الحف ــى أهمي ــد عل ــا لتؤك و أهميته

ــراث. ــة و الت ــى البيئ عل

عاش الوطن
ِتأليف: د. علي عبدالقادر 

التصنيف: كتاب ناشئة - قصص

نبذة:
قصــة للناشــئة عــن حــب الوطــن والتضحيــة 
ــى  ــن عل ــة الوط ــم منفع ــه وتقدي ــن أجل م
بيــن  الصــراع  عــن  الشــخصية  المنفعــة 

والمبــادئ. المصالــح 

ممملكة الطواويس
تأليف: فاضل المهيري

4-720-09-9948-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
روايــة تجمــع بيــن روعــة الخيــال وعراقــة 
ــق  ــى عم ــة ال ــا برحل ــرة تاخذن ــخ مغام التاري
الماضــي عبــر ســفينة القراصنــة فــي رحلــة  
القرصــان الشــاب المحفوفــة بالمخاطــر مــع 
ــد  ــوا ض ــن وقف ــة الذي ــن و القراصن المهربي
أوائــل  فــي  البرتغالــي  الظلــم  و  القمــع  

ــر . ــادس عش ــرن الس الق
الروايــة زهــران يجــد نفســه علــى  بطــل 
ضمــن  ديجــور  القرصــان  ســفينة  ســطح 
االنتقــام  قــرر  أن  بعــد  الســفينة  طاقــم 
ــرته  ــراد أس ــع اف ــى جمي ــي قض ــه الت لعائلت
نحبهــم تحــت نيــران القصــف البرتغالــي .

بحار ال قرصان 
ِتأليف: د. علي عبدالقادر 

التصنيف: كتاب ناشئة - قصص

نبذة:
قصــة للناشــئة عــن عاقبــة التهــورو تحكــي 
ــح  ــار وان يصب ــوض البح ــم بخ ــاب يحل ــن ش ع
بحــار لكــن تســرعه يحــول حلــم المغامــرة إلى 
ــى  ــيرا عل ــح أس ــوده أن يصب ــن يق ــور أرع ته

ــة. ــفينة القراصن س

فرصة ماجد الكبرى
ِتأليف: د. علي عبدالقادر 

التصنيف: كتاب ناشئة - قصص

نبذة:
الســعي  و  الفرصــة  اغتنــام  عــن  تحكــي 
لتحقيــق الهــدف و الغايــة حيــث يجــد ماجــد 
مــع  اللعــب  فــي  العمــر  فرصــة  امامــه 

الفريــق فــي مبارتــه المهمــة.

تصاريف القدر
تأليف: خالد المهيري

التصنيف: كتاب ناشئة - قصص

نبذة:
ــوم  ــات الي ــر ذكري ــا عب ــئة تنقلن ــة للناش قص
ــه  ــن صديق ــات  األب ع ــل و ذكري األول للطف
وحافلــة المدرســة لتحكــي عــن القــدر و 
ــع  ــلوب ممت ــرض باس ــرف و تع ــة التص عاقب
الحافلــة  فــي  الركــوب  وأدب   األخــاق 

واهميتهــا.

مغامرة الفهد العربي 
ِتأليف: د. علي عبدالقادر 

التصنيف: كتاب ناشئة - قصص

نبذة:
قصــة للناشــئة خيــال علمــي فــي رحلــة الى 
المســتقبل  تحكــي قصــة بيــن المجــرات 
ــن  ــر ع ــر و الش ــن الخي ــراع بي ــب وص والكواك

ــن. ــبيل الوط ــي س ــة ف ــاء و التضحي الوف



+971 4 265 7211

unibookshop@hotmail.com

 مكتبة 
دار الفضيلة
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1000 معلومة عن ابن خلدون 
تأليف: د. أشرف محمد الوحش 

6-520-297-977-978 :ISBN
التصنيف: معلومات عامة

نبذة:
يقدم الكتاب علمًا من أعام الحضارة العربية 
اإلسامية ؛ بل الحضارة الكونية ، ال يزال بعد 
ويشغل  الدنيا  يمأل  وفاته  من  قرون  ستة 
)مقدمة  مقدمته  في  أورده  بما   ، الناس 
ابن خلدون( من أفكار صائبة ونظريات رائدة 

عصره. إلى  بالنسبة 

الصالونات األدبية في الوطن العربي
تأليف: د. أحمد سيد حامد آل برجل

6-14-5155-977-978 :ISBN
التصنيف: أدب 

نبذة:
فــي  األدبيــة  الصالونــات  الكتــاب  تنــاول 
المنطقــة العربيــة ، ودورهــا فــي النهضــة 
والثقافــة،  الفكــر  رايــة  ورفــع   ، األدبيــة 
أن يكــون تمثيــا  لمــا يمكــن  ثــم عــرض 
ــاءات  ــي اللق ــا ف ــات وجذوره ــل الصالون ألص
ــب بتعريــف  والمجالــس وقــد اســتهل الكات
ــع ،  ــة والواق ــي  اللغ ــه ف ــات  ومكان الصاون
قديًمــا وحديًثــا ، كمــا تحــدث عــن دور المــرأة 
علــى امتــداد تاريخهــا فــي هــذه الصالونــات 
ــى  ــود لل ــد تع ــا ق ــاادة حديًث ــت أن الري ، وأثب
دور المــرأة ؛ لمــا كان مــن دور نازلــي فاضــل.

تاريخ القرصنة في العالم 
تأليف: ياتسيك ماخوفسكي 
1-06-5155-977-978 :ISBN
Children’s stories :التصنيف

نبذة:
المراحل  لكل  تصوًرا  يطرح  أن  الكاتب  يحاول 
الرئيسية للقرصنة ؛ حيث يمتد زمن األحداث 
الحديث،  عصـرنا  وحتى  القديم  العالم  من 
أما مسرح األحداث فهو كوكبنا بأسره ، كل 
البحار ، مما سيساعد القارئ على اكتشــــاف 
وكذلك   ، للقرصــــنة  تماًما  مختلفة  جوانب 
التعرف على جذورها االجتماعية والنفسية . 

 حكايات األمثال 
تأليف: د. أحمد سيد حامد آل برجل

9-509-297-977-978 :ISBN
التصنيف: حكم و أمثال

نبذة:
من  جميلة  باقة  دفتيه  بين  الكتاب  يضــــم 
وهي   ، األمثال  كتب  ومن   ، الضــــاد  أزاهير 
المورد  حيث  من  وحكايته(  )مثـل  عن  عبارة 
والمضــــرب ، وكان التركيز فيه على األمثال 
المشــــهورة ؛ لتكون عونا للقارئ في فهم 

ومضـربه.  المثل  مورد 

1000 معلومة عن االستشراق والمستشرقين 
تأليف: هاني محمد حامد 

2-524-297-977-978 :ISBN
التصنيف: معلومات عامة

نبذة:
ألف معلومة عن االستشراق والمستشرقين، 
تشمل : تعريف االستشراق ونشأته، وتطوره، 
، واالستشراق  واالسـتشـراق واالسـتعما 
واليهود، ودوافع االستشراق وأهدافه، 
ومناهج المسـتشرقين وفئاتهم وأعمالهم 
البحث  ، ومواقفهم وأعامهم وموازين 
عندهم، ومستقبل االستشراق وواجبنا نحوه. 

1000 معلومة عن تاريخ التربية وأعالمها 
تأليف: نبيل أبو القاسم 

2-524-297-977-978 :ISBN
التصنيف: معلومات عامة

نبذة:
يحتــوي على تاريخ علم التربية وتطوره وآراء 
وبذلك  المختلفة؛  العصور  عبر  رواده  أكبر 
يتسنى للمربي أن يستفيد من هذه التجارب.  

موسوعة أدباء العالم في القرن 21 
تأليف: محمود قاسم 

2-524-297-977-978 :ISBN
التصنيف: موسوعات

نبذة:
يضم أهم أدباء العالم في بداية القرن )21(؛ 
حتى وإن رحلوا في ســــنواته األولى ، فهم 
إبداعيون ينتمون إلى القرن )20(، لكن الكثير 
 ،)21( القرن  في  أبدعوا  األدباء  هؤالء  من 
أدبية  جوائز  على  منهم  العديد  وحصــــل 

نوبل. جائزة  رأســــها  كبرى على 

1000 معلومة عن اللغة العربية وآدابها 
تأليف: د. أحمد سيد حامد آل برجل

5-507-297-977-978 :ISBN
التصنيف: معلومات عامة

نبذة:
ونشأتها  العربية  اللغة  عن  معلومة  ألف 
برع  التي  القديمة  اللغة  وعلوم  وتطورها، 
فيها العرب ، كعلم: النحو، والصرف، والباغة، 
العربية  اللغة  نوادر  وكذلك  والفصاحة، 
وشعرائها.  وأدبائها  وأصواتها،  ومواقفها 

الولع  بالكتب  والهوس  بالقراءة
تأليف: وليد طه عاشور

3-527-297-977-978 :ISBN
التصنيف: الكتب و القراءة

نبذة:
ــاهير  ــاق المش ــي أعم ــيقة ف ــة ش ــو رحل ه
اد؛  مــن كبــار المثقفيــن والمبدعيــن الــروَّ
... نطلــع مــن  الرؤســاء والزعمــاء  وحتــى 
وخصوصياتهــم  عاداتهــم  علــى  خالهــا 
والكتابــة،  القــراءة  أثنــاء  وطقوســهم 
ونقتــرب مــن مظاهــر عبقريتهــم وهــم 
يحدثوننــا عــن ولعهــم بالكتــب ، وهوســهم 
ــه ــم مع ــم ، وطرائفه ــة ،ومواقفه بالكتاب

1000 معلومة عن األندلس
تأليف: د. أحمد سيد حامد آل برجل 

8-522-297-977-978 :ISBN
التصنيف: معلومات عامة

نبذة:
األندلس  غصن  عن  تحدثت  معلومة  ألف 
الرطيب ، من قيام دولة اإلسام إلى سقوط 

واندحارها. حضارتها 



+971 50 373 3948

maktbtysharjah@hotmail.com

مكتبتي لنشر و توزيع و تجازة الكتب
مؤسسة مكتبتي دار نشر إماراتية تأسست في إمارة 

الشارقة عام 2012 وبدأت منذ نشأتها على رفع سوية العمل 
الثقافي في دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم العربي 

من خال إصدارات هادفة ومتنوعة تهم كل أطياف المجتمع 
اإلماراتي والعربي.
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راما تحب مدرستها
تأليف: منال فهمي محجوب

4-337-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
فــي  لألطفــال  قصصيــة  مجموعــة 
ســنواتهم األولــى تعلمهــم الســلوكيات 
مجــد. وأخوهــا  رامــا  خــال  مــن  كيف أحافظ على جسديالجيــدة 

تأليف: آالء جودة
0-772-02-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
كتــاب تربــوي لألطفــال مــن ســن 8 ســنوات 
ــة  ــدهم والمحافظ ــاء بجس ــم االعتن يعلمه
ــة  ــذاء والصح ــة بالغ ــه والعناي ــى نظافت عل
إرشــاديه  نصائــح  يعطــي  كمــا  والجمــال 

ــرش. ــن التح ــم م لحمايته

االعتماد على النفس
تأليف: طارق أحمد البكري

0-207-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
مجموعــة قصصيــة لألطفــال تعلــم الطفــل 
مــن خــال القصص مــع الحيوانــات مجموعة 
الحيــاة. فــي  الشــخصية  المهــارات  مــن 

طفلك من الوالدة إلى ست سنوات
تأليف: أسماء محمد صبحي نشاوي 

5-636-02-948-978 :ISBN
التصنيف: تعليمي

نبذة:
كتــاب تربــوي لألســرة يعطــي نصائــح حــول 
العنايــة بالطفــل وتهذيــب ســلوكياته منــذ 

ــه المدرســة. ــوالدة وحتــى دخول ال

كيف أساعد الناس
تأليف: رنيم هيثم حافظ

3-768-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
هادفــة  تربويــة  تعليميــة  مجموعــة  
لألطفــال يتعلمــون مــن خالهــا مهــارات 
شــخصية وســلوكيات حياتيــه جيــدة مــع 

المجتمــع. أفــراد 

قصص من حياة الصحابة
تأليف: هيثم موفق حافظ

1-886-43-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
ــاب يتحــدث عــن ســيرة بعــض شــخصيات  كت
الصحابــة وأخاقهــم والمواقــف التــي مــرت 

بهــم.

الحساب الذهني للمبتدئين
تأليف: رشا يوسف الشعار

7-884-43-9948-978 :ISBN
التصنيف: تعليمي

نبذة:
جديــدة  طريقــة  هــو  الحســاب  تســريع 
ــدف  ــم، يه ــارات التعل ــدرات ومه ــة ق لتنمي
بطريقــة  الحســابية  المســائل  حــل  إلــى 
ســريعة وممتعــة، فهــو ينمــي الذاكــرة 
والفهــم  التركيــز  علــى  القــدرة  ويزيــد 
البديهــة  وســرعة  والدقــة  واالنتبــاه، 
بالنفــس. والثقــة  واإلبــداع  واالســتيعاب، 

في يوم النظافة
تأليف: قحطان إبراهيم الطاع
0-597-49-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
مجموعــة قصــص مصــورة لألطفــال تحكــي 
عــن مغامــرات يمــر بهــا حمــد وأختــه ميــرا 
يتعلمــون مــن خالهــا التصرفــات الحســنة.

العلوم  للصغار
تأليف: هبة محمد نذير الحلبي

7-773-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - علوم

نبذة:
تجــارب علميــة بســيطة يســتطيع الطفــل مــن 
خالهــا التعــرف علــى العالــم والكائنــات مــن 

حولــه.

مجد يتحدى خوفه
تأليف: منال فهمي محجوب

3-334-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - قصص

نبذة:
فــي  لألطفــال  قصصيــة  مجموعــة 
ســنواتهم األولــى تعلمهــم الســلوكيات 

رامــا. وأختــه  مجــد  خــال  مــن  الجيــدة 
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“

“الكون مكون 
من قصص

- موريل روكيسر

 و ليس
 من ذرات”



+971 6 554 1145

+971 6 554 1664

alqasimi.publs@gmail.com

www.sheikhdrsultan.ae

منشورات القاسمي
منشورات القاسمي دار متخصصة بنشر وتوزيع كتب صاحب 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس األعلى حاكم الشارقة.

وقد بلغت مؤلفات صاحب السمو حوالي خمسين عنوانًا، 
حيث تناول في كتبه التاريخ واألدب والمسرحيات والروايات 

األدبية وكتب السيرة الذاتية، بينما بلغت إصدارات منشورات 
القاسمي ما يقارب مائة وخمسين إصدارًا متنوعًا، متضمنة 

كتب صاحب السمو باإلضافة إلى ترجماتها إلى اللغات 
العالمية الحية، وكذلك مجموعة من الدراسات واألبحاث التي 

تناولت كتب صاحب السمو وغيرها من الكتب المتنوعة.



117دليل الناشرينجمعية الناشرين اإلماراتيين

حديث الذاكرة )الجزء الثالث(
تأليف: د. سلطان بن محمد القاسمي

3-970-16-9948-978 :ISBN
التصنيف: تاريخي

نبذة:
بدايــة  مــع  بدأتــه  الــذي  الثالــث  الجــزء 
الشــيخ  المرحــوم  ورأس  الدولــة  تأســيس 
زايــد بــن ســلطان ال نهيــان طيــب هللا ثــراه 
بعــض  بهــا  عصفــت  التــي  الدولــة  تلــك 
المحــن إال أن ربــان تلــك الدولــة اســتطاع 

إيصالهــا الــى بــر األمــان. 

