
عناوين جديدة
صيف
2022



المحتويات
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مغامرات
األرنوبة ليلي

فاطمة شرف الدين

5-7الفئة�العمرية
24عدد�الصفحات�����

22.5x19.5القياس
غالف�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2187-8
9$السعر
صفحة�القصة�على�الموقعالرابط

� تعْد لييل تطيُق عيشتَها يف نفس املكان.

تجمُع أغراضها وتودُّع أهلَها 

وتقّرُر الّسفَر الكتشاِف العا�...

رسوم:�ساندرا�كاليفي

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
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أحلُم أن أكوَن
َب سيرك
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سمر طاهر

5-7الفئة�العمرية
24عدد�الصفحات

25x21القياس
غالف�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2191-5
9$السعر
صفحة�القصة�على�الموقعالرابط

رياضُة وائل املفّضلة هي الُجمباز.

يتحرٌّك مستخِدماً يديِْه كالقرود،

ويؤّدي حركاٍت بهلوانيّة.

عندما يكُرب، يحلم أن يصَ¥ العَب س¥ك.

رسوم:�تيريزا�ألبيريني

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%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8E-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%83
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ماذا لَْو؟

ساره منصور

5-7الفئة�العمرية
16عدد�الصفحات

27x20القياس
غالف�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2205-9
8$السعر
صفحة�القصة�على�الموقعالرابط

ماذا لو ذهَب أ¯ إىل املدرسة

وذهبُْت أنا إىل العمل؟

سوف يركُب أ¯ الحافلَة مع أصدقا³،

أّما أنا فسأقوُد سيّارتَه.

رسوم:�لوسيانا�ليوني

978-614-03-2205-9

الموقعالموقع علىعلى

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%88%D9%92
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جّدي والواتسآب

بروين حبيب

7-9الفئة�العمرية
32عدد�الصفحات

28x23القياس
غالف�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2215-8
12$السعر
صفحة�القصة�على�الموقعالرابط

ها بعَد أْن عرفَْت سلمى أنَّ رسالَة جدِّ

إىل َصديِقه تَستغرُق أسبوًعا إىل عَرشَِة أيّام، 

تُقّرُر أْن تَُعلَِّمه عىل ’الواتسآب‘!

ها... يف املقابِل، ستتعلَُّم سلمى الكثَ¥ ِمن جدِّ

رسوم:�شيما�زارعي

28x23القياس
الغالف عادينوع غالف

ISBN978-614-03-2215-8
12$السعر
الموقعالموقعالرابط علىعلى القصة صفحة

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%AC%D8%AF%D9%91%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A2%D8%A8
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تالة وأحذية ماما

3-5الفئة�العمرية
16عدد�الصفحات

16x16القياس
غالف�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2154-0
6$السعر
صفحة�القصة�على�الموقعالرابط

تالة فتاٌة صغ¥ة،

تحلُُم أن تصَ¥ كب¥ًة.

تدخُل غرفَة ماما

وإذ بها تكتشُف...

فاطمة شرف الدين

رسوم:�سيسيليا�فاريّلا

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7


يثًا
حد

در�
ص

9

ماذا أحّب؟

5-7الفئة�العمرية
24عدد�الصفحات

28x23القياس
غالف�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2141-0
8$السعر
صفحة�القصة�على�الموقعالرابط

أُِحبُّ الَْحياة

فيها اللَِّعُب والِْجّد

ْعد فيها الُْحزُْن َوالسَّ

ُق اْألُْمِنيات. َوفيها نَُحقِّ

لوركا سبيتي

رسوم:�تيريزا�ألبيريني

"جائزة اتصاالت لكتاب الطفل 2017"

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D9%8F%D8%AD%D8%A8%D9%91%D8%9F


يثًا
حد

در�
ص

10

5-7الفئة�العمرية
16عدد�الصفحات

21x21القياس
غالف�عادينوع�الغالف

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

غ¥، أنا الطبّاخ الصَّ

أَدُخُل املَطْبخ

وأُساِعُد أّمي بنشاٍط كَب¥...

تتّضمن القّصة وصفة كيك بالشوكوالتة.

الطّباخ الصَّغير

سمر محفوظ بّراج

رسوم:�نوشين�خائفي�أشكذري

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%91%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D8%BA%D9%8A%D8%B1
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 أحلم أن أكون
مصّممة أزياء

5-7الفئة�العمرية
24عدد�الصفحات

25x21القياس
غالف�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2131-1
8$السعر
صفحة�القصة�على�الموقعالرابط

وردة تُِحبُّ اْألَلْواَن َوَملَْمَس اْألَقِْمَشِة. 

ٍء يف الطَّبيَعِة َعىل َهيْئَِة ثِياٍب!  تَرى كُلَّ َيشْ

أَّما َولَُعها اْألَكَْربُ، فَُهَو اْألَْزراُر.

َمَة أْزياٍء. ِعْنَدما تَْكُربُ، تَْحلُُم أَْن تَكوَن ُمَصمِّ

سمر طاهر

رسوم:�نسيم�نوروزي

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%D8%B5%D9%85%D9%91%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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عندي خّطة

7-9الفئة�العمرية
24عدد�الصفحات

28x23القياس
غالف�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2097-0
8$السعر
صفحة�القصة�على�الموقعالرابط

كَعاَدتِِه اْستَيَْقَظ باكِرًا، 

يّارَِة  أََخَذ رَْشَفًة ِمْن قَْهَوتِِه، َحَمَل ِمْفتاَح السَّ

َد هاتَِفُه فَلَْم يَِجْدُه.  َوَحقيبَتَُه الِْجلِْديََّة، َوتََفقَّ

”أَيَْن هاتِفي؟ أَيَْن َوَضْعتُُه الْبارَِحَة؟“.

