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المحتويات

3 أيلول/سبتمبر�

4 تشرين�األول/أكتوبر�

5 تشرين�الثاني/نوفمبر�

6 صدر�حديثًا��
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الطّباخ الّصغير

سمر محفوظ بّراج

رسوم:�نوشين�خائفي�أشكذري

عناوين أخرى للمؤلفة 

5-7الفئة�العمرية
16عدد�الصفحات

21x21القياس
تجليد�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2078-9
8$السعر
�صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

غري، أنا الطبّاخ الصَّ

أَدُخُل املَطْبخ

وأُساِعُد أّمي بنشاٍط كَبري...

https://www.daralsaqi.com/book/الطبّاخ-الصّغير
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أحلم أن أكون طبيبة

سمر طاهر

رسوم:�بيتانيا�زاكارياس

5-7الفئة�العمرية
24عدد�الصفحات

25x21القياس
تجليد�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2046-8
8$السعر
�صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

ساشا تحبُّ قراءَة كُتٍب عِن الطّّب.

 تطمُح إىل اكِتشاِف عالجاٍت

عبة. لألمراِض الصَّ

عندما تكرُب، تحلُم أن تصرَي طَبيبة.

عناوين أخرى من السلسلة

https://www.daralsaqi.com/book/أحلمُ-أن-أكونَ-طبيبة
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ماذا يُخفي ياسر؟

ماريا دعدوش

رسوم:�لينا�عبود

9-11الفئة�العمرية
144عدد�الصفحات

20x13القياس
تجليد�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2140-3
8$السعر
�صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

ــا للمشــاركة يف منافســات  تســتعّد مدرســة أكادميي

اللغــة العربيــة والفوز برحلــة إىل نــادي ‘فورتنايت’ 

ــس  ــري متحّم ــارس غ ــدو أّن ي ــن يب ــطوري. لك األس

لســبب مجهــول وغامــض، مــا يســبّب له مشــكالت 

مــع زمالئــه يف الصــف.

هــل سيكتشــف تيــم وســامي الــّر الــذي يخفيــه 

ــاعدتهام  ــن مس ــارس م ــيتمّكن ف ــل س ــارس؟ وه ي

ــز؟ عــى فــك اللّغ

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%9F-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A
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وسيم ينّظف أسنانه

أحلم أن أكون ممّرًضا

1-3الفئة�العمرية
16عدد�الصفحات

22x23القياس
تجليد�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2129-8
7$السعر
�صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

5-7الفئة�العمرية
24عدد�الصفحات

25x21القياس
تجليد�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2047-5
8$السعر
�صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

سمر محفوظ بّراج

سمر طاهر

رسوم:�عفراء�اليوسف

رسوم:�براء�العاوور

 بابا يساعُد تم تم التمساَح عى
تنظيِف أسنانِه.

وسيم يراقُب ويضحُك:

»أنا أيًضا أريُد«.

مازن يحبُّ مرافقَة املرىض

هِر عى راحتِهْم. لِتخفيِف أوجاعِهْم والسَّ

ِعندما يكرُب، يحلُم أْن يكوَن ُممرًِّضا.

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A3%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%B1%D9%91%D8%B6%D9%8B%D8%A7
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عندما تختفي بسمتيحكاية ورقة

7-9الفئة�العمرية
24عدد�الصفحات

28x23القياس
تجليد�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2103-8
9$السعر
�صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

5-7الفئة�العمرية
24عدد�الصفحات

27x21القياس
تجليد�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2105-2
9$السعر
�صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

 رانيا سليم الحاج وروال شامي الحصعباده تقال
رسوم:�غوستافو�آيماررسوم:�نوشين�خائفي�أشكذري

ـــِت الورقَــُة البَيضــاُء ِبالُحــزِن لِبقائِهــا َوحيــدًة  أحسَّ
َل إحساُســها  فارِغــًة. لكــْن رُسعــاَن مــا تبــدَّ

ِعندمــا رأْت يــَد الكاتــِب توِقــُظ القلــَم الّنائِــَم 
َوترُســُم ُحروفًــا وَكلِــامٍت عــى بَياِضهــا. 

تُرى، ماذا يكتُب؟

يف كلِّ مــرٍّة أشــتاُق فيهــا أِليب، تَختفــي بَســمتي عــْن 
َوجهــي، تَبتِعــُد َوتطــرُي لكنَّهــا رُسعــاَن مــا تعوُد.

تُرى، أيَن تَختَِبُئ؟

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%AA%D9%8A