األعمال المسرحية 
تأليف: د. سلطان بن محمد القاسمي

572-62-444-99533-978 :ISBN
التصنيف: مسرحية

نبذة:
بجمــع  القاســمي  منشــورات  قامــت 
مســرحيات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
مســرحيات  ســت  بلغــت  والتــي  ســلطان 
 – القضيــة   – هوالكــو  عــودة   : وهــي 
الواقــع صــورة طبــق األصــل – اإلســكندر 
األكبــر – النمــرود – شمشــون الجبــار .حيــث 
الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أثــرى 
عضــو  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان 
ــي  ــارقة معان ــم الش ــى حاك ــس األعل المجل
اإلبــداع المســرحي مــن خــال مشــاركته 
ــدم  ــرحيًا ق ــًا مس ــاره كاتب ــرحيين باعتب للمس
ــدت  ُجسِّ روائــع  ســت  العربــي  للمســرح 
علــى خشــبات المســارح المحليــة والعربيــة 
ــة  ــوم األم ــخصت هم ــع ش ــة .. روائ والغربي
ــة  ــر معالج ــا عب ــتقبل أيامه ــرت بمس ، وبش
أعمــال  طافــت  وقــد   ، محبكــة  دراميــة 
ــة العواصــم  ســموه فــي الســنوات الماضي

واألجنبيــة. العربيــة  والمــدن 

تحت راية االحتالل
تأليف: د. سلطان بن محمد القاسمي

10-553-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: تاريخي

نبذة:
يتعــرض المؤلــف إلــى تاريخ القواســم وتاريخ 
مشــيرًا  الخصــوص،  وجــه  علــى  الشــارقة 
والسياســات  االجتماعيــة  األحــوال  إلــى 
البريطانيــة ضــد القواســم، وتطــور الشــارقة 
القبائــل،  وأوضــاع  وســكانيًا،  عمرانيــًا 
وتحــوالت المدينــة مــن خــال ســيرة الشــيخ 
1866م. العــام  وحتــى  صقــر  بــن  ســلطان 

الشيخ األبيض
تأليف: د. سلطان بن محمد القاسمي

0-19-444-9948-978 :ISBN
التصنيف: تاريخي

نبذة:
فــي  أحداثهــا  وقعــت  حقيقيــة  قصــة 
ــم  ــا ل ــر، ولكتابته ــع عش ــرن التاس ــة الق بداي
الشــيخ  الســمو  صاحــب  المؤلــف  يكتــف 
الدكتــور ســلطان بمــا فــي يديــه مــن وثائــق 
ــليم (  ــة ) س ــارة لمدين ــام بزي ــل ق ــب ب ليكت
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة حيــث 
ضاهــى المبانــي القديمــة للجــزء المتبقــي 
 ) بــول  جوهانــس   ( وبلــدة  المدينــة  مــن 
الوثائــق  ( ومركــز  بيبــودي   ( وزار متحــف 
)ايســكس( فــي )ســليم( ، أمــا فــي الشــرق 
فقــد بحــث عــن أحفــاد جوهانــس بــول فــي 
ــق  ــد الخال ــيد ) عب ــى الس ــر عل ــار( فعث )ظف
ــن الســيدة  ــع ( وهــو اب ــن ربي ــن ســالمين ب ب
المعروفــة فــي ظفــار ، فعثــر عبرهــا علــى 
أحفــاد حوهانــس بــول وعلــى األم )بريكــون(.

يضــيء متــن الروايــة علــى بطلهــا عبــد هللا 
الــذي يبــدأ بســرد قصتــه منــذ العــام 1805م، 
ــي  ــة ه ــخصية مهم ــم ش ــر اس ــرد ذك ــم ي ث
عبــد هللا بــن عقيــل ، أحــد الســادة العلوييــن 
ــر  ــي البح ــروف ف ــر المع ــار والتاج ــي ظف ف
األحمــر ، وهــو صاحــب الســفن الكثيــرة ، 
وهــو الــذي اتفــق مــع الفرنســيين علــى 
تأســيس وكالــة لهــم فــي جزيــرة )كمــران(. 

القواسم والعدوان البريطاني 
تأليف: د. سلطان بن محمد القاسمي

5-877-16-9948-978 :ISBN
التصنيف: تاريخي 

نبذة:
هــذا الكتــاب يفّنــد »أســطورة القرصنــة 
العربيــة فــي الخليــج«، وُيرجــع تهديدهــا 
الهنــد  »شــركة  صنيعــة  أنــه  إلــى 
ــن  ــة؛ ولك ــض تجاري ــباب مح ــرقية«، ألس الش
الحقيقــة ليســت كذلــك فقــد كانــت هنــاك 
خطــة مــن »كابتــن جــون مالكولــم« إلقامــة 
الخليــج،  فــي  تجاريــة  بريطانيــة  قاعــدة 
علــى  عمــل  التــي  خطتــه  تلــك  وكانــت 

1800م. ســنة  منــذ  تنفيذهــا 

سيرة مدينة
تأليف: تأليف: د. سلطان بن محمد القاسمي

0-878-18-9948-978 :ISBN
التصنيف: تاريخي

نبذة:
يتنــاول هــذا الكتــاب ســيرة مدينة الشــارقة، 
لهــا،  واالقتصــادي  السياســي  والتشــكل 
منــذ أن وحــد الشــيخ ســلطان بــن صقــر بــن 
الشــارقة  مدينــة  القواســم  زعيــم  راشــد 

ــه ــت حكم ــة تح ورأس الخيم

سرد الذات
تأليف: د. سلطان بن محمد القاسمي

5-851-16-9948-978 :ISBN
التصنيف: سيرة

نبذة:
يــروي صاحب الســمو حاكم الشــارقة فــي هذا 
الكتاب شــهادته بتلقائية وســيرته في مراحل 
عمــره المختلفــة منــذ الطفولــة وحتــى توليه 
حكــم الشــارقة فــي 26 مــن ينايــر 1972 مــرورًا 
بمفاصــل مهمة قبــل و بعــد تأســيس الدولة.

حديث الذاكرة ) الجزء األول (
تأليف: د. سلطان بن محمد القاسمي

978-9948-15-914-8 :ISBN
التصنيف:  تاريخي

نبذة:
ــي  ــارقة ف ــم الش ــمو حاك ــب الس ــؤرخ صاح ي
فــي  والمواقــف  لألحــداث  الكتــاب  هــذا 
مرحلــة مــن أهــم المراحــل إبــان قيــام دولــة 
رافــق  ومــا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

قيامهــا مــن تحديــات و مواقــف

صراعات القوة والتجارة في الخليج 
تأليف: د. سلطان بن محمد القاسمي

2-426-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: تاريخي

نبذة:
القــوة  صراعــات  الكتــاب  هــذا  يــروي 
الفارســية والنزاعــات المحليــة األخــرى حــول 
التجــارة فــي الخليــج، وحــول شــؤون شــركات 

الهنــد الشــرقية األوربيــة.

حديث الذاكرة )الجزء الثاني(
تأليف: د. سلطان بن محمد القاسمي

2-571-16-9948-978 :ISBN
التصنيف: تاريخي

نبذة:
الجــزء  ألحــداث  اســتكماال  الكتــاب  يعتبــر 
فيــه  أحداثــه  الكاتــب  ســرد  الــذي  األول 
يطالــع  فمــن  1979م،  عــام  بدايــة  إلــى 
الكتــاب  هــذا  فــي  ســموه  مقدمــة 
ســمو  عقــل  يشــغل  مــا  مــدى  يعــرف 
بكيانــه.  تعيــش  قوميــة  مــن  ذهنــه  و 



+971 50 566  9941

naba6i@naba6i.com

نبطي للنشر
تأسست دار نبطي للنشر عام 2013، وبإدارة فريق من دولة 

اإلمارات العربية المتحدة من مقرها الرئيسي بإمارة 
أبوظبي. تنطلق نبطي للنشر من الجزيرة العربية لتقدم 

لساحة الفكر في العالم إبداعات المثقفين في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في شتى المجاالت وال سيما في مجال 

الشعر النبطي ودراساته وأدب األطفال، باإلضافة إلى كل ما 
يتعلق بالثقافة والتراث بأيدي كبار المتخصصين والخبراء.
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 دراسة تحليلية في شعر الشيخ زايد 
تأليف: محمد عبدهللا نورالدين 

3-430-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: دراسة وديوان شعري

نبذة:
زايــد  الشــيخ  قصائــد  جميــع  يتنــاول 
رئيســية  أبــواب  ثاثــة  فــي  المنشــورة 
والباغــة،  والبنــاء  الروافــد  وهــي 
باإلضافــة إلــى جمــع وتحقيــق أكثــر مــن 
زايــد  الشــيخ  قصائــد  مــن  قصيــدة   140
قصيــدة   100 مــن  أكثــر  إلــى  باإلضافــة 
مجــاراة ومشــاكاة، ويعــد هــذا الكتــاب أكبــر 
دراســة  وأول  زايــد  الشــيخ  لشــعر  مرجــع 
ــملها ــد وأش ــيخ زاي ــعر الش ــي ش ــرت ف نش

األعمال الكاملة  
تأليف: سالم أبو جمهور

4-627-18-9948-978 :ISBN
التصنيف: شعر

نبذة:
هــذا الكتــاب يقــدم خاصــة تجربــة أكثــر 
ــم  ــد أه ــو أح ــا وه ــن عام ــة ثاثي ــن  خمس م
ــح  شــعراء الشــعر الشــعبي والشــعر الفصي
الحديــث. العصــر  فــي  اإلمــارات  فــي 

األعمال الشعرية
تأليف: عبدالعزيز المسلم

6-614-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: ديوان شعري

نبذة:
يجمــع هــذا الكتــاب خاصــة تجربــة ســعادة 
ــدأ  ــذ أن ب ــلم من ــز المس ــور / عبدالعزي الدكت
الثمانينــات  فــي  الشــعبي  بنشــر شــعره 
الواقعيــة  المدرســة  رواد  مــن  وكان 
ومؤسســيها فقــد كان مــن أوائــل مــن كتب 
فــي قوالــب جديــدة وخــرج عــن العمــود 
النبطــي إلــى شــعر التفعيلــة والمســرحيات 
ــل وغيرهــا مــن  وإشــارات البرامــج والمواوي
أنــواع الشــعر الشــعبي المبتكــر، وفــي هــذا 
ــا  ــن عام ــة ثاثي ــة تجرب ــدم خاص ــاب يق الكت
ــعبي  ــعر الش ــعراء الش ــم ش ــد أه ــو أح وه

ــث. ــر الحدي ــي العص ــارات ف ــي اإلم ف

األعمال الكاملة  
تأليف: سالم أبو جمهور

5-919-20-9948-978 :ISBN
التصنيف: شعر

نبذة:
هــذا الكتــاب يقــدم خاصــة تجربــة أكثــر 
ــم  ــد أه ــو أح ــا وه ــن عام ــة ثاثي ــن  خمس م
ــح  شــعراء الشــعر الشــعبي والشــعر الفصي

ــث. ــر الحدي ــي العص ــارات ف ــي اإلم ف

اكتب مع علي
تأليف: علي محمد نورالدين

6-361-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
علــى  األطفــال  يشــجع  التفاعلــي  كتــاب 
إكمــال القصــة وتلويــن شــخوصها وإكمــال 
رســوماتها، مــن خــال تحفيــز خيــال الطفــل 
ومهاراتــه،  وأهــم مــا يمّيــز الكتــاب أنــه من 

ــر. ــن العم ــابعة م ــي الس ــل ف ــف طف تألي

الشعر النبطي اإلماراتي
تأليف: د. ابراهيم أحمد ملحم

5-439-23-9948-978 :ISBN
التصنيف:  دراسة

نبذة:
الرؤيــة  األول:  بابيــن،  فــي  الكتــاب  يقــع 
ــي  ــعر النبط ــى الش ــه معن ــاول في ــث تن حي
والنظــم  المتجــاورة،  والمصطلحــات 
النبطــي،  الشــاعر  وثقافــة  الشــفوي، 
ومســتقبل هــذا الشــعر. والثانــي: الظاهــرة 
حيــث تنــاول فيــه أهــم الظواهــر الفنيــة 
ــي. ــي اإلمارات ــعر النبط ــي الش ــائدة ف الس

سلمى و صديقتها موزة
تأليف: سالمة خميس الرزيقي
4-436-23-9948-978 :ISBN

التصنيف: قصص أطفال

نبذة:
العــادات  إلــى  الكتــاب  هــذا  يتطــرق 
مــن  اإلمــارات  مجتمــع  وقيــم  والتقاليــد 
خــال ســرد رحلــة بطلــة القصــة »ســلمى« 
إلــى منطقــة الظفــرة لتتعــرف علــى عائلــة 
ــة  ــي جل ــا ف ــي تأخذه ــوزة الت ــا م صديقته
لتتعــرف علــى البيئــة ومفرداتهــا األصيلــة.

رباعيات الخيام
تأليف: محمد عبدهللا نورالدين
9-759-42-9948-978 :ISBN

التصنيف: ترجمة

نبذة:
ــبعين  ــن س ــة م ــى أمثل ــاب عل ــوي الكت يحت
الخيــام  تناولــوا  عربــي  ومترجــٍم  شــاعٍر 
واقتربــوا مــن رباعياتــه نظمــًا ونثــرًا ليصبــح 
جامعــًا ألكبــر عــدٍد مــن المترجميــن العــرب 
المؤلــف  ويصبــح  المختلفــة  بأســاليبهم 
بهــذه اإلحاطــة أحــد أهــم الباحثيــن فــي 

الخيامــي. األدب 

السنجاب  المهندس
تأليف: عبدهللا علي حسن

8-706-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: قصص أطفال

نبذة:
قصــة الســنجاب المهنــدس الــذي ينفــذ 
أحــد أهــم مشــاريع الغابــة ويهمــل فــي 
فــي  كبيــر  خلــل  فــي  ويتســبب  عملــه 

الغابــة،. منظومــة 

روح االتحاد
تأليف: مريم موسى محمد

3-235-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: تعليمي-وطني

نبذة:
يســتعرض الكتــاب قصــة صــورة الحــكام 
اإلمــارات الســبع بتعريــف كل شــخصية مــن 
لينتهــي  وتاريخهــا  ودورهــا  الشــخصيات 

ــاد. ــم االتح ــورة عل ــاب بص الكت



+971 2 446 0777

+971 2 446 9911

publishing@hamaleel.ae

www.hamaleel.ae

مؤسسة هماليل لإلعالم
تأسست بإمارة أبوظبي عام 2010 ضمن مؤسسة هماليل 
لإلعام، وتهدف الدار إلى اإلسهام في دعم حركة النشر 

وإبراز اإلبداعات األدبية اإلماراتية، والترويج لآلداب والقراءة 
وأهميتها بين األجيال، ودعم ثقة المبدعين بإبداعاتهم، 
ودعم المكتبة اإلماراتية بسلسلة متجددة من اإلبداعات 

المحلية وحماية أفكار المبدعين وصقلها واستكشافها عبر 
قنوات مناسبة ومدروسة.
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رؤى فلسفية في الحكم والفروسية
تأليف: علي أبو الريش

08-90-18-9958 -978 :ISBN
 التصنيف: أدب

نبذة:
ــمو  ــب الس ــر ورؤى صاح ــب فك ــاول الكات تن
ــن  ــوم م ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم الش
زوايــا مختلفــة محلقــًا مــع فكــر ســموه 
حيــث نجــد. تشــابه وتماثل مــع 27 فيلســوفًا 
ومفكــرا وحكيمــا أضــاءوا الحيــاة اإلنســانية 
بهــم  وارتبطــت  التاريــخ  عبــر  وأثروهــا 
إثــراء  فــي  معهــم  ليتمــازج  الحضــارات، 
ومبدعــة  مبتكــرة  بمفاهيــم  اإلنســانية 
واســتقى منهــم أفكارهــم وابداعاتــه، إنــه 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم  آل 
ــوزراء ، حاكــم دبــي .. إنــه رجــل ال  مجلــس ال
يقبــل بالركــود والروتيــن،  إنــه رجــل التحــول 
والحركــة رجــل يؤمــن بــأن الحيــاة حركــة 

ومــن ال يتحــرك يصبــح مثــل األحفــورة.

فقه اللغة وسرُّ العربية
 Abu Mansur Al-Tha’alibi :تأليف

8-383-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: اللغة العربية

نبذة:
اللغــة  بالــغ األهميــة حــول فقــه  كتــاب 
وســرُّ العربيــة، وهــو أحــد أهــم المراجــع 
المفــردات  تأصيــل  حيــث  مــن  اللغويــة 

أصولهــا. إلــى  المعانــي  الفقراء و المعذبونوإرجــاع 
تأليف: فدا علي و إقبال عبيد

6-458-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: أدب

نبذة:
مــن  جميعهــم  دوستويفســكي  أبطــال 
الذيــن  المعذبيــن،  والفقــراء  المجرميــن 
والغوايــة،  البــؤس  أعمــاق  فــي  يجــدون 
روحــًا تنــزع بهــم إلــى الســمو واالرتفــاع، 
ميخائيــل  أن  نجــد  دراســتنا  خــال  ومــن 
اإلنســان  قصصــه  فــي  يصــور  نعيمــة 

فقيــر.  فــاح  كحيــاة  البســيط 

كرة القدم اليابانية
تأليف: ريان الجدعاني

8-124-18-9948-978 :ISBN
التصنيف: رياضة

نبذة:
يتحــدث الكتــاب عــن تجربــة الكــرة اليابانيــة 
ــن  ــًا وع ــًا وفني ــًا وإداري ــع تاريخي ــكل أوس بش
نجــاح اليابانييــن فــي صناعــة كــرة قــدم 

ــى. ــام 1854 وحت ــن ع ــورة م متط

حكايا النساء 
تأليف: أمل الحارثي

2-456-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: قصص

نبذة:
قصــص مــن الواقــع ُأرســَلْت للكاتبــة وهــي 
ــت  ــة فقام ــرأة العربّي ــى الم رة لُملتق ــرِّ ُمح
بكتابتهــا بتصــّرف مــع اإلبقــاء علــى الفكرة 
كلماتهــا  فــي  تحِمــل  رســالة  كّل  ِمــن 
مشــاعر وأحاســيس عميقــة، تحمــل معانــاة 
ــاء  ــن النس ــر م ــى الكثي ــمة عل ــُل القس تقَب

ــّتى. ــة ش ــار عربي ــن أقط ــات م العربّي

آمال تفوق التوقعات
تأليف: تشارلز ديكنز

7-563-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
روايــة نشــرت ألول مــرة مسلســلة بــدأ مــن 
عــام 1860 م، ثــم نشــرت كاملــة فــي 1861 
ــز وواحــدة  م. تعــد مــن أحســن أعمــال ديكن
ــال  ــدث اآلم ــعبية. تتح ــه ش ــر روايات ــن أكث م
الكبــرى عــن قصــة بيــب، الطفــل اليتيــم، 
بلوغــه  وحتــى  المبكــرة  طفولتــه  مــن 
ومحاولتــه إلدراك النبــل أثنــاء مســيرته تلك.