زينة فيصل زين

رسوم:�إيفلين�دافيدي

القائمة القصيرة لـ"جائزة الملتقى 
العربي لناشري كتب األطفال، 
 فئة الطفولة المتوسطة" 2022

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%91%D8%A9-1
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لسُت وحيًدا

7-9الفئة�العمرية
24عدد�الصفحات

27.5x24.5القياس
غالف�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2185-4
8$السعر
صفحة�القصة�على�الموقعالرابط

ال أِشّقاَء ملاهر.

قالوا لَُه إنَُّه َوحيٌد

فابتَسَم وُهَو Þَدُّ ِذراَعيِْه ليحتَِضَن العا�َ

ِبرفَقِة َضوِء الَقمِر.

رسوم:�ساندرا�كاليفي

رامي طويل

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8F-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7
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ألوان مدينتي

رانيا زبيب ضاهر

7-9الفئة�العمرية
24عدد�الصفحات

28x23القياس
غالف�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2033-8
8$السعر
صفحة�القصة�على�الموقعالرابط

تحبُّ منى مدينتَها. 

تريُدها جميلًة وهاِدئًة. 

 ، بأقالِمها امللّونِة، ترسُمها كß تحبُّ

وتنُرش الفرَح يف جوانِبها.

رسوم:�تيريزا�ألبيريني

 القائمة الطويلة لـ"جائزة الشيخ زايد للكتاب، 
فئة أدب الطفل" 2019

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A
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أصدقاء في الفضاء

سمر محفوظ بّراج

رسوم:�علي�الزيني

7-9الفئة�العمرية
24عدد�الصفحات

27.5x24.5القياس
غالف�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2182-3
8$السعر
صفحة�القصة�على�الموقعالرابط

تي َصِبيٌّ اسُمُه جود.  بَطُل قصَّ

تَخيَّلُت َشكلَُه َوَمالبَسُه.

لَدى جود أصِدقاٌء:

َشبٌَح أصَفُر، َوُمهرٌِّج،

وَكائٌِن فَضا³ٌِّ اسُمُه ريكو،

َوأَيًْضا َوحيُد قَرٍن بََنفَسِجيٌّ وقرٌد أزَرُق...

قٌة، فيها الَكثُ¥ ِمَن املَرِح ... تُنا ُمغاَمرٌة ُمشوِّ قصَّ

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1
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ماذا على وجهك؟

فاطمة جمال عبد هللا

رسوم:��أليساندرو�كوّبوال

7-9الفئة�العمرية
24عدد�الصفحات

28x23القياس
غالف�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2189-2
8$السعر
صفحة�القصة�على�الموقعالرابط

َخطرَْت يل فكرة.

أغمضُت عينّي وæَّنيُت ِبشّدة 

أن يزوَل هذا الكابوَس،

ويأê يَوٌم ال يَرى فيِه الّناُس إال قلبي األبيض. 

ثّم أطفأُت الشموع.

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%83%D8%9F


يثًا
حد

در�
ص

17

7-9الفئة�العمرية
24عدد�الصفحات

28x23القياس
غالف�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2153-3
8$السعر
صفحة�القصة�على�الموقعالرابط

أنا ممّيز

َعَضالُت قَلْبي َضعيَفٌة،

لَِكنَُّه ال يَْعرُِف الِْحْقَد أَبًَدا.

قََدماَي ُمَسطََّحتاِن،

لَِكنَّني أَسُ¥ ِبثَباٍت يف ُدروِب الَْحياِة.

َمن أَنا؟

أَنا ُمَميَّز

نادين كمال كّريت

رسوم:�أليساندرو�كوّبوال

القائمة القصيرة لـ"جائزة الملتقى 
العربي لناشري كتب األطفال، 

 فئة الطفولة المبكرة" 2022

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2
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لغز الكرة الزجاجية

ماريا دعدوش

9-11الفئة�العمرية
104عدد�الصفحات

20x13القياس
غالف�عادينوع�الغالف

ISBN978-614-03-2188-5
10$السعر
صفحة�القصة�على�الموقعالرابط

رحلٌة مع الجّد عىل مì قطار الصحراء األثري!

اعتَقَد غسان أنها ستكون األكí ملالً يف حياته.

غّ¥َ  متنكرين  لعجوزين  املريب  الظهور  لكّن 

مسار الرحلة عرب سلسلة من األحداث الشيقة 

حياته. ستقلب  التي 

رسوم:�نور�الترزي

"جائزة الشيخ زايد للكتاب" 2022

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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9-11الفئة�العمرية
144عدد�الصفحات

20x13القياس
غالف�عادينوع�الغالف

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

ماذا يخفي ياسر؟

تسـتِعدُّ مدرسـُة أكادÞيا لِلمشـاركَِة يف ُمنافسـاِت 

اللُّغـِة الَعربيَِّة َوالَفوِز ِبرحلٍة إىل نادي ’فورتنايت‘ 

ـٍس  . لكـْن يَبـدو أنَّ يـارس غـُ¥ ُمتحمِّ األسـطوريِّ

لِسـبٍب َمجهوٍل َوغامٍض، ما يُسـبُِّب له ُمشـكالٍت 

. فِّ مـَع زُمالئِـِه يف الصَّ

َّ الّـذي يُخفيِه  َهـل سيَكتِشـُف تيم وسـامي الـرسِّ

 ßيـارس؟ َوهـْل سـيتمكَُّن فـارس ِمـْن ُمسـاعدتِه

عـىل فـكِّ اللُّغِز؟

ماريا دعدوش

رسوم:�لينا�عبود

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