مختصر معجم األلفاظ العامية
تأليف: د. فالح حنظل 

7-192-18-9948-978 :ISBN
التصنيف: معجم

نبذة:
ــارات  ــن العب ــر م ــى كثي ــاب عل ــوي الكت يحت
التــي يســتخدمها  الشــائعة  اإلصطاحيــة 
الفــرد اإلماراتــي فــي حياتــه اليوميــة فــي 
كافــة مناحــي الحيــاة والتــي أحيانــًا يحــار 
فــي فهــم معناهــا، وتتضمــن شــروحات 
ــاعد  ــة تس ــة واضح ــة لفظي ــة ذات دالل وافي

ــلي ــكل س ــق بش ــم النط ــى فه عل

 تجديد الخطاب الديني في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

تأليف: د. محمد يونس
7-435-23-9948-978 :ISBN

التصنيف: دراسات و بحوث 

نبذة:
يتنــاول الكتــاب معالــم الخطــاب اإلســالمي 
ــده،  ــه، وجهــود تجدي ــة ومرتكزات فــي الدول
ويبــرز أهميــة تجديــد الخطــاب اإلســامي 
التــراث  بيــن  التــي تجمــع  فــي اإلمــارات 
لاعتــدال  نموذجــًا  تمثــل  و  والمعاصــرة 
ــاء 200 جنســية  ــذي يلمســه أبن والتســامح ال
مختلفــة،  وبلــدان  وأعــراق  أديــان  مــن 

يعيشــون علــى أرضهــا.

 Happiness And Tolerance
Abdul Majid Al Marzuqi :تأليف

0-264-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: التطور اإلنساني

نبذة:
جــاء إصــدار هــذا الكتــاب تزامنــًا مــع إطــاق 
وزارتــي الســعادة والتســامح فــي اإلمــارات، 
ــم  ــن الحك ــد م ــاب العدي ــرض الكت ــث يع حي
والمأثــورات التــي تعكــس خبــرات القائــل 

ــعوب. ــارب الش وتج



+971 50 462 1202

tala.salim@gmail.com

جميرا للنشر 
و التوزيع
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هكذا تشرق الروح
تأليف: عائشة أحمد الجابري

978-9948-13-859-4 :ISBN
التصنيف: تطوير الذات

نبذة: 
ستشــرق روحــك كل يــوم حينمــا تــدرب قلبــك 
ــيلقى هللا  ــه س ــو ان ــا  ل ــش كم ــى ان يعي عل
اليــوم , وكمــا لــو أننــا نســتطيع  التغلــب 
علــى كل ظــروف الحيــاة ,بحلوهــا و مرهــا 
بحســن الظــن وســامة الذهــن  ستشــرق 
ــت  ــة , وبلغ ــت الرغب ــوم اذا صدق ــك كل ي روح
مــن  وجعلــت  الســحاب  ناطحــات  همتــك 
االحــام الكبيــره حقيقــة بالكفــاح ال الهــروب 
ــك كل  ــرق روح ــوس ستش ــام ال العب وباالبتس

ــى. ــل هللا تعال ــوم بفض ي

روعتك في طاقاتك
تأليف:  عبدهللا لشكري محمد
978-9948-23-524-8 :ISBN

التصنيف: تطوير ذات

نبذة: 
قمــت  خاصةعمــل  الكتــاب  هــذا  يحمــل 
بــه مــن خــال الــدورات التدريبيــة وسلســله 
مجــال  فــي  القيتهــا  التــي  المحاضــرات 
ــه  ــن خال ــزت م ــد رك ــرية وق ــه البش التنمي
علــى اهميــة تبني الفــرد لمفهــوم الطاقة 
االيجابيــة وهــو مفهــوم مســتمد مــن رؤية 
حــكام دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة  
وهــو شــعار يحاولــون جاهديــن ان يصبــح 
لمواجهــة  الدولــة  افــراد  مقومــات  احــد 
ــي  ــلبية الت ــرات الس ــوء بالمتغي ــم ممل عال
فــي  ومنــه  الفــرد  نفســية  فــي  تؤثــر 
ــكار. ــداع واالبت ــق واالب ــى الخل ــه عل مقدرت

غرشة عطر
تأليف: موزه عوض

978-9948-23-356-6:ISBN
التصنيف: مقاالت

نبذة: 
غرشــة عطــر تحمــل لنــا الكثيــر مــن الذكــرى 
,تتوســد زاويــة أحامنــا و ذكرياتنــا , نخفيهــا 
عــن اعيــن الغربــاء , انهــا فارغــة مــن كل 
شــيء اال حنيــن العــود و الصنــدل لهــذا 
ــة . ــي الخزان ــل ف ــادرة تظ ــة ن ــاء , عمل الوف

رحابة
تأليف: خولة علي الجنيبي

978-9948-02-663-1 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة: 
احــداث واقعيــة متسلســلة بطلتهــا امــي 
التــي لــم يخطر ببالــي رحيلها عنــي كتبت عن 
شــخصيتها و اطباعهــا و العاقــة الحميمــة 
الــى وقــت مرضهــا  التــي تربطنــي بهــا 
المفاجــئ و الغريــب نوعــا مــا و العاقــات 
اثنــاء  صادفتنــا  الدروســالتي  و  االنســانية 
وجودنــا بقربهــا حتــى انتقــال روحهــا لبارئها.

زمن الهمهمات 
تأليف: فاطمة الجاف

978-9948-18-816-2 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة: 
كنــت ان مــن الســهل احتوائــي كانســانة 
لــي  اي شــخص ســيقدم  و  لهــا مشــاعر 
ــاتبعه  ــب س ــن ذه ــق م ــى طب ــواء عل االحت
اشــعر  كنــت  نيتــي  لصفــاء  و  كالبلهــاء 
ــذه  ــون ه ــوا يؤجج ــي كان ــن حول ــان كل م ب
ــف كل  ــن لاس ــن و لك ــكل متق ــة بش االمان

منهــم اســاء احتوائــي.

اختطاف
تأليف: صهيب الرفاعي

978-9948-49-790-5 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة: 
و  الزمانيــة  بالمطبــات  مليئــة  القصــة 
االنتقــال مــن لحظــة الــى اخــرى و تــروي 

المؤقــت.  اختطــاف 

يشرفني أخونك
تأليف: خلفان النقبي

978-9948-49-791-2 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:  
ألننــا  الحيــاة  دروس  اصعــب  مــن  الغربــة 
ــن عــن مــن نحبهــم  ــن وبعيدي نكــون وحيدي
ولكــن المفارقــة الكبيــرة هــو ان يتبعــك 
قصــة  و  قصتــي  هــي  لمكانــك.  الحــب 

اشــخاص اخريــن كانــوا معــي.

تعالي
تأليف: طال سالم

978-9948-18-935-0 :ISBN
التصنيف: نصوص

نبذة: 
غوايتــي  القديــم  حلمــي  فــي  اشــعلت 
الجبــاه مشــاعر فمضــى  فتناثــرت فــوق 
رمــاد الريــح يعصــف موعــدا يفنــى علــى 

. يســافر  الغريــب  حلمــي 

بئر المدينه الملعونه
تأليف: علياء زيد

978-9948-02-203-9 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة: 
المدينــة  اطــال  علــى  االبطــال  يقــف 
ــكام  ــخ الح ــى تاري ــون عل ــة ويتعرف الملعون
الســابقين ومــاذا حــل بالبــاد بعــد كل الرخــاء 
برونــو  االمــر  ويشــغل  الغمــوض  ليزيــد 
تحليــل  و  بشــكل كبيــر فيحــاول معرفــة 
االمــور بشــكل اكبــر و تســاوره الشــكوك 

االرض. افــراد  بــكل 

مذكرات شاب فاشل
تأليف: مانع المعيني

978-9948-22-621-5 :ISBN
التصنيف: تطوير ذات

نبذة: 
شــاب مــن جيــل الثمانينــات ,نشــأة فــي 
ــة،  ــة عظيم ــت تربي ــة  وتلقي ــة محافظ عائل
ولكــن  اخوتــي  علــى  متفوقــا  اكــن  لــم 
ــت  ــطا انهي ــي كان متوس ــتواي الدراس مس
مراحلــي الدراســية بتقديــر رضيــت بــه ولــم 
يــرض احــد بــه غيــري , بعدهــا بــدأت المراحل 
الجامعيــة مــا ان بــدات تلــك المراحــل حتــى 
ــا فــي غنــى عنهــا. دخلــت فــي معمعــة ان



+971 4 333 6366

wahat.hekayat@gmail.com

واحة الحكايات للنشر و التوزيع
تأسست واحة الحكايات عام 2007 واصدرت أكثر من 181 كتابًا 

موجة من عمر سنة إلى 15 سنة.  يشتمل انتاج الدار على 
منهاج متكامل لرياض األطفال ومرحلة ما قبل الروضة. كما 

اصدرت منهاج قرائي وكتابي لرياض أطفال ومنهاج قرائي 
متكامل للمرحلة االبتدائية.
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كتاب مغامرات مملكة النمل 
تأليف: صفاء عزمي

1-356-51-9778-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - خيالي

نبذة:
ــِة  ــَن الَواَح ــَل ِم ــِل أْن َتْرَح م ــُة النَّ ُر َمْملَك ــرِّ ُتَق
التــي عاشــوا فيهــا َطــواَل َحياِتِهــْم، َبْعــَد 
ــِة  ــَع َمْملك ــيٍء.  َم ــُح كلَّ شــ ــَرِت الري أْن َدمَّ
َعجــوٍز،  ٍة  وَجــدَّ وحيــٍد،  وَعنَكبــوٍت  مــِل،  النَّ
حــراِء  الصَّ فــي  ــْيِر  السَّ ُمغامــراِت  َنعيــُش 
َعــْن َمــَكاٍن  والِحكايــاِت الَقديَمــِة والَبْحــِث 
ــَل الّنمــُل وجــوَد الَعنكبــوِت؟  آِمــٍن. كيــَف َتَقبَّ
وَهــِل اْنَســَجَم الَعنكبــوُت وســاَعَد أصِدقــاَءُه 
ــِل  ــوِل واألَم ــِر الَمْجه ــَط َمخاِط ــُدَد؟  َوْس الُج
فــاِت َبعــِض  فــي الوصــوِل، ُنشــاِهُد تغّيــَر تصرُّ
الّنمــِل، ِمــْن الّتعـــاُوِن إلــى األناِنيــِة وِمــَن 
الّنشـــاِط إلــى الّتكاُســـِل... كيــَف كاَن َردُّ فعــِل 
الَعنكبـــوِت؟ وَهــْل َبِقــي َمــَع  أصِدقــاءه؟ 
ــِة  ــن ثاث ــٍة م ــي قص ــَل....  ف ــم وَرَح أْم غاَدَره
الُوصــول   - حيــل  الرَّ  - الَعاِصَفــة   : فصــوٍل 
ظــام  ــر والّتْشــجير، النِّ نتعــّرُف علــى الّتَصحُّ
والّطاَعــة، الَعَمــل والّتَعــاُون، الجيــَرة والَوَفــاء 

... واْكِتســاب األْصِدقــاء

نغمات وأصوات 
تأليف: صفاء عزمي

3-325-45-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - خيالي

نبذة:
ملخــص الكتاب:يتكــون هــذا الكتــاب مــن 
ــي كل  ــرة، ف ــل القصي ــن الجم ــة م مجموع
ــا  ــة ونغنيه ــرأ الجمل ــد، نق ــرف م ــة ح جمل
ونكــرر حــرف المــد فيهــا، حتــى نتعلــم المــد 

ــاء. ــى الي ــف إل ــن األل ــاء م ــروف الهج وح

طارق 
تأليف: صفاء عزمي

0-264-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - واقعي

نبذة:
ال  ُمنعــِزال  فأصبــَح  والــَده  طــارٌق  فقــَد 
مــن  الكمبيوتــر.  بألعــاِب   ســوى  يهتــمُّ 
غاِمضــًة  أشــياَء  يشــاهُد  ُغرفتــِه  شــباك 
ــا  ــوز، عنده ــم الَعج ــِت جاَرِته ــي بي ــُدُث ف تح
يوجــُد  ال  ولكــْن  أطفــاٍل،  ومابــُس   لعــٌب 
ِمقّشــٌة قديمــٌة،  أطفــاٌل، عندهــا  لديهــا 
ــاٍت  داِن كلم ــردِّ ــًا، وُي ــه لي ــُرُج مع ــاُء تخ غ وَببَّ
دراَســِتِه  فــي  ُصعوبــاٍت  ُيواِجــه  غريبــًة، 
ُر طــارٌق  وفــي الّتعاُمــِل مــع ُزماِئــِه. ُيقــرِّ
َأْســراَر  وَيْكَتِشــُف  الُمغاَمــَرَة  يخــوَض  أن 
ــاَءُه،  ــَه زم ــوِز، وأن ُيواِج ــّيدِة الَعج ــِت الس بي
راســّيِة. ِمــْن  وَيتعاَمــَل مــَع الّصعوبــاِت الدِّ
ُعُمــِر إحــدى َعْشــَرَة َســَنًة وحّتــى َيلَتِحــَق 
ــَن  ــاٍت م ــارٍق لحظ ــَع ط ــُش م ــِة َنعي بالجاِمَع
 ... والنجــاِح  الفشــِل  والّتعــاُوِن...   الُعزَلــِة 
الُممكنــِة. واألحــاِم  الُمســتحيلِة  األحــاِم 

حروف وكلمات 
تأليف: صفاء عزمي

5-358-51-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - خيالي

نبذة:
مًعــا نســتمتع بحكايــات الحــروف ) 28 حرًفــا( 
لــكل حــرف قصــة شــعرية قصيــرة جــًدا 
)لــكل حــرف 12 كلمــة  المفــردات  ونــردد 

وصــورة (.

المخترع الصغير 
تأليف: صفاء عزمي - واقعي
8-272-16-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
ــاعدة  ــا وبمس ــح مخترع ــر أن يصب ــاول عم ح
إخوتــه ووالديــه يصنــع إختراعــا مــن األشــياء 
نتعلــم  وأســرته  عمــر  مــع  المســتعملة، 

ــا.  ــانا آلي ــع إنس ــف نصن كي

غناء حروف الهجاء 
تأليف: صفاء عزمي

7-307-45-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال - خيالي

نبذة:
ــم حــروف الهجــاء متعــة  ملخــص الكتاب:تعل
وســعادة للطفــل واألم والمعلمــة، مــع كل 
صــورة حــرف جديــد وأغنيــة جديــدة، نقلــب 
تســافر  حيوانــات  مــع  ونعيــش  الصفحــات 
وتلعــب، تطيــر وتســبح، تضحــك وتغنــي غنــاء 

حــروف الهجــاء..



+971 2 645  4772

info@ajyaal.com

أجيال ميديا
تأسست أجيال ميديا في عام 2009 بدعم من صندوق خليفة، 
وبإدارة فريق من رواد األعمال اإلماراتيين الشباب باإلضافة 
الى فريق عمل من ذوي المهارات المتخصصين والفنانين 
المبدعين. حيث نسعى إليجاد حلول مبتكرة إليصال القيم 

التقليدية والثقافة العربية بطريقة سلسة وعصرية 
ومناسبة للجميع.
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حريز 1
تأليف:  راشد المنصوري

978-9948-13-618-7 :ISBN
التصنيف: قصص مصورة

نبذة:  
تــدور أحــداث قّصــة »حريــز« فــي عالــم فيــه 
الخرافــات واألســاطير حقيقــة وليســت مجــرد 
ــوش  ــحر والوح ــه الس ــوم في ــم يق ــال. عال خي
والشــر والخيــر بالتعبيــر عن أنفســهم بشــكل 
واضــح للعيــان. عالــم حريــز ربمــا يشــبه عالمنا 
عالمــًا  يــزال  ال  لكنــه  عديــدة.  نــواٍح  مــن 
ــل  ــه التفاصي ــد في ــث تتجس ــال. حي ــن الخي م

ــرة. ــوقة والمثي المش

حريز 2
تأليف: راشد المنصوري

978-9948-02-744-7 :ISBN
التصنيف: قصص مصورة

نبذة: 
عالــم  فــي  »حريــز«  قّصــة  أحــداث  تــدور 
فيــه الخرافــات واألســاطير حقيقــة وليســت 
الســحر  فيــه  يقــوم  عالــم  خيــال.  مجــرد 
عــن  بالتعبيــر  والخيــر  والشــر  والوحــوش 
أنفســهم بشــكل واضــح للعيــان. عالــم حريــز 
ربمــا يشــبه عالمنــا مــن نــواٍح عديــدة. لكنــه 
ال يــزال عالمــًا مــن الخيــال. حيــث تتجســد 

فيــه التفاصيــل المشــوقة والمثيــرة.

الصعاليك 1
تأليف: خالد عبد العزيز

978-9948-13-619-4 :ISBN
التصنيف: قصص مصورة

نبذة: 
مغامــرة مثيــرة للصيــن مأجوريــن مــن قبــل 
ــل  ــادرة، ه ــح ن ــاث مفاتي ــع ث ــرطة لجم الش
ــي  ــات الت ــن العقب ــان م ــز ونعم ــينجو فاي س

ــيواجهانها؟ س

اسمي المفقود
تأليف:  خلود الشرهان

978-9948-23-381-7 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة: 
يحكــي الكتــاب قصــة طفــل يبحــث عــن 
حــروف اســمه فــي عوالــم ســحرية وخيالية. 
ــدد  ــاًء ج ــل أصدق ــث يقاب ــه البح ــي طريق ف

ــمه. ــروف اس ــع كل ح ويجم
الصعاليك 2 

تأليف: خالد  عبد العزيز
978-9948-02-745-4 :ISBN

التصنيف: قصص مصورة

نبذة: 
مغامــرة مثيــرة للصيــن مأجوريــن مــن قبــل 
ــل  ــادرة، ه ــح ن ــاث مفاتي ــع ث ــرطة لجم الش
ــي  ــات الت ــن العقب ــان م ــز ونعم ــينجو فاي س

ــيواجهانها؟ س



+971 4 283 3300

kibrahim@dji.gov.ae

معهد دبي القضائي
مؤسسة حكومية تابعة للمجلس القضائي بدبي. متخصصة 

في التدريب والتأهيل القانوني والقضائي، ولها إصدارات 
عديدة في المجال العدلي والقضائي.



141دليل الناشرينجمعية الناشرين اإلماراتيين

التزام الطبيب بتبصير المريض
تأليف: القاضي/ خولة علي العبدولي

2-330-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: قانون

نبذة:
مشــكات  مــن  عــددًا  يناقــش  كتــاب 
المريــض  وعاقــة  الطبيــة،  المســؤولية 
حقيقــة  معرفــة  فــي  وحقــه  بالطبيــب، 
مرضــه ورضــاه أو رفضــه للعــاج المقتــرح من 
الطبيــب، وماهــي أهــم التزامــات الطبيــب 

مريضــه. بتبصيــر 

الفروق في المعامالت المالية 
واإلسالمية

تأليف: د. عبدالستار الخويلدي
0-815-20-9948-978 :ISBN

التصنيف: قانون

نبذة:
كتــاب يوضــح ويبــن فــي ساســة وبســاطة 
الماليــة  المصطلحــات  فــي  الفــروق 
المؤلــف  تنــاول  المعاصــرة،  واإلســامية 
أشــهر100 مصطلــح وبيــن تعريفهــا ومعناهــا 

الدقيقــة بينهــا.  والفــروق 

شرح جرائم تقنية المعلومات 
تأليف: عبدالرزاق الموافي عبداللطيف

4-750-20-9948-978 :ISBN
التصنيف: قانون

نبذة:
ــم اإللكترونيــة وشــرح  ــاوالن الجرائ جــزأن يتن
عملــي للمرســوم بقانــون رقــم 5 لســنة 
حيــث  مــن  جريمــة  كل  ويتنــاول   ،2012
طبيعتهــا، وركناهــا المــادي والمعنــوي ، 

لهــا.  المقــررة  والعقوبــة 

شرح قانون اإلثبات
تأليف: القاضي مصطفى الشرقاوي

9-131-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: قانون

نبذة:
يقــدم هــذا الكتــاب شــرحًا عمليــًا لمــواد 
المدنيــة  العامــات  فــي  اإلثبــات  قانــون 
أعقــب كل مــادة  و  اإلماراتــي،  والتجاريــة 
ــا  ــم العلي ــكام المحاك ــن أح ــا م ــا يؤيده بم

فــي الدولــة.

اتفاق التحكيم  في ضوء أحكام القضاء 
اإلماراتي

تأليف: د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي
0-629-16-9948-978 :ISBN

التصنيف: قانون

نبذة:
مجــال  فــي  القيمــة  اإلصــدارات  مــن 
مــا  كل  أبــان  فقــد  التجــاري،  التحكيــم 
يتعلــق باتفــاق التحكيــم، اســتنادًا للمبــادئ 
ــارات،  ــة اإلم ــي دول ــة ف ــكام القضائي واألح
شــأن  فــي  االتحــادي  القانــون  ومشــروع 

التجاريــة المنازعــات  فــي  التحكيــم 

الشروط المقترنة بعقد النكاح
تأليف: د. محمد عبدالرحمن الضيوني

5-666-16-9948-978 :ISBN
التصنيف: قانون

نبذة:
ــاة  ــي حي ــود ف ــم العق ــن أه ــزواج م ــد ال عق
اإلنســان،  وأجــاز الشــرع  للــزوج أو الزوجــة 
ــوق  ــذه حق ــد،  وه ــي العق ــروط ف ــع ش وض
منحهــا اإلســام للزوجيــن، طالمــًا شــروطًا  ال 
تحــرم حــااًل أو تحلــل حرامــًا، يناقــش الكتــاب 
منهــا  صحيــح  هــو  مــا  الشــروط   كافــة 

ــح. ــر صحي ــو غي وماه

الحيل الفقهية وبيع التورق 
تأليف: د. جاسم الحوسني

6-129-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: قانون

نبذة:
رســالة دكتــوراة تنــاول فيهــا المؤلــف ن 
موضــوع بيــع التــورق وأهميتــه البالغــة 
علــى مســتوى الفــرد والمؤسســة، و تنــاول 
المؤلــف الحيــل التــي يســتخدمها أصحابهــا 
لإللتفــاف على نصوص الشــريعة اإلســامية 
يســبغون  بحيــث  وأحكامهــا  ومقاصدهــا 
الحرمــة. مــن  بــداًل  الحــل  ثــوب  عليهــا 

شرح قانون اإلجراءات الجزائية
تأليف: حسن محمد عرب

6-040-20-9948-978 :ISBN
التصنيف: قانون

نبذة:
مرجــع هــام فــي مــواد اإلجــراءات الجزائيــة، 
وتبســيط وتفســير المــواد القانونيــة مــع 
عــن  الصــادرة  القضائيــة  المبــادئ  أهــم 

ــة. ــي الدول ــا ف ــم العلي المحاك

اتجاه القضاء اإلماراتي في مجال 
عالقات العمل

تأليف: د. محمد محمد محمد أبوزيد
4-024-15-9948-978 :ISBN

التصنيف: قانون

نبذة:
 8 أهــم  علــى  تحتــوي  الثانيــة،  الطبعــة 
العمــل  عاقــات  مجــال  فــي  مشــكات 
ــاول  ــة المتحــدة، يتن ــة اإلمــارات العربي بدول
الكتــاب طبيعــة المشــكلة، وكيفيــة عاجها 
قضائيــًا، مــع التأصيــل القانونــي والقضائــي، 

ــدة. ــى ح ــة عل ــكل حال ل



+971 50 442 2341

ubhbooksales@gmail .com 

دار الكتاب 
الجامعي
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أساسيات علوم الحياة  
تأليف: مدحت حسين خليل

9-639-09-6589-978 :ISBN
التصنيف: أحياء

نبذة:
مــن المعــروف أن جميــع الكائنــات الحيــة 
فــي  بعضهــا  مــع  تشــترك  المختلفــة 
بعمليــات  تقــوم  حيــث  عديــدة  خصائــص 
التفاعــات  أن  بيولوجيــة متشــابهة كمــا 
البيوكيميائيــة التــي تحــدث بداخلهــا تكــون 
متطابقــة فــي معظــم األحيــان وبالتالــي 
فــإن دراســة زساســيات علــوم الحيــاة الزمــة 
وضروريــة كمدخــل للطــاب الدارســين فــي 
فــروع الطــب و الصيدلــة و العلــوم و الزراعــة 
وأي كليــة عمليــة ذات عاقة بعلــوم الحياة.

ادارة العالقات العامة 
تأليف: د.ريهام على نوير

5-146-452-614-978 :ISBN
التصنيف: ادارة

نبذة:
يســتعرض هــذا الكتــاب فــي إطــار تزايــد 
نشــاطات إدارة العاقــات العامــة كوظيفــة 
إداريــة متخصصــة وحديثــة فــي العديــد مــن 
المؤسســات المحليــة والعالميــة ،خاصــة 
،حتــى  العشــرين  و  الحــادي  القــرن  فــي 
المهمــة  المداخــل  مــن  اإلدارة  أصبحــت 

لتنظيــم إدارة المنظمــات الحديثــة .

الفهـــم القرائــي 
تأليف: سامية محمد محمود 

9-037-800-614-978 :ISBN
التصنيف: تربية

نبذة:

ــي باالنفجــار العلمــي و  ــز العصــر الحال يتمي
ــن  ــر م ــه كثي ــت إلي ــذي وصل ــي ال التكنلوج
بلــدان العالــم و الــذي يشــكل بعــدا أساســيا 
و مهمــا مــن أبعــاد الحيــاة المعاصــرة .وقــد 
شــهدت العمليــة التربويــة تطويــرا ملحوظا 
علــى المســتويات العالميــة و العربيــة و 
المحليــة بهــدف مواكبــة متغيــرات العصــر 
وشــهدت المناهــج الدراســية فــي المراحــل 
تطويــرا  و  تحديثــا  المختلفــة  التعليميــة 

ــرات. ــك المتغي يناســب تل

طرائق التدريس واستراتيجياته  
تأليف: د. محمد محمود الحيلة

8-701-801-614-978 :ISBN
التصنيف: تربية

نبذة:
للمعلمين،نظــرا  الخطيــر  الــدور  يوضــح 
فــي  يحتلونــه  الــذي  األساســي  للمركــز 
ــي  ــر العلم ــع التفج ــي فم ــام التعليم النظ
و التكولوجــي فــي العصــر الحاضــر و مــع 
التــي  التربويــة  النفســية  العلــوم  تطــور 
ــم. ــام بالمتعل ــرورة االهتم ــى ض ــدت عل أك

ادارة العالمات التجارية
تأليف: د.علي فاح مفلح الزعبي

0-154-452-614-978 :ISBN
التصنيف: ادارة

نبذة:
إن العامــة التجاريــة تعتبــر مــن أهــم وابــرز 
حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي هــذا العصــر 
في مجــال النشــاطات التجارية وممارســتها 
خدمــات  ومقدمــي  تجــار  و  صنــاع  مــن 
ــب. وأصحــاب مهــن وحــرف مواطنيــن وأجان

مدخل إلى علم النفس
تأليف: عماد الزغول ، علي الهنداوي

0-027-800-614-978 :ISBN
التصنيف: علم نفس

نبذة:
تطــورات  الماضــي  القــرن  شــهد  لقــد 
تغيــرات  حــدوث  عليهــا  متســارعة،ترتب 
واضحــة وملموســة فــي كافــة مناحــي 
الــذي تســبب فــي  األمــر  االنســان  حيــاة 
تعقــد أمــور الحيــاة وزيــادة التحديــات ارتفــاع 

النفســية. الضغــوط  مســتوى 

 التصاميم التعليمية و
 تكنولوجيا التعليم

تأليف: د.وليد خضر الزند
1-074-452-614-978 :ISBN

التصنيف: تربية

نبذة:
أميــز مــا قدمــه علــم النفــس هــو فــي 
مجــال التعلــم والتعليــم فرغــم أن التفكيــر 
ــة  ــذته قديم ــان وتنش ــة االنس ــة تربي بعملي
قــدم تكــون األســرة كوحــدة انســانية أولــى 

ــخ. ــي التاري ف

مبادئ علم االقتصاد 
تأليف: د. سامي عبيد التميمي

0-112-452-614-978 :ISBN
التصنيف: إدارة

نبذة:
كثيــرة هــي الكتــب المؤلفــة فــي مبــادئ 
علــم االقتصــاد ممــا اســتدعى مــن المؤلــف 
وقفــة جديــة وتأمــل فــي الفائــدة المرجــوة 
ــد يضــاف إلــى جانــب  مــن تأليــف كتــاب جدي

ــا. الكتــب األخــرى المتوافــرة فــي مكتباتن

تدريس و تدريب الطلبة ذوي االعاقة 
الذهنية 

تأليف: د.كمال سالم سيسالم
7-113-452-614-978 :ISBN

التصنيف: تربية

نبذة:
معاملــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة 
فــي  الطارئــة  التغيــرات  دائمــا  تعكــس 
ــرف  ــة تع ــذه الفئ ــت ه ــد كان ــع و ق المجتم
رســميا باســم المعتوهيــن ولقــد أعقــب 
اســتخدام اختبــارات الــذكاء ظهــور نظــام 
تصنيــف وتــم إعــادة تســميتها إلــى إعاقــة 

ذهنيــة شــديدة وعميقــة أو حــادة.



+971 2 676 6700

i1.x@hotmail.com

اوريكس 
للنشر
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أنا أريد و أريد
تأليف: يانا فراي،بيتينا غوتسن
978-9948-15-895-0 :ISBN

التصنيف: كتاب ناشئة-قصص

نبذة: 
العديــد  لديهــا  إيمــا  الصغيــرة  الجنيــة 
الكبــرى  أمنيتهــا  ولكــن  األمنيــات  مــن 
ــي  ــة ك ــا العجيب ــي العص ــول عل ــي الحص ه
تتمكــن مــن تحقيــق الزحــام األخــري كافــة 

بــكل بســاطة.

صغير ولكنه مميز
تأليف: أولي غايسلير

978-9948-15-892-9 :ISBN
التصنيف: كتاب ناشئة-قصص

نبذة: 
المصــورة  القصــص  مــن  ســاحر  كتــاب 
الملونــة يضــم عبــارات طريفــة وممتعــة 
ــواء  ــاه الخاصة،س ــرد مزاي ــكل ف ــن أن ل ويبي

نحيفــا. أو  صغيرا،ســمينا  أو  كبيــرا  كان 
األميرة روزاليا والوصفة السرية

تأليف:  ألكسندرا فيشر-هانولد
978-9948-15-891-2 :ISBN

التصنيف: كتاب ناشئة-قصص

نبذة: 
قصــة مشــوقة مقســمة إلــى عــدة أجــزاء 
فــي  الصغيــرة  روزاليــا  معــا  ســنرافق 
لتحقيــق  العجــاذب  بــاد  إلــى  طريقهــا 
حلمهــا بــأن تصبــح أميــرة ولكــن كيــف.

دوما أنا دوما أنا
تأليف: يانا فراي

978-9948-15-893-6 :ISBN
التصنيف: كتاب ناشئة-قصص

نبذة:  
كتــاب رائــع مــن القصــص المصــورة الملونة 
تحــول فيهــا عصــا ســحرية األمنيــات لتصبــح 

. حقيقة

ثق بنفسك
تأليف: أولي غايسلير وغونتر ياكوبس

978-9948-15-894-3:ISBN
التصنيف: تربية

نبذة: 
المصــورة  القصــص  مــن  ســاحر  كتــاب 
يســاعد  طريفــة  عبــارات  يضــم  الملونــة 
ســريعا فــي تحســين المــزاج ويثيــر فــي 
النفــس الشــجاعة التــي تســاعد أحيانــا علــى 

الخــوف. تجــاوز عقــدة 

لقد أصبحنا كبارًا
تأليف: كتاب ناشئة-قصص

978-9948-15-896-7 :ISBN
التصنيف: كتاب ناشئة-قصص

نبذة: 
الطفــل  تعليــم  إلــى  الكتــاب  يهــدف 
االحســاس بالمســؤولية عــن طريــق التدريب 
النفــس  علمــاء  يجمــع  حيــث  التوجيــه  و 
علــى أن ســن الثــاث ســنوات هــو ســن بــدء 

تحمــل المســؤولية عنــد الطفــل.

أنت مميز في هذا العالم
تأليف: كلوديا لورنز

978-9948-15-889-9 :ISBN
التصنيف: كتاب ناشئة-قصص

نبذة: 
يضــم الكتــاب مجموعــة قصــص قصيــرة 
موجهــة لألطفــال تتجــاوب مــع اهتماماتهم 
المنــزل  داخــل  وســلوكهم  فكرهــم  و 
وخارجــه فــي طريقــة تعاملهــم مــع اآلخريــن.

 راقصات الباليه الجنيات 
تأليف : أميلي بين

978-9948-15-890-5 :ISBN
التصنيف: كتاب ناشئة-قصص

نبذة: 
جنيــات  باليــه  لراقصــات  مثيــرة  قصــة 

النجــوم.  مــع  ترقصــن 



+971 4 346 0891

darmolhimon@gmail.com

دار ملهمون للنشر و التوزيع
تأسست دار ملهمون للنشر والتوزيع عام 2016 وتسعى إلى 
فات مطّولة وموّثقة تتناول مختلف ألوان اإلنتاج  إصدار مؤلَّ

الجاد في ميدان الدراسات والترجمات والروايات والدواوين 
الشعرية والمسرحيات، كل ذلك بتوّجه تنويري، الغايُة منه 

اإلسهاُم في خلق نهضة ثقافية كبيرة تكون مواصلة لما 
قّدمه العرب في القرون السابقة. وقد عملت منذ نشأة 

الدار على تنفيذ هذا المخطط الثقافي نسعى إلى أن تغدو 
جسرًا بين الثقافتين الغربية والعربية، من أجل تشجيع الحوار 

والنقاش بينهما، والتعريف بالثقافة الغربية، وتقديمها 
للقّراء العرب، واإلضاءة على قضايا تهّم المجتمع العربي، 

لكي يّطلع عليها الغرب.
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انا و ليلى
تأليف: أحمد آل جوده

8-904-23-9948-978   :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
أصبحت   التي  الحوریة  لیلى،  مع  القصة  تبدأ 

الفیلسوف  اوغسطس،  وماركوس  انسانًا، 
البحر تنطلق  العجوز الذي قضى حياتــه في 
متن   على  ماركوس  مع  رحلتھا  في  لیلى 
ســفينته لسٍت وعشرین لیلة تتعلم في كل 
بمعرفة  تبدأ  اذ  الحیاة،  عن  جدیدًا  شیئًا  لیلٍة 
المشاعر اإلنسانیة كالسعادة والحب بمساعدة 
ماركوس تشعر لیلًى بأن ھناَك شیئًا مفقودًا 
اإلنسان  روح  یربط  شيٌء  بعد،  تتعلمــه   لم 
عن  تبحث  انھا  ذلك  بعد  تكتشف  ثم  بالكون، 
هللا تحاول لیلى العثور على هللا داخل قلبھا 
قصة  في  الدائم،  حبــه  یمنحھا  ان  أجل  من 
صوفیة. برؤیٍة  الكاتب  یسردھا  الھي  عشٍق 

استشراف القلوب
تأليف: حمد الحمادى

4-890-23-9948-978:ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
ال يعــرف الخــذالن مثــل ٔاولئــك الذيــن وجــدوا 
ــم  ــب له ــرب ال ذن ــط ح ــٔاة وس ــهم فج ٔانفس
فيهــا، ال ذنــب لهــم ســوى عجزهــم عــن 

ــوب. ــراف القل استش

مثل طير حر
تأليف: مهدي الموسوي

 2-79-000-9948-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
وتأمات،  حكایات  شكل  على  عمیقة  حكْم 
مع أسرار صغیرة لعیش حیاة ذات معنى ال 

الحیاة. أطراف  على  البقاء  مّجرد 

 وتبقى حبیبى
تأليف: بثينة أحمد شريف

5-74-103-9948-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
ألّنَك العمــر أنَت خيــال يامســني ذكريــات 
تعــود بي وأنَت ترســمني مــن بعيــد أنــت 
ســؤاٌل لــم أستطْع معرفــة جوابــه لــو يقــف 
ــدي ــى لي وح ــن عندما نكوُن معًا لتبق الزم

دونها بذكاء
تأليف: أمل آل علي

2-375-10-9948-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
إحتــراف كتابة التقاریر اإلداریة وفق أصول 
علمیة واضحة، وتبحث عــن معلومات تمتاز 
الوقت  وفي  والحداثة،  والسھولة  بالدقة 
المیادین  في  للتطبیق  قابلة  تكون  ذاتــه 

كافة. اإلداریة  والمستویات 

وقفات مع المنفلوطي
تأليف: لبنى بورحيمة

9-76-103-9948-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
أصحُبكم، في ھذا الكتاب، في رحلة أدبیة 

أقف  المنفلوطي،  نظرات  مع  ممتعة، 
معكم عند بعض نظراتھ، نتأمُل معًا جمال 

الكلمة.  وباغة  البیان،  وسحر  األسلوب، 

رواية لم تنتشر
تأليف: بشار معرفى

3-86-615-9996-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
أن     أردت  الخاصة  قصتــه  شخص  لكل  ألن 
قد  التي  الحیاة  من  تجارب  عن  لكم  أكتب 
التي  لتجاربكم  مشابھة  أو  قریبة  تكون 
تخجلون منھا أو حتى تؤذیكم، وال تعرفون 
قصصھم  ھنا  منھا.  للخاص  الطریق 
ما  إلى  الطریق  تستنج  أن  یبقى  وطریقھم 

بعدھا. ترید 

كانت معى
تأليف: عبد الرحمن الموسوى

1-161-10-9948-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
ــا،  ــف ان بعــد طاعــون فراقن كل شــيء اختل
فحتــى ٔالــوان الســحاب تّغيــرت، ؤاحاسيســنا

كان  الــذي  وقلبــي  تعتمــت،  المضئيــة 
ــت  ــه كصم ــح صمت ــيقى ٔاصب ــًا للموس عازف
ــام  ــا األق ــي هاجرته ــاء الت ــة البيض الصفح

بعيــدًا.

عيال زايد
تأليف: فاطمة بدر اليوسف

8-73-103-9948-978  :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
ولنا في الواقع خیال  روایة ألحداث واقعیة 

على غاف خیالي.

بعد تلك المعاناة
تأليف: محمد الحمادي

2-75-103-9948-978 :ISBN
التصنيف: 

نبذة:
في طریق تتنوع فیھ الطبقات،بین الغني و   
الفقیر،القوي و الضعیف.  یقع اإلختیار على

یومًا.   تجمعھما  أن  الحیاة  شخصان،قررت 
تحت  صفاتھ  تندرج  كانت  ،لطالما  شخٌص 

األمنیات. قائمة 



+971 2 586 7962

info@uaereads.ae

مركز القارئ العربي
تأسس مركز القارئ العربي عام 2006 في مدينة دبي 

ويتخصص في مجال نشر الكتاب التعليمي، وبناء األنشطة 
والبرامج الثقافية، وتصميم المناهج التعليمية في اللغة 

العربية تحديدًا، وفي المواد العربية بشكل عام.

نظم المركز الحملة الوطنية للقراءة في الفترة من 2006 إلى 
2016 وحازت على جائزة محمد بن راشد للغة العربية في فئة 

أفضل مبادرة لتشجيع ثقافة القراءة.  
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قوة الكلمة
تأليف:  محمد القحطاني

583-09-9948-978 :ISBN
التصنيف: تنمية -سيرة ذاتية

نبذة:
ــي  ــة الت ــوان الخطب ــي عن ــة ه ــوة الكلم ق
فــاز بهــا محمــد القحطانــي ليصبــح بطــل 
ــة ولكــن مــن  ــم فــي ا اإللقــاء و الخطاب العال
هــو محمــد القحطانــي ســتتعرف عليــه فــي 
هــذا الكتــاب فــي رحلــة البطــل المتأتــئ فــي 
ــة و  ــحر الخطاب ــن س ــدي  ع ــاح و تح ــة نج قص

فــن ا لقــاء عــن قــوة الكلمــة

تروم
تأليف: د. سعيد المظلوم

953-16-9948-978 :ISBN
التصنيف : مجموعة قصص -تنمية

نبذة:
ــة  ــد، مجموع ــا ٔاح ــاح  ال يعرفه ــص نج  قص
مــن قصــص عــن النجــاح و الكفــاح للوصــول 

إلــى  الحلــم.

تنمية الشباب العربي و تمكينه 
تأليف: : ٕاحسان مصبح السويدي

6-896-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب تنمية

نبذة:
الشــباب ســند ألمــة وثروتهــا فــي حاضرهــا 
كل  ,ويعلــق   مســتقبلها  فــي  ٔاملهــا  ,و 
مجتمــع علــى شــبابه اآلمــال العريضــة لمــا 
ــة ــات هأيل ــات و طاق ــن ٕامكادني ــون م يملك

الفأر الذي ال يقرض الكتب
تأليف: :د.علي عبد القادر

التصنيف: كتاب اطفال -قصص

نبذة:
قصــة عــن الفــأر ال يقــرض الكتــب يقــال أن 
الــكام هــذا  دفء  و  وســكن  زاد  القــراءة 

ليــس مجرد تشــبيه إنها الحقيقــة يغفل عنها 
ــف  ــا اكتش ــأر قصتن ــن ف ــاس لك ــن الن ــر م كثي
هــذه الحقيقــة و كتــب ذلــك فــي كتــاب.

االمارات تقرٔا
المٔولف: د.علي عبد القادر الحمادي 

978-9948-02-409-5 :ISBN
التصنيف: مقاالت

نبذة: 
مقاالت من حي عام القراءة هل فعا  نحن   

نقرٔا رغم ٔاعداد الكتب التي تتنشر في كل 
عام و ارقام الرواد معارض الكتب.

ٔالف ليلة وليلة
تأليف: د.علي عبد القادر الحمادي

التصنيف: كتاب ٔاطفال - قصص

نبذة:
وليلــة  ليلــة  ٔالــف  مــن  مختــارة  قصــص 
تٔاخذنــا كل قصــة الــى  بلــد مــن بــاد  العالــم 
فنتجــول فــي رحلــة مــن الخيــال و المتعــة 
مــن التــازث الصينــي الــى البغــدادي لنصــل 

ــارس . ــد و ف ــرورا بالهن ــري م ــى المص ال

قراءة نقدية في رواية )قواعد
العشق االربعون(

 تأليف: د. الرشيد بو شعت
3-338-02-9948-978 :ISBN

التصنيف:  دراسة نقدية

نبذة:
العشــق  قواعــد  لروايــة  دارســة  فــي 
األربعــون للكاتبــة ٔاليــف شــافاك يســتقضي  
ــت  ــي نهل ــة الت ــادر الصوفي ــف المص المٔول
منهــا الكاتبــة نســغها الفكــري ,ويثمــن 
التســامح  إلــى  تدعــو  التــي  مضامينهــا 
الســرد  ٔاســاليب  عذب,كمايحلــل  بٔاســلوب 
لــدى الكاتبــة ومــا ٔاضافتــه مــن لمســات 

جماليــة إلــى  فــن الروايــة.

نادي القراءة
تأليف: بسمة المصبايحي

3-362-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب تنمية

نبذة:
القــراءة.  عــام  خــال  طبعــات   4 طبــع 
جوانــب  مــن  األول  الجانــب  يخــدم 
ــدر( ــج )أق ــي برنام ــخصية ف ــارات الش المه

 الروايات العربية الفائزة بالبوكر 
في ميزان النقد

تأليف: د. الرشيد بو شعير
5-339-02-9948-978  :ISBN

التصنيف: دراسة نقدية

نبذة:
يتنــاول هذاالكتــاب اعمــال الروأييــة العربيــة 
التــي   العربيــة  البوكــر  بجائــزة  الفائــزة 
ــات  ــر رواي ــا عش ــاز به ــام 2007 و ف ــئت ع ٔاش

نادي الخطابة
تأليف:  بسام دحي

 8-408-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب تنمية

نبذة:
خطــوات  الخطابــة  نــادي  تٔوســس  كيــف 
اهميــة  مــن   تبــدٔا  تفصيليــة  و  عمليــة 

النــادي. تٔاســيس  ٕالــى  الخطايــة 



+971 4 26 88386

atif@fditc.net

www.battana.org

بتانة لنشر 
الكتب و 

المطبوعات



161دليل الناشرينجمعية الناشرين اإلماراتيين

الَمنسّيون َينَهضون
  تأليف:  َشعبان يوُسف 

978-977-6233-57-7 :ISBN
التصنيف: أدب

نبذة:
لــم تكــن قضيــة هــذا الكتــاب الكشــف عــن 
ــتهم  ــن، أو دهس ــاد مجهولي ــن ونق مبدعي
عجــات النســيان فقــط وطردتهــم الذاكــرة 
بفعــل فاعــل، بقــدر مــا كانــت مناقشــة 
ــا  ــا دائم ــم تأجيله ــا يت ــلة قضاي ــرح سلس وط
أو إزاحتهــا مــن المشــهد لحســاب قضايــا 
أخــرى ليســت ذات أهميــة، ألن كل كاتــب من 
ــا  ــة وهاجس ــل قضي ــرين، يحم ــؤالء العش ه
وهّمــا قائمــا فــي تاريــخ الثقافــة المصريــة، 
تلــك القضايــا توزعــت بيــن األبعاد السياســية 
عــام. بشــكل  والثقافيــة  واالجتماعيــة 

عصافرة قبلي
تأليف: مختار سعد شحاتة

5-19-6233-977-978 :ISBN
التصنيف : رواية 

نبذة:
»لــو كان هللا موجــوًدا يــا ُشــوق كمــا كنــُت 
فهــو  الصغيــرة،  باصونــة  فــي  أعتقــد 
ــي  ــي، ليتن ــي قلب ــا ف ــًة بم ــم معرف أكثره
فــي مثــل يقينــك يــا ُشــوق، أو ليتنــي نفــس 
الطفــل الــذي بكــى وســط شــتاِت القصــب 

ــاب. ــدرس الحس ــن م ــم م ــوه أن ينتق يدع

هللا في مصر
تأليف: محمد الباز

5-64-233-9776-978 :ISBN
التصنيف: دراسة

نبذة:
التــي  األولــى  ة  المــرَّ عــن  ثكــم  أحدِّ لــن 
ســمعت فيهــا اســم هللا؛ ألننــي بالفعــل 
ــد كيــف بــدأت  ال أذكرهــا، وال أعــرف بالتحدي
عاقتــي بــه، هــل كانــت بالترهيــب بمــا يقدر 
عليــه، أم بالترغيــب بمــا يملكــه.  ولــن أقــول 
لكــم إننــي ألحــدت فــي شــبابي وبــدأت 
رحلــة خاصــة للبحــث عــن هللا مــن جديــد.

ليالي نجيب محفوظ في ِشبرد )ج2( 
تأليف: إبراهيم عبد العزيز

4-58-233-9776-978  :ISBN
التصنيف: مذكرات

نبذة:
قطعــة مــن تاريــخ مصــر، وجــزء مهــم مــن 
ســيرة األديــب العالمــي نجيــب محفــوظ، 
ــاته،  ــي جلس ــه ف ــن ب ــه، وآراء المحيطي وآرائ
وكانــت المناقشــات بينهــم ال تتــرك حدًثــا 

دون مناقشــة أو تعليــق.

مقاربات في النقد الفني
المٔولف: هويدا صالح 

978-977-6233-08-9 :ISBN
التصنيف: نقد

نبذة: 
العمــل  التفكيــر فــي طرائــق قــراءة  إن 
الفنــي، يتطلــب مــن الناقــد أن يكــون ملمــا 
بعــدد غيــر محــدود مــن المعــارف والخبــرات 
نقــد  مجــرد  إلــى  تحــول  وإال  الجماليــة، 

ــيئا ــداع ش ــن اإلب ــل م ــي ال يحم مدرس

تضاريس على خرائط الصمت
تأليف: صديق محمد جوهر 

8-92-233-9776-978 :ISBN
التصنيف: دراسة

نبذة:
التاريــخ يبــدأ الصايــغ  مــن فــوق أرصفــة 
مشــوار الجــرأة و المغايــرة مــع أســافه، 
ب، ويفخــر، ويقلــق  إاّل قليــًا، فيصــف، ويشــبِّ
ــن  ــع بي ــرة تجم ــي مغام ــه، ف ــى طريقت عل
الوجداَنْيــن؛ القومــي التاريخــي، والوجــودي 
اإلنســاني، بعــد أن تخّفــف مــن أوزان الخليــل، 
جــات القــول الشــعري  تــارًكا نفســه لتموُّ
الــروح  وذبذبــات  الامنظــوم،  الحداثــي 

الامنتظمــة.  القلقــة 

المذكرات المجهولة
تأليف:  نجيب الريحاني

2-94-233-9776-978 :ISBN
التصنيف: مذكرات

نبذة:
نجيــب الريحانــي يحظــى باهتمام المشــاهد 
لــه،  نظيــر  ال  بشــكل  والعربــي  المصــري 
ــام  ــك األف ــة؛ إاّل أن تل ــه القليل ــم أفام فرغ
ظّلــت محــلَّ جــْذب وُفْرَجــة طــوال ســبعة 
عقــود، ورغــم ذلــك ناحــظ أن هنــاك مــن 
حــاول التقليــل مــن شــأنه علــى المســتوى 

. ياســيِّ ــيِّ والسِّ الفنِّ

ليالي نجيب محفوظ في ِشبرد )ج1(
تأليف: إبراهيم عبد العزيز

2-52-233-9776-978  :ISBN
التصنيف: مذكرات

نبذة:
قطعــة مــن تاريــخ مصــر، وجــزء مهــم مــن 
ســيرة األديــب العالمــي نجيــب محفــوظ، 
ــاته،  ــي جلس ــه ف ــن ب ــه، وآراء المحيطي وآرائ
وكانــت المناقشــات بينهــم ال تتــرك حدًثــا 

دون مناقشــة أو تعليــق.

خلطة شبرا
تأليف:  يسري حسان 

1-62-233-9776-978 :ISBN
التصنيف: أدب

نبذة:
تاريــخ شــبرا؛  ال تنتظــر منــي كتابــة عــن 
ــت إذا  ــا، وأن ــى جغرافيًّ ــا، وال حت ــت مؤرًخ لس
ســألتنى: ومــاذا تكــون إذن؟ فســوف أجيبــك 

ــا«.  ــن أن ــرف مي ــى »الأع بأنن



+971 55 375 5991

bookmarktradingllc@gmail.com

بوكمارك للتجارة
تأسست شركة بوكمارك في عام 2013 في مدينة دبي، 

نشطت في نشر الكتب والمطبوعات تجارة الكتب والصحف 
والمطبوعات األخرى باإلضافة إلى تجارة األدوات المكتبية 

وأدوات الكتابة والرسم. وجود الشركة في مدينة دبي سهل 
التعامل مع عدد كبير من الناشرين الدوليين والمحليين. 

السوق المحلية، المدارس الخاصة، مجلس أبوظبي للتعليم، 
 Usborne( وزارة التربية والتعليم، المكتبات، والمعارض

 Caramel, ،مكتبة اسطفان بيروت ,publishing، top that
Hachette( بالرغم من حداثة تأسيسها، حققت شركة 

بوكمارك انتشارا على نطاق واسع في الدولية.
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ْمُس َوالّريح الشَّ
تأليف: ريموند ضو

2-752-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: أطفال

نبذة:
يــح؟ ا رِفْقُهمــا  ــْمُس أِو الرِّ َمــِن اأَلْقــوى، الشَّ
ــَيكوُن  ــْن َس ــرى َم ــي َت ــاِب َك ــذا الِكت فــي َه

هاَيــة! ــُز فــي النِّ الفاِئ

الزهرة ٕان حكت
تأليف: سيمون بطيش

5-357-407-614-978 :ISBN
التصنيف: فئة اليافعين

نبذة:
كاتــب ال يكتفــي بٔانســنة الرياحيــن وانمــا 
ــي  ــة ف ــارت االجتماّعي ــى المتغي ــوص عل يغ
المجتمــع العرّبــي المعاصــر، يجلوهــا اربطــًا 
المرافقــة  التحديــث  بموجــة  خلّفياتهــا 
يســتجَلي  ٔان  للقــارىء  تــاركًا  للعولمــة، 
ٔابعادهــا بنفســه مــن غيــر وعــظ مباشــر. 

أرنوُب الهاِرب
تأليف: ريموند ضو

4-646-02-9948-978 :ISBN
التصنيف : أطفال 

نبذة:
هــا ُهــَو أرنــوب َيَتَمّشــى فــي الَحديَقــة. 
لِكــنَّ الَحيوانــاِت الُمْفَتِرَســَة فيهــا ُتحــاِوُل أْن 
ــُيْنِقُذُه مــْن َهــذا  ــُه ِلَتْلَتِهَمــه. َمــن َس َتْخَدَع

ــر؟ الَخَط

اأَلَسُد َوالَفْأر
تأليف: ريموند ضو

1-647-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: أطفال

نبذة:
ــُه  ِاْغتــاَظ اأَلَســُد ِمــَن الَفــأِر َوَأ ا رَد َقْتَلــه. َلِكنَّ
ــَرى  ــي. ُت ــوِم الّتال ــي الَي ــخِّ ف ــي الَف ــَع ف َوَق

ــُيْنِقُذه؟ ــْن َس َم

َجَرُة الّناِطَقة الشَّ
تأليف: ريموند ضو

5-751-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: أطفال

نبذة: 
ــن  ــرى، َم ــَرة! ُت ــاَرٌة َوُمَتَذمِّ ــَجَرٌة َثْرث ــَي َش ِه

َســيقوُم ِبَتْهذيِبهــا َوَكْيــف؟

االبريق ٕان حكى
تأليف: سيمون بطيش

8-356-407-614-978  :ISBN
التصنيف: فئة اليافعين

نبذة: 
يــروي تظلــم ٕابريــق زجاجــي مــن ٕاهمــال 
هــذا  فــي  عنــه  واعارضهــم  لــه  النــاس 
الزمــان بعدمــا كان فــي زمــن مــو ل ّســيدًا 
مــن الســادات لــه موقــع الصــدارة علــى 
الموأئــد وفــي المنــازل ولــدى ٔافارد االســرة.

سيرٌك تحَت الماء
تأليف: ريموند ضو

9-753-02-9948-978:ISBN
التصنيف: أطفال

نبذة:
مــاذا َحَصــَل للّســيرِك تحــَت المــاء؟ ِاْكَتِشــْف 
كيــَف أْنَقــَذُه اأَلْخَطبــوُط، وكيــَف ِاْحَتَفَلــِت 

ــه! ــاُت في الَحيوان

المطر ٕان حكى
تأليف: سيمون بطيش

1-371-407-614-978 :ISBN
التصنيف: فئة اليافعين

نبذة:
الفنــون  ّقصــة  يــروي  قصصــي  عٌمــل 
الجميلــة علــى لســان »بطــل« واحــد هــو 
ــن  ــام والمّلح ــص والّرس ــو الراق ــر. فه المط
والّنحــات واّلشــاعر ... المتّفــرد ٔابــدًا بٕابداعــات 
ــن و  ــا عي ــد و رأت مثله ــال ٔاح ــرت بب ــا خط م

سمعت بها ٔاذن.

في الَمْزَرَعة
تأليف: ريموند ضو

6-639-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: أطفال

نبذة:
ــِه،  ــه َوَأْصِدقاِئ ــَع َنزي ــِة َم ــى الَمْزَرَع ــْل إل ُاْدُخ
اّلتــي  الَحَيوانــاِت  َعلــى  َمَعُهــم  ْف  َوَتَعــرَّ

َتعيــُش فيهــا!

المرٓاة ٕان حكت
تأليف: سيمون بطيش

2-358-407-614-978 :ISBN
التصنيف: فئة اليافعين

نبذة:
ٔمتــع مــا فــي الكتــاب قــدرة المٔولــف علــى 
جعــل المــرٓاة تبــُوح بمــا يّظنــه اّلنــاس عّصيــًا 
ــر  ــن التعبي ــز ع ــاد العاج ــي  الجم ــا وه عليه

فــي حســبانهم. 



+971 50 953 9559

samappd.info@gmail.com

سما للنشر و اإلنتاج و التوزيع
تأسست سما في سبتمبر 2014، في العين أوال، ثم انتقلت إلى 

إمارة الشارقة في مارس 2015، وتجاوز عدد اإلصدارات حتى 
اآلن الثاثين عنوانًا. تعتبر دار سما دار نشر ورقية وإلكترونية 

متخصصة في نشر قصص األطفال والناشئة واليافعين، 
والكتب التعليمية التي تجمع ما بين الترفيه والتعليم. 

وتسعى دائمًا إلى نشر الكتاب العربي لتعزيز ثقافة القراءة، 
حيث إنها تؤمن بأن اللغة العربية هي األساس، وتحلم بأن 

يكون الكتاب رفيًقا ممتًعا ألطفال العالم العربي.
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الورقة الغاضبة
تأليف: د. فاطمة البريكي

5-791-22-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال 

نبذة:
قصــة تظهــر ٔاهميــة االســرة واالنتمــاء 

رائعــة.  ٕالــى المجتمــع بطريقــة 

رسالة إلى  والدي
تأليف: د. فاطمة البريكي

5-670-13-9948-978 :ISBN
التصنيف : كتاب أطفال 

نبذة:
ــاعد  ــرة وتس ــي االس ــرز دور االب ف ــة تب قص
الطفــل فــي التعبيــر عــن مشــاعره تجــاه 

ــيطة.  ــرة وبس ــل قصي ــده بجٍم وال

الخوف ئاتي  من الداخل
تأليف: د. فاطمة البريكي

9-669-13-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب لليافعين

نبذة:
كتــاب موجــه لليافعيــن يســاعدهم علــى 
الثقــة  وزيــادة  الخــوف  مــن  التخلــص 
بالنفــس عــن طريــق قصــة ممتعــة ملئيــة 

المشــوقة.  باالحــداث 

حوت على  الشاطٔي
تأليف: د. فاطمة البريكي

3-559-13-9948-978  :ISBN
التصنيف: سيرة

نبذة:
كتــاب يســلط الضــوء علــى جبــل حفيــت 
بالنســبة  ؤاهميتــه  المبــزرة  ومنطقــة 
لجميــع ٔابنــاء االمــارات وهــو عبــارة عــن نــص 
ســردي  ذاتــي، تعبــر مــن خالــه الكاتبــة عــن 

ــا. ــي له ــا يعن ــاعرها وم مش

غدًا أجمل
تأليف: د. فاطمة البريكي

2-670-09-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال 

نبذة: 
قصــة تــزرع ا مــل والتفــأول فــي نفــوس 
الحــرب  لواليــات  تعرضــو  الذيــن  االطفــال 
والكــوارث مبرزيــن ٔان الغــد ٔاجمــل بهــم .

صاحب النقود الضأيعة
تأليف: بسمة الخاطري

2-670-09-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال 

نبذة: 
قصــة ملئيــة باالحــداث المشــوقة التــي 
ٔاهميــة  خالهــا  مــن  االطفــال  يتعلــم 

بهــا. التحلــي  ؤاهميــة  االمانــة 

ابتسامة ميرة
تأليف: بسمة الخاطري

6-626-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
علــى  االطفــال  تشــجع  لطيفــة  قصــة 

والتفــأول. االبتســام 

كان عندي هاتف متحرك
تأليف: د. فاطمة البريكي

7-080-18-9948-978 :ISBN
التصنيف : كتاب أطفال 

نبذة:
االطفــال  تعلــق  مشــكلة  تعالــج  قصــة 
لطيفــة.  بطريقــة  االلكترونيــة  بالجهــزة 

فارس والقوة الخفية
تأليف: جميلة يعياوي

7-252-02-9948-978   :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
قصــة طفــل مــن ذوي االدحتياجــات الخاصــة، 
تحكــي كيــف تغلــب علــى ٕاعاقتــه فكســب 

ٔاصدقــاء جــًددا ونــال الفــوز. 

أصوات  ضجيج
تأليف:  سحر نجا محفوظ

9-290-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
قصــة هــر اســمه )مرمــور ( ٔازعجــه الضجيــج 
فتــرك بيتــه ومكانــه فهــو يحــب بئيتــه 
ويدعــو للمحافظــة عليهــا مــن االصــوات 
سلســلة  ضمــن  والصاخبــة  المرتفعــة 

)البئيــة لنــا(.
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jarirbookstore@gmail.com

مكتبة جرير للتوزيع
تعتبر مكتبة جرير للتوزيع أحد أكبر الشركات المساهمة 

المدرجة الرائدة في اإلمارات العربية المتحدة و في 
الخليج العربي ، وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجمله 

والتجزئة في تأليف وتوزيع ونشر الكتب الثقافية والتعليمية 
والمطبوعات والكتب العربية واإلنجليزية. تساعد المكتبة 

المعلمين في توفير متطلباتهم للمناهج الخاصة بهم. 
وتستورد الكتب والمواد التعليمية من المملكة المتحدة 

والواليات المتحدة األمريكية وكوريا وأوروبا.
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 القراءة العربية تمهيدي 
الجزء االول + الثاني

تأليف:  زكي بدوي
1-53-553-9933-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
حاولنــا جهدنــا فــي اختيــار مــادة الكتــاب 
و  إخراجــه  وطريقــة  عرضهــا  وأســلوب 
تصميمــه أن نقتــرب مــن عقليــة الطفــل 
ــك  ــن ذل ــا م ــكان وغرضن ــدر اإلم ــيته ق ونفس
تســهيل تعّلــم مبــادئ اللغــة العربيــة قــراءة 
و كتابــة بأســلوب شــّيق و يســير وإننــا إذ 
ــا  ــزاء فإنن ــا األع ــاب ألطفالن ــذا الكت ــدم ه نق
نأمــل أن نكــون قــد وفقنــا فــي تحقيــق 

المنشــود. الغــرض 

 لغتي كيف اتقنها 
 الجزء األول + الثاني

تأليف: محمد نصر
6-96-184-9948-978 :ISBN

التصنيف : كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
ــي..  ــاِب ُلَغت ــن ِكت ُل ِم ــْزُء األوَّ ــَو اْلُج ــذا ُه َه

َكْيــَف ُأْتِقُنهــا؟ 
الْمهــاراِت  إلْتقــاِن  مَتخِصــٌص  ِكتــاٌب 
ــاِت  ــذوي ُصعوب ــة ِل ــِة الَعَرِبيَّ َغ ِة للُّ ــيَّ األساِس
ُطــُرُق  فيــِه  َفِشــَلْت  مــا  ِلِعــاِج  ــِم  علُّ التَّ
ــة. ولــم نقــْف  ْدريــِس واألســاليُب العاديَّ التَّ
غــِة ِلَنِصــَل ِمــْن خالــِه إلْتقــاِن  ــِم اللُّ ــَد تعلُّ ِعْن
ــِر،  ذكُّ ــاِه، والتَّ ــات ِاالْنتب ــاِج ُصعوب ــِة وع غ اللُّ
ُصعوبــاِت  ذوي  ِعْنــَد  فكيــِر  التَّ ومهــاراِت 
علــِم مــن خــاِل َتْدريبــاٍت قاِئَمــٍة َعلــى  التَّ
ْوِتــيِّ  ــْمعيِّ والصَّ اْلَبَصــِريِّ والسَّ كاُمــِل  التَّ

. َغــِويِّ ُمــوِّ اللُّ َمــَع ُمراعــاِة النُّ

سلسلة انا ومعلمتي / أنا وعلم الحياة / 
المستوى األول +  الثاني

تأليف: نوار الحريري 
8-01-203-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة: 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ُيعــد كتــاب 
العلــوم مــن أهــم الكتــب الدراســية، لمــا لــه 
مــن أهميــة فــي تطويــر معــارف األطفــال 
ــم  ــي وتعليمه ــم اإلبداع ــة تفكيره و تنمي
المهــارات الحياتيـــة، ويلبــي حاجــة األطفــال 

ــوم. ــى المعرفــة و العل إل
ــق  ــي وف مت ــا و معلِّ ــلة أن ــف سلس ــم تألي ت
“حــل  الحديثــة  التعلــم  اســتراتيجيات 
التفكيــر  و  الدمــاغ  عصــف  المشــكات، 

اإلبداعــي”
الطفــل  معــارف  تطويــر  هــو  والهــدف 

لديــه التفكيــر  مهــارات  وتنميــة 

سلسلة المبدع الصغير / روضة االيمان / 
المستوى االول + الثاني 

تأليف: جرير
5-99-203-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال - تعليمي

نبذة:
الخيــر لفريــق  بــذور  هــي بعــض ثمــرات 
و  الّدائــم  الّتطويــر  ينشــد  الــذي  العمــل 
مســتقبل  إلــى  ينظــر  المائــم،  االرتقــاء 
مشــرق ألطفــال جيــل  الغــد أمــل األّمــة، 
فجــزى هللا الخيــر كّل مــن ســعى و بــذل 
جهــده وأعطــى مــن وقتــه ليكــون هــذا 
األحّبــاء  لصغارنــا  اإليمــان  روضــة  الكتــاب 
اإلســامية،  الّتعاليــم  علــى  ُيعّرفهــم 
لتحّقــق  مشــّوقة،  و  مبّســطة  بطريقــه 
البدايــات  فتكــون  المتعــّددة  األهــداف 
لهــم..  الّرشــيدة  والخطــوات  المضيئــة 
توفيقــه. علــى  المولــى  هللا  ونحمــد 



+971 50 910 6600

321alkaabi@gmail.com

دراجون للنشر والتوزيع
يدّشن المشروع اإلماراتي، »دراجون للنشر والتوزيع«، جسرًا 

للتواصل الثقافي، مع الصين، من خال نقل ثمرات من 
األدب الصيني إلى القارئ العربي، بصورة مبسطة، وتركز 

»دراجون« على الكتب العلمية، واألدبية والفلسفية الصينية.
حيث قامت دار »دراجون« بالتواصل مع دور نشر صينية 

وإبرام عدة عقود للترجمة المشتركة من اللغة الصينية إلى 
العربية، وعلى حقوق نشر أكثر من 150 إصدارًا، تنوعت بين 

العلمية واألدبية
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تأمل! الصرناخ المطرب!
تأليف: تشين جي

رسم: ساشا
1-427-24-9948-978 :ISBN

التصنيف : كتاب أطفال 

نبذة:
قصــة حياتــه جميلــة حيــن تســمعها، ففــي 
طــوال  الصرنــاخ  صــوت  يعلــو  عــام،  كل 
شــهور الصيــف تقريبــًا، بدونــه ال يكتمــل 
ــم؟ بعــد أن يعيــش  الصيــف!. لكــن هــل تعل
يمكــن  ال  األرض،  تحــت  مظلمــة  ســنوات 
ــا.  ــن 80 يوًم ــر م ــى األرض ألكث ــه إال عل رؤيت
لديــه؟  العيــون  كيــف يغنــي؟ كــم عــدد 
ــل  ــت األرض؟ ه ــنواته تح ــي س ــف يقض كي
يمكــن أن تصبــح الحوريــة بالغــه بعــد تبديــل 

المعطــف مــرات عديــدة؟
علــى  للعثــور  رحلــة  فــي  نذهــب  دعنــا 
مطــرب الصيــف لنــرى مــا يمكــن أن يخبرنــا 

ــه! ب

تأمل! اليعسوب!
تأليف: تشين جي

رسم: ساشا
3-436-24-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال

نبذة: 
تنيــن  كأنــه  الســماء  فــي  فجــأة  يظهــر 
مهاراتــه  يســتعرض  صغيــر.  أســطوري 
أفضــل  حتــى  الطيــران!  فــي  الرائعــة 
تجــاري  أن  يمكــن  ال  الحديثــة  الطائــرات 
مهاراتــه فــي الطيــران، وال قدرتــه علــى 
ــل  ــف يفع ــرعة. كي ــاورة بس ــف والمن التوق
ــه؟ مــا  ــرى؟ مــا هــو أســلوب حيات ــا ت ــك ي ذل

الفريــدة؟ عاداتــه  هــي 
الطيــران  خبيــر  عالــم  إلــى  ننضــم  دعونــا 

الرائــع!

تأمل! الفراشات الراقصة!
تأليف: تشين جي

رسم: ساشا
0-437-24-9948-978:ISBN

التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
ترفــرف، ترفــرف، الفراشــة ترفــرف بأجنحتها 
ــا  ــران. م ــا الطي ــرة يمكنه ــرة كبي ــل زه مث
هــو »الرقــص المــزدوج « للفراشــات؟ مــا 
الــذي منــح الفراشــة ثوبهــا الجميــل؟ ومــا 
ــو  ــتانها؟ تنم ــى فس ــارف عل ــر الزخ ــو س ه
مــن بيضــة ناعمــة إلــى »دودة « قبيحــة 
إلــى أن تخــرج مــن الشــرنقة فراشــة تبهرنــا 
بجمالهــا ، مــا هــي المصاعــب والمخاطــر 
التــي تواجــه الفراشــة فــي مســيرة حياتهــا 

ــة؟ الرائع
هيــا! ، دعونــا نستكشــف »الحياة المشــّوقة 

ــات سوّية « للفراش

تأمل! سيف السرعوف!
تأليف: تشين جي

رسم: ساشا
0-440-24-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
مــن  والبحيــرات  األنهــار  بطــل  هــو  مــن 
الحشــرات؟ هــذا صحيــح ، إنــه مــن يملــك 
زي تنكــر ممتــاز، ســكينًا مزدوجــة مميتــة، 
ــا ال يمكــن أن تفلــت مــن أي حشــرة.  وتقريب
هــل عرفتــم مــن هــو هــذا الفــارس؟ ولمــاذا 
أصبــح بطــًا فــي عالــم الحشــرات؟ كيــف 

ــه؟ ــي خصائص ــا ه ــش؟ م ــاد ويعي يصط
لنذهب ونكتشف ذلك!

تأمل! الجندب
تأليف: تشين جي

رسم: ساشا
6-435-24-9948-978  :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
مــا أن يمــأل بطنــه بالطعــام ، حتــى يبــدأ فــي 
الغنــاء ، وحياتــه عبــارة عــن »حيــاة فنيــة «. 

ألن النــاس تحــب صوتــه الغنائــي
الرائــع، وكثيــرون يحتفظــون بــه كحيــوان 
أليــف. هــل تعلــم أنــه يمكنــه الغنــاء لمــدة 
عــام كامــل! كيــف يــا تــرى يغنــي؟ مــا هــو

سر صوته الجميل؟
المغنــي  هــذا  عالــم  نستكشــف  دعونــا 

معــا! العظيــم 



+971 50 289 4648

Aljawhara.publishing@gmail.com 

 الجوهرة لحدمات نشر الكتب
شركة الجوهرة لخدمات نشر وتوزيع الكتب ، مقرها دبي ، 

تهدف الى تشجيع المواهب العربية في مختلف المجاالت 
الثقافية ، األدبية ، اإلجتماعية والعلمية.
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المرأة التي هدمت الدولة العثمانية
تأليف: لطفي أكدوغان

9789773561256 :ISBN
التصنيف : رواية

نبذة:
ــة  ــال حقب ــا خ ــدور أحداثه ــة ت ــة تاريخي رواي
ســارة  قامــت  حيــث   ، بالصراعــات  مليئــة 
بالتجســس علــى جمــال باشــا أهــم قــادة 
الجيــش العثمانــي ونقلــت أخطــر االســرار 
للجيــش البريطانــي ، الــذي اســتطاع مــن 
خالهــا الســيطرة علــى بــاد الشــام ووضــع 

نهايــة للدولــة العثمانيــة .

المرأة االماراتية والقانون
تأليف: عائشة المحياس
9789948001027 :ISBN

التصنيف: دراسات

نبذة: 
االجتماعيــة  المؤسســات  الدراســة  تثــري 
ــة  ــارات العربي ــة االم ــي دول ــية ف والسياس
ــرار  ــاذ الق ــي اتخ ــم ف ــا يفيده ــدة بم المتح
ــات  ــال سياس ــى إدخ ــل عل ــب والعم المناس
وقوانيــن جديــدة تتناســب مــع التغيــرات 
االجتماعيــة المتســارعة ومعرفــة اتجاهــات 
كافــة  يخــص  فيمــا  االماراتيــة  المــرأة 

جوانــب الحيــاة.

مخترع األنترنت فينت سيرف 
تأليف: اسراء احمد

97899482351820:ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
بهندســة  مختــص  عالــم  ســيرف  فينــت 
لــه بصمــة قويــة فــي  ، كانــت  االتصــال 
تجربــة  ولــه  االنترنــت  شــبكات  تأســيس 

غوغــل. شــركة  مــع  ملهمــة 

رحلة المركز االول 
تأليف: ايمان احمد

9789948001000 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
رحلــة ترفيهيــة ممتعــة حــول معالــم دولــة 
االمــارات العربيــة المتحــدة التــي يعمــل 
لتحقيــق  والنهــار  الليــل  طــوال  ابنائهــا 
ــة  التفــوق فــي كل المجــاالت عمــا بمقول
ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم: 

ــز األول. ــى إال بالمرك ــعبي ال نرض ــا وش أن

الرمل والسور 
تأليف: عائشة المحياس

9789948235163  :ISBN
التصنيف: قصص قصيرة

نبذة:
واقعيــة  قصيــرة  قصــص  مجموعــة 
ــر  ــة للبش ــا المؤلف ــز فيه ــة ، ترم واجتماعي
بالرمــل أم تحديــات الحيــاة فهــي الســور 
ــح  ــاوزه لينج ــى تج ــع إل ــح الجمي ــذي يطم ال

فــي حياتــه ويحقــق طموحــه.



+971 6 551 2262

+971 6 551 2264

 دار المكتبي للنشر والتوزيع 
دار المكتبي انشأت عام 2012 وضعت في اهدافها خدمة 

القارئ وانشاء جيل واعي الهداف امته محبا لوطنه خياله 
ملء الكون ساعدنا بذلك نخبة من المؤلفين والرسامين 

والمبدعين وضعنا خطة ان ال نطبع المطبوع وان ال نكرر  بل 
ان نبدع ونضع حلما لنحققه ورسالة سامية اخاقية نزرع اما 

ونصنع واقعا ونبدع خياال 
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بونزي
تأليف: الدكتور طارق البكري

2-343-02-9948-978 :ISBN
التصنيف : رواية - لليافعين

نبذة:
قصــة  عشــرة  أربــع  الكتــاب  هــذا  يضــّم 
القــراءة  لتســهيل  الشــكل؛  مضبوطــة 
للطــاب واليافعيــن، وتعويدهــم القــراءة 
الهــدف  ذات  والمطالعــة  الصحيحــة، 

المرجــو.

علماء الكيمياء والفيزياء
 تأليف: الدكتور محمد غياث مكتبي - 

عبد الرزاق كيلو
4-378-02-9948-978 :ISBN

التصنيف : سيرة

نبذة:
ســير العلمــاء العــرب و المســلمون ُيبّيــن 
الكيميــاء  فــي  تفوقهــم  مــدى  بجــاء 
والفيزيــاء وغيــر ذلــك مــن العلــوم التــي كان 

العــرب والمســلمون رّوادًا فيهــا.

ُدمى وأزياء من عالم ألف ليلة وليلة
تأليف: جهان

2-301-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: دراسات

نبذة: 
مــن  الكثيــر  علــى  الكتــاب  احتــوى هــذا 
العربــي،   العالــم  فــي  الجميلــة  مــى  الدُّ
ومابســها الســاحرة، التــي  وتأســر النفــس، 

صناعتهــا. وُحْســن  لجاذبيتهــا 
كمــا عملــت الكاتبــة علــى ذكــر العــادات 
خــال  مــن  الــدول،  تلــك  فــي  والتقاليــد 
الحديــث عــن العــروس ومــا يتعلق بلباســها، 
ــزواج. ــة وال ــي الخطب ــا ف ــري معه ــا يج وم

نظافة الحي
تأليف: منال محجوب

8-341-02-9948-978 :ISBN
التصنيف:  كتاب أطفال

نبذة: 
النظافــة مــن اإليمــان قصــة الطفالنــا تحثــم 
علــى النظافــة والمحافظــة علــى حيهــم 
اخــاق  الحــي  ونظافــة  مشــرق  نظيــف 

لنظافــة وطــن احبــوه واحبهــم

علماء غيروا مجرى التاريخ
تأليف: الدكتور طارق البكري
6-345-02-9948-978:ISBN

التصنيف: سيرة

نبذة:
احتــوى الكتــاب علــى عشــرة تراجــم لعلمــاء 
ــة. ــات متنوع ــي تخصص ــلمين ف ــرب ومس ع

كان كل عالــم مقصــدًا لطــاب المعرفــة، 
ــن  ــدد م ــي ع ــًا ف ــه، وبارع ــي فّن ــتاذًا ف وأس

ــه. ــى ب ــن أت ــرت فيم ــوم واآلداب أّث العل
ــك  ــر أولئ ــن أث ــوعة تبّي ــاب موس ــذا الكت وه

ــانية. ــخ اإلنس ــي تاري ــاء ف العلم

 صاروخ الحكايات
8-312-02-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
ــص  ــاب قص ــذا الكت ــي ه ــي ف ــات الت الحكاي
رمزيــة تهــدف الــى وضــع مشــكلة يتعــرض 
ــا  ــى يضعه ــا حت ــان لحله ــال وبي ــا األطف له
فــي  التطبيــق  موضــع  األطفــال  قراؤنــا 

وطني في قلبيحياتهــم وســلوكهم.
تأليف: بسمة الخاطري

4-323-02-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
ــت  ــن البي ــدا م ــان يب ــن االيم ــن م ــب الوط ح
فــي  اطفــال  المدرســة  فــي  ويتعمــق 
فــي  ابدعــوا  لوطنهــم  عشــق  قلوبهــم 
ــم  ــم وقلبه ــم لوطنه ــن محبته ــر ع التعبي

ينبــض بحــب الوطــن

علماء التاريخ والجغرافيا
تأليــف: الدكتــور محمــد غيــاث مكتبــي - 

ــو ــرزاق كيل ــد ال عب
9-373-02-9948-978 :ISBN

التصنيف: معلومات عامة

نبذة:
ــن  ــن مهّمي ــن ِعلمي ــاب بي ــذا الكت ــع ه يجم
خــال  مــن  والجغرافيــا  التاريــخ  همــا 
ــروه  ــن َأْث العلمــاء العــرب والمســلمين؛ الذي
ــاب  ــرة. يقــوم هــذا الكت بمصنفاتهــم الكبي
علــى ســرد تراجــم لهــؤالء العلمــاء، وبيــان 

أعمالهــم، وأثرهــا فــي األجيــال.

أحمر الشفاه
تأليف: الدكتور طارق البكري

9-316-23-9933-978  :ISBN
التصنيف: قصص قصيرة

نبذة:
ــة  ــات هادف ــر حكاي ــد عب ــي يمت ــز قصص كن
القصــص  تجــري  والكبــار.  شــّيقة،للصغار 

علــى مختلــف األصعــدة.

كوابيس نورة
تأليف: الدكتور طارق البكري

3-333-02-9948-978  :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
قصــة ذات فصــول عشــرة، تحكــي مــا جــرى 
مــع الطفلــة )نــورة( ذات االثنــي عشــر ربيعــًا، 
تلــك الفتــاة التــي تحــب الحيــاة، وترغــب فــي 
االزديــاد مــن محبــة الطبيعــة، والدراســة، 
ــع  ــع التمت ــية، م ــات الدراس ــام بالواجب والقي

بالــذكاء الحــاد، والمــرح الغامــر.



+971 4 338 5885

info@qindeel.ae

 مؤسسة قنديل للطباعة والنشر
تأسست قنديل للطباعة والنشر والتوزيع )إحدى شركات إم 

بي آر إف القابضة( والتي مقرها اإلمارات العربية متحدة – 
دبي عام 2014 كأحد المشاريع االستثمارية لمؤسسة محمد 

بن راشد آل مكتوم للمعرفة. يتركز نشاط قنديل بالدرجة 
األولى على نشر المؤلفات والمطبوعات من كتب ومجات 

باللغة العربية ولغات أجنبية أخرى، بهدف التشجيع على 
القراءة ونشر المعرفة. كما تقدم قنديل لقطاعات الطباعة 
والنشر مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات 

االستحواذ والدعم اللوجستي. وقد تم تقديم العديد من 
الخدمات الثقافية المختلفة  مثل الترجمة، وخدمات التحرير 

واإلخراج والطباعة.
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ــداع  ــة ذكاء - إب ــخصية القوي ــة الش ثالثي
ــاز  - إنج

تأليف: مجموعة من الكتاب
7-766-42-9948-978 :ISBN

 التصنيف :ملخصات الكتب العالمية

نبذة:
ــة  ــث الثاث ــاع المثل ــى أض ــاب عل ــز الكت يرك
ــح  ــد الناج ــات القائ ــا صف ــون منه ــي تتك الت
هــي  أال  عملــه،  فــي  المبــدع  والمديــر 
إن  أن  موضحــًا  واإلنجــاز،  واإلبــداع  الــذكاء 
العالــم  يحركــون  الذيــن  هــم  المبدعيــن 

لإلنجــاز اآلخريــن  ويلهمــون 

التطوير الذاتى 
 تأليف: مجموعه من الكتاب 

6-892-18-9984-978 :ISBN
التصنيف : ملخصات كتب عالمية

نبذة:
أهميــة  الــذات  تطويــر  مفهــوم  ل  يشــكِّ
نظــرًا  األفــراد،  جميــع  لــدى  بالغــة 
الحيــاة  بتطــور  المباشــر  ارتباطــه  إلــى 
ظروفهــا  مــع  والتأقلــم  ومتطلباتهــا، 
يناقــش  لذلــك  المختلفــة؛  وتفلباتهــا 
لهــذا  المختلفــة  الجوانــب  الكتــاب  هــذا 
ــة  غنيَّ جرعــة  م  يقــدِّ كمــا  المفهــوم، 
توفــر للقــارئ الخبــرات والمعلومــات عــن 
مامــح  وترســم  مختلفــة،  موضوعــات 

أفضــَل. مســتقبٍل 

ما بعد العاصفة 
تأليف: سامى الخليفي 

3-893-18-9948-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة: 
عــودة  قصــة  الروايــة  هــذه  تبــرز 
يصــاب  الخليــج،  حــرب  مــن  مجندْيــن 
الحــرب،  بعــد  مــا  بإرهــاق  أحدهمــا 
وتســير حياتــه الطبيعيــة إلــى أن تنتهــي 
عليــه. الواقــع  الظلــم  بســبب  بالحبــس؛ 

الحكومة الذكية
تأليف: صدام الخمايسة

9-414-02-9948-978 :ISBN
التصنيف:  معرفة وإدارة

نبذة: 
الحكومــة  موضــوع  الكتــاب  يتنــاول 
الذكيــة، التــي يقصــد بهــا تقديــم الخدمــات 
المعلوماتيــة  والتطبيقــات  اإللكترونيــة، 
الذكيــة،  األجهــزة  علــى  المختلفــة 
اللوحيــة،  واألجهــزة  النقــال،  كالهاتــف 
الشــخصي  الرقمــي  المســاعد  وأجهــزة 
ــى  ــكان وعل ــن أي م ــت، م ــة باإلنترن المتصل
 مــدار الســاعة، وبســرعة ودقــة متناهيتيــن.
وقــد أصبــح »«الــذكاء«« بحجــم كــرة كبيــرة 
ــر  ــي عص ــا ف ــا بكامله ــم مدن ــرج لتض تتدح
ــاالت  ــات واإلتص ــة المعلوم ــه تقني ــت في بات
ــث  ــة، حي ــا اليومي ــي حياتن ــيا ف ــا أساس ركن
بــدأ مفهــوم المــدن الذيــة يتبلــور فــي 
بيئــة  وابتــكار  الحضريــة،  حياتنــا  تطويــر 
الســلكية  االتصــاالت  توفــر  تكنولوجيــة 
ــى  ــل عل ــب العم ــي يج ــلكية، وبالتال والاس
اقحــام التكنولوجيــا فــي صناعــة المــدن 

لتصبــح مدنــا ذكيــة.«

دم فاسد 
تأليف: نورة محمد 

5-899-18-9948-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
ــي  ــة الت ــاة الطفل ــة حي ــذه الرواي ــاول ه تتن
ضــت للهجــر، وتبــرز العواطــف المهملــة  تعرَّ
والمشــاعر  النفســية،  احتياجاتهــا  تجــاه 
المتدفقــة مــن العائلــة الحاضنــة لهــا، التي 
ــاة  ــى حي ــا إل ــدر احتياجه ــا بق ــدة منه ال فائ
ــف، حيــاة المأتــم  طبيعيــة خاليــة مــن التكلُّ
ــر لفتــاة  والهــرب، والعنــاد والنضــج المبكِّ

ــا. ــن عمره ــرة م ــي العاش ف

القيادات المؤثرة فى المؤسسات 
العربية 

تأليف: د.جاسم ال علي
8-921-13-9948-978 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
هــذا الكتــاب يســلط الضــوء علــى الوســائل 
العــرب،  الشــباب  تحفــز  التــي  واألســاليب 
وتزيــد مــن ثقتهــم، وتســتحث لديهــم قــوى 
ــة،  ــب القيادي ــي المناص ــاح ف ــدي للنج التح
كمــا يعــرض الكتــاب لمفاهيــم اإلدارة فــي 
ــة  ــًا عملي ــاول أيض ــورة، ويتن ــب المنش الكت
القيــادة فــي الســياق العربــي عرضــًا فريــدًا.

ريم والدماني
تأليف: عائشة أحمد المري

3-280-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: أدب أطفال

نبذة:
رحلــة ممتعــة مــع غــزال صغيــر جميــل 
تجــده ريــم وأخوهــا، تعــزز هــذه القصــة 
عاقــة األطفــال بالحيوانــات ورعايتهــم لهــا.

شجرة حناء جدتي 
تأليف: أميرة علي بن كدرا

6-276-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
قصــة قصيــرة تــروي لنــا عــن شــجرة جميلــة 
عامــة  العــرب  عنــد  كبيــرة  أهميــة  لهــا 
واإلماراتييــن خاصــة، إنهــا شــجرة الحنــاء، 

ــة.  ــي الزين ــاء ف ــتعملها النس ــي تس الت

إنتظريني يا غيمتي
تأليف: داليا الشمري

8-769-42-9948-978  :ISBN
التصنيف: حكايات تربوية

نبذة:
بخــار  تكاثــف  مــن  تتكــون  الغيــوم 
ــك  ــة تل ــذه القص ــاول ه ــذا تتن ــاء... هك الم
المعلومــة العلميــة لكــن بأســلوب درامــي 
شــيق جــذاب يرســخ المعلومــة فــي ذهــن 

مشــوق قصصــي  بتسلســل  الطفــل 

عبق الماضي
تأليف: بديعة الهاشمي

8-269-23-9948-978  :ISBN
التصنيف: أدب أطفال

نبذة:
ــي  ــي الماض ــن نس ــال م ــن األطف ــاك م هن
بســبب مــا هــو عليه هــذا العصــر مــن تطور، 
اآلبــاء  إلــى عصــر  بالطفــل  تأخــذ  القصــة 
واألجــداد لتبربطــه بماضيــه، فمــن ليــس 
لــه مــاض ليــس لــه حاضــر وال مســتقبل.



+971 50 5070785 

yahkaa.ann@gmail.com

 يحكى أن
لنشر الكتب
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كتاب القواعد النحوية في خرأيط 
ذهنية

تأليف: عاء الدين عبدالفتاح دياب
 التصنيف : أدب

نبذة:
يقــدم تبســيطا للنحــو العربــي فــي صــورة 
ــون  ــا المعلم ــتفيد منه ــة يس ــط ذهني خرأي
والطــاب وكذلــك كلَ مــنَ يرغــب فــي فهــم 

قواعــد اللغــة العربيــة بســهوَلة ويســر.

تدريــس  فــي  ٕابداعيــة  اســتراتيجيات 
العربيــة اللغــة 

تأليف: عاء الدين عبدالفتاح دياب 
التصنيف: تعليمي - أدب

نبذة: 
يقدم بعض االستراتيجيات الحديثة في 

تدريس اللغة العربية ألبنائنا الطاب 
ِشط وهو  و تساعدهم في التعلم النَّ

تعلم قائم على مجموعة من األنشطة 
المختلفة، يمارسها المتعلم و تنتج منها  
مجموعة من السلوكيات المعتمدة  على 

المشاركة اإليجابية و الفاعلة  في الموقف 
عليمي. مي و التتَّ َعلُّ التَّ

سلسلة الطالب المثالي
 :ISBN

التصنيف: كتاب أطفال

نبذة:
مجموعــة مــن كتــب األطفــال منهــا: ٕاكــرام 
بالنفــس،  الثقــة  كنــز،  االمانــة  الضيــف، 
الفائــز  الصحــي،  الغــذاء  الصــدق منجــاة، 
األول، المبــدع الصغيــر، بــر الوالديــن، حديقــة 

الحيوانــات، صنــدوق اللعــب.

ٕاماراتيون مبدعون
تأليف: عاء الدين عبدالفتاح دياب

التصنيف: 

نبذة:
كتــاب يتنــاول ٔاهــم الشــخصيات التــي لعبــت 
دورا مهمــا فــي تاريــخ االمــارات الحديــث 
ولــم يقتصــر الكتــاب علــى مجــال معيــن بــل 
ضــم كل مجــاالت الحيــاة الثقافيــة والعلمية 
ــاوز  ــل تج ــكرية ب ــة والعس ــة والطبي واالدبي
اإلعــام  ٔاخــرى مثــل  ٕالــى مجــاالت  ذلــك 

ــا . ــارة وغيره والتج

 موسوعة سؤال و جواب حول اإلمارات
تأليف: عاء الدين عبدالفتاح دياب

التصنيف: 

نبذة:
ــن  ــة ع ــات عام ــدم معلوم ــاب يق ــذا الكت ه
فــي  المتحــدة  العربيــة  االمــارات  دولــة 
التاريــخ القديــم  شــتى المجــاالت تشــمل 
ــياحية  ــن الس ــا واالماك ــث والجغرافي والحدي

وغيرهــا والتجــارة  واالقتصــاد 

سلسلة علماء العرب
تأليف: عاء الدين عبدالفتاح دياب

التصنيف: كتب لليافعين

نبذة:
مجموعــة مــن الكتــب عــن العلمــاء العــرب 
ــينا،  ــن س ــار، اب ــن البيط ــم: اب ــن وه لليافعي
بــن حيــان،  البيرونــي،  جابــر  الريحــان  ٔابــو 
ــر  ــو بك ــي، ٔاب ــى الخوارزم ــن موس ــد ب محم
ابــن  ماجــد،  ابــن  النفيــس،  ابــن  الــرازي، 

بطوطــة، بديــع الزمــان الجــزري.



+971 50 501 3905

manart.el3eelm@gmail.com

 منارة العلم
دار منارة العلم للنشر والتوزيع هي دار إماراتية مقرها دبي، 

تسعى لتعزيز وإثراء المحتوى العربي بمادة نافعة مفيدة 
ودعم الكتاب العربي بمحتوى جيد يربط بين عبق الماضي 

وإشراقة المستقبل.
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لو كان االمر بيدي
تأليف: موزه عوض

8-076-10-9948-978 :ISBN
التصنيف : رواية

نبذة:
تلــك االصــوات القديمــة نغماتهــا كلحــن ام 
ــمر  ــب االس ــل العندلي ــوت الراح ــوم وص كلث
وحدهــم يزملــون اوردة القلــب بأوقاتهــم 
إنهــم يبحثــون عــن شــئ ضــاع منــذ ســنوات 
بعيــدة ، وعــاد كحلــم قديــم مــن زمــن صعــب 
ــي  ــن الليال ــن م ــة الطيبي ــن رائح ــه م تجاهل
الحنونــه المبللــه بالحــب واللقــاءات االولــى.

خوفناك كهوست)الشبح(
تأليف: اسامه العمري 

6-685-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: مجموعة قصصية

نبذة: 
اســتلهمت  كهوســت  خوفنــاك  فــي 
معظــم الشــخصيات مــن لواقــع مــن تجربــة 
عابــرة او موقــف خاطــف أو حكايــة واقعيــة 
ــتجد  ــة س ــة القصصي ــذه  ا لمجموع ــي ه ف
أبطالهــا حولــك معــك فــي العمــل ،الشــارغ 
قدتجــد  بتمعــن  تأملتهــا  ولــو  ،الحــارة 
ألن  تســتغرب  فــا  أبطالهــا  أحــد  نفســك 
ــك  ــن حيات ــك وع ــي عن ــص تحك ــذه القص ه
المجموعــة  لهــذه  الحقيقيــن  فاالبطــال 

ــراء  ــم الق ه

حتي تبتسم لك الحياة
تأليف: عصام كرم 

5-541-23-9948-978 :ISBN
التصنيف:  تنمية بشرية

نبذة: 
ســنظل نبحــث عــن التغييــر عــن االرتقــاء 
عــن التطــور والطــرق الممهــدة الكتشــاف 
ــنا  ــاء ألنفس ــنظل أوفي ــا س ــذات وأحتوائه ال
الحواجــز  إزالــة  علــي  وبالعمــل  بالصبــر 
والموانــع والمعوقــات لارتقــاء بعمــق مــا 
فينــا ســنظل نبحــث عــن القــوة الكامنــة 
بداخلنــا لنواجــه جميــع مشــاكلنا ببســالة 
بحبــك  إيمانيــة  وقــوة  ويقيــن  وشــجاعة 
وتقديــرك لذاتــك وســتزداد قــوة وتستشــعر 
انــك افضــل وأكثــر عمقــا مــن أي وقــت 
مضــي عندمــا تتحكــم فــي رد فعلــك تجــاه 

ــاكل. ــن مش ــه م ــا تواج م

قنديل البحر الشجاع
تأليف: ليليان مرادى 

3-567-849-994-978 :ISBN
التصنيف: كتاب اطفال

نبذة:
مغامــرات  عــن  ســاخرة  شــيقة  قصــة 

البحريــة. الكائنــات 

إسمي جوسيف
تأليف:عفراء سليمان الشحي 

9-585-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
القــدر  مــن  بحقائــب  الدنيــا  لهــذه  نأتــي 
ــا  ــدة منه ــرغ كل واح ــا لنف ــا فيه ــل م نجه
علــي حــدة مــع مــرور الوقــت اال حقيبــة 
ــا  ــا وإفراغه ــت فتحه ــا حاول ــدة فمهم واح
فإنهــا ال تفــرغ حقيبــة أدس بهــا مــا أعمــي 
عــن بعــض مــا املــك ألهديهــا لمــن بعــدي 
ذاك  تنفــع  لــن  بأنهــا  يعلــم  لــم  والتــي 
ــا  ــئ وبدوره ــه بش ــداة إلي ــكين المه المس
ســتصيب دنيــاه بالعمــي كصاحبهــا االول 
ــه  ــي عالم ــد ف ــر الوحي ــو المبص ــون ه ليك
والتميــز  االختــاف  ذلــك  لــكل  المبصــر 

واالنــكار والتفرقــة 

على اعتاب مدينة الظالم 
تأليف: محمد بن احمد

2-555-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: رواية

نبذة:
مــن  خيوطهــا  يجمــع  مترابطــة  أحــداث 
لــكل  اعماقهــا  فــي  الغــوص  يســتطيع 
الفهــم  مــن  نصيــب  النــص  مــن  ظاهــر 
ــي  ــا يبق ــن يطالعه ــدد م ــرد يح ــع الس فواق
االجتهــاد هــو المــكان الفســيح النطلــق 
مــن الشــئ الــي اشــياء ال يكســر فيــه قــول

فيتامين السعادة 
تأليف: محمد مهران 

4-308-23-9948-978 :ISBN
التصنيف: رقائق

نبذة:
انســاني  مطلــب  وااليجابيــة  الســعادة 
الجميــع  عنهــا  يبحــث  اساســية  وحاجــة 
ويتمنــي تحقيقهــا فــي مختلــف المجــاالت 
فهمــا يحققــان.. الرضــا الراحــة.. التطويــر 
الســعاده  حــاالت  افضــل  وان  ..التنميــة 
تحولهــا الــي اســلوب تفكيــر وســلوك حيــاة 
وفــي هــذا الكتــاب مجموعــة اداب واخــاق 

لتحقيــق ســعادة اإلنســان.

قوارير
تأليف: شيرين طلعت

0-984-23-9948-978  :ISBN
التصنيف: قصص قصيرة

نبذة:
اقتــرب منهــا ، تأملهــا كســر عنقهــا ، بكــي 
نظــر إالــي يديــه وجدهــا تنــزف دمــا ، نقلــوه 

للمشــفي قابضــا علــي رســالتها بدمائــه.

مبادئ إنسانية
تأليف: عصام كرم

9-543-23-9948-978  :ISBN
التصنيف: تنمية بشرية

نبذة:
عــش بجمــال قلبــك رغــم قســوة الحيــاة 
حولــك  مــن  أطمــاع  رغــم  النفــس  برضــا 
األخريــن عــش  احقــاد  رغــم  بالحــب  عــش 
براحــة بــال رغــم هــوس نفــوس البعــض 
وفســادها عــش بااليمــان رغــم قلــة اليقيــن 
وفوضــي الحيــاة عــش بصــدق رغــم وضــوع 
وحديثهــم  النــاس  مامــح  فــي  الكــذب 
ــي  ــه ف ــم غياب ــل رغ ــش باالم ــم ع وأفعاله
كثيــر ممــن يتحدثــون معــك ،عــش بإيجابيــة 
بحــب  عــش  حولــك  مــن  ســلبية  رغــم 
ــر ــي البش ــن اغن ــم تك ــن الرحي ــور الرحم ون



+971 50 646 1407

Marketing-uae@digital-future.ca

المستقبل الرقمي
شركة رائدة في مجال الكتب التعليمية العربية واإلنجليزية 

والموسوعات وتعليم اللغات وأدوات التعلم والنشر االلكتروني. 
تنشر في مجال كتب األطفال بطرق شيقة ومبتكرة تعدت 

اصداراتها أكثر من ٩00 عنوان أنشئت في عام ١٩٨٦، ويقع 
مركز التطوير الرئيسي للمؤسسة في أماكن عدة، يمتد عمل 

المؤسسة من خالل ثمانية عشر فرعا في خمسة عشر دولة.



201دليل الناشرينجمعية الناشرين اإلماراتيين

اكتشف الخيل
تأليف: المستقبل الرقمي

9786144081945 :ISBN
التصنيف : كتاب مجسم 

نبذة:
كتــاب مجســم عــن كل مــا يتعلــق بالخيــول 
ــن  ــزء م ــى ج ــة عل ــوي كل صفح ــث تحت بحي
جســم الخيــل ووظائفــه وكيــف يعمــل وكل 

مــا يتعلــق بالخيــل.

شكسبير 15 رواية - عربي
تأليف: ويليام شكسبير 

9786144473528 :ISBN
التصنيف: روايات أطفال

نبذة: 
ــبير  ــام شكس ــهير ويلي ــب الش ــات الكات رواي
بأســلوب مبســط وشــيق لتناســب األطفــال 

ــباب. والش

 مغناطيس- الحروف الممتعة 
)العاب( عربي

تأليف: المستقبل الرقمي
9786144084922 :ISBN

التصنيف:  وسائل تعليمية

نبذة: 
لألطفــال  الممتــع  المغناطيــس  سلســلة 
ــام  ــرف أو األرق ــب األح ــل بتركي ــوم الطف يق
ليكــون جملــة أو عمليــة حســابية بطــرق 
ممغنطــة  لوحــة  باســتخدام  ممتعــة 
فيقــوم بالتعلــم واللعــب فــي آن واحــد.

3D ليلى والذئب - كتاب
تأليف: تايم فيوتشر

9786144472972 :ISBN
التصنيف: قصص 3D لألطفال

نبذة:
قصص عالمية ثاثية األبعاد لألطفال 

اكتشف الديناصور
تأليف: المستقبل الرقمي

9786144084090 :ISBN
التصنيف: كتاب مجسم.

نبذة:
كتــاب مجســم عــن الديناصــور حيــث تحتــوي 
كل صفحــة علــى جــزء مــن جســم الديناصــور 
ــاب  ــة الكت ــي نهاي ــب ف ــرف الطال ــى يتع حت
علــى كل مــا يتعلــق بالديناصــورات وحياتها.

3D ثوب االمبرطور - كتاب
تأليف: تايم فيوتشر

9786144472965 :ISBN
التصنيف: قصص 3D لألطفال

نبذة:
قصص عالمية ثاثية األبعاد لألطفال.

3D أين امنا - كتاب
تأليف: تايم فيوتشر

9786144473023 :ISBN
التصنيف: قصص 3D لألطفال

نبذة:
قصص عالمية ثاثية األبعاد لألطفال 

اكتشف جسم االنسان )عربي(
تأليف: المستقبل الرقمي

9768144081938  :ISBN
التصنيف: كتاب مجسم 

نبذة:
كتــاب مجســم تحتــوي كل صفحــة عــن جــزء 
ــل  ــي مفص ــرح واف ــان بش ــم اإلنس ــن جس م

ــاب. ــهلة للط ــطة وس ــة مبس بطريق

3D فرخ البط القبيح - كتاب
تأليف: تايم فيوتشر

9786144473016  :ISBN
التصنيف: قصص 3D لألطفال

نبذة:
قصــص عالميــة ثاثيــة األبعــاد لألطفــال 
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اذا كان هناك 
كتاب تريد أن 

تقرأه و لم تتم 
فعليك أن كتابته بعد، 

تكتبه أنت”
- توني موريسون

“



جمعية الناشرين اإلماراتيين

مدينة الشارقة للنشر - المدخل الشرقي - الطابق األول

ص.ب. 5424

الشارقة - اإلمارات العربية المتحدة

+971 6 5252088

info@epa.org.ae
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