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إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم مجدًدا عبر صفحات قائمة منشورات دار روائع مجدالوي، هذه 

الدار التي تخصصت منذ نشأتها في نشر وتوزيع كتب األطفال والناشئة باللغتين العربية واإلنجليزية.

وكما عودناكم دائًما، فإننا نسعى في دار روائع مجدالوي، ومنذ انطالقتنا قبل ربع قرن من الزمن، 

إلى دعم ونشر أدب األطفال والناشئة في العالم العربي، حيث كان لنا دور نعتز به، من خالل سعينا 

لنقلة نوعية في مجال تطوير الكتاب واألدوات التعليمية المساندة الموجهة ألعزائنا األطفال، وذلك 

النهضة  عوامل  أهم  من  وثقافته  بذوقه  واالرتقاء  المستقبل،  عنوان  هو  الطفل  بأن  العميق  إليماننا 

المستقبلية. فبدأنا نقدم إلى الطفل العربي العديد من الكتب المصورة بتصاميم حديثة، ورسومات 

جميلة شيقة، وأسلوب ميسر، ومضمون هادف، مع الحرص على ضبط النصوص بالشكل التام تيسيًرا 

لمبتدئي القراءة. وعمدنا إلى تنويع إنتاجنا ليتضمن القصصي وغير القصصي من إنتاج عربي أصيل أو 

مترجم بإخراج فني معاصر ليعيش من خاللها القّراء األطفال أجمل التجارب.

هذا وقمنا بالتعاون مع مركز Interactive Knowledge Center  في بريطانيا بتطوير أدوات وبرامج 

المتدرجة للمراحل االبتدائية، والتعلم عبر  المبكرة وبرامج للقراءة والكتابة  التعلم لمرحلة الطفولة 

األمور،  على  الحكم  يحسن  الذي  المستنير،  الناقد  المفكر  الفرد  إعداد  بهدف  واالستكشاف،  اللعب 

وابتكار الحلول، والسير بمجتمعه إلى األمام.

هذا ويسعدنا أن نرحب بكم دائًما، منتظرين اقتراحاتكم البناءة وإسهاماتكم الطيبة؛ لكي تشاركونا في 

 www.majdalawi.jo دفع مسيرة عملنا عبر موقعنا االكتروني

نضع بين أيديكم إصدارات عام 2020 والتي تجاوزت ال 200 عنوانًا لألطفال والناشئة، كما أننا لم 

نهمل قضايا الساعة، فانتقينا بعض العناوين للكبار من سياسة وإدارة وشؤون عامة، راجين أن تنال 

استحسانكم. 

نود أن نوجه كل الشكر والتقدير إلى جميع التربويين وأمناء المكتبات واألهل الذين دعموا إصداراتنا 

على مر السنين، وجعلوها متوفرة سهلة التناول بين أيدي أطفالنا في المدرسة أو البيت.

الدكتور فاروق مجدالوي 

المدير العام  

ترحيب
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قصص الحروف
مت القصص كسلسلة متمايزة ضمن أربع مراحل متدرجة،  ُصمِّ

لتتناغم مع الفروقات الفردية للمتعلمین. تعرض السلسلة كل 

وإنما  المستوى،  في  تتباين  متمايزة،  قصص  أربع  عبر  حرف 

تشترك في المھارات، وتوصل إلى نفس الھدف، وھو التعرف 

الكلمة، ساكنا ومتحركا،  أَوضاعه من  الحرف في مختلف  على 

بالحركات والمدود.

في  واحدة  كلمة  من  بنیوي  بشكل  تتدرج  السلسلة  أن  ذلك 

الصفحة، إلى كلمتین ثم ثالث كلمات وصوال إلى جملة تامة 

تؤلف مع غیرھا قصة تضفي جوا من المتعة على عملیة التعرف 

المتعلم  وتعین  أوضاعھا،  مختلف  في  وتعلمھا  األحرف  على 

على اكتساب مھارات القراءة الذاتیة بطريقة مبتكرة وممتعة.

-28 حرف في اللغة العربية

-28 قصة مصورة في كل مستوى )قصة لكل حرف(

-4 مستويات

-28* 4=11 قصة

برنامج اكتشفوا متعة االستماع

قطار الحيواناترحلة األرانب في خطرإشارات المرور

مستوى 1

كلمة في الصفحة

مستوى 2

كلمتان في الصفحة

مستوى 3

جملة قصيرة

مستوى 4

جملة طويلة
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كتاب الطالب
يعرض الكتاب األحرف ضمن مجموعة من األنشطة اإلبداعیة مثل القص واللصق والرسم والبحث. وتساھم األنشطة في تطور 

مھارات اإلبداع والبحث ومعالجة التحديات والتسلسل والتطابق والتآزر البصري والسمعي.

برنامج اكتشفوا متعة االستماع / كتاب الطالب
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صندوق الحروف
يتكّون هذا البرنامج من وسائل تعليميّة تتضّمن صندوق الحروف ) لألحرف المتصلة والمنفصلة ( ليلمسها المتعلم ويركّبها، إضافة 

إلى كتاب الخّط ليتعلّم جودة الخّط العربي األصيل، فينّمي موهبته في الكتابة، ويرتقي بعدها لتجويد خطّه.

صممت الوسائل التعليميّة بالتوافق مع معايير الّسالمة والجودة األوروبيّة الخاّصة بألعاب األطفال، وقد حاز البرنامج على فسح 

يتوافق مع هذه المعايير.
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عندما اكون سعيداب

عدد الصفحات

تأليف
Pages

Text  هيام أبو العدس
24

ISBN: 9789957030902

الفنان

عدد الصفحات

تأليف
Pages

Text ديما إميسايل
32

ISBN: 9789957030919

لوول

عدد الصفحات

تأليف
Pages

Text ديما إميسايل
62

ISBN: 9789957030926

معلمتي ساحرة

عدد الصفحات

تأليف
Pages

Text  غالية غاوي
32

ISBN: 9789957030957

نوما هنيئا يا أمي

عدد الصفحات

تأليف
Pages

Text  هيام أبو العدس
28

ISBN: 9781846354700

مزيونة والليمونة

عدد الصفحات

تأليف
Pages

Text أريج بدير
28

ISBN: 9789957030940

سلسلة صندوق القصص
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سلمى و البرتقالة

عدد الصفحات

تأليف
Pages

Text هيا منصورز
24

ISBN: 9789957030889

كرة كركر

عدد الصفحات

تأليف
Pages

Text   رشا دبابنة
32

ISBN: 9789957030933
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برنامج اكتشفوا متعة القراءة

سلسلة »اكتشفوا متعة القراءة« مجموعة قصصیة تثیر اھتمام الطفل العربي وفضوله من خالل تناول مواضیع 

مألوفة وأحداث مشابھة لمجريات حیاته الیومیة.

تھدف سلسلة »اكتشفوا متعة القراءة« إلى تشجیع األطفال على القراءة الذاتیة منذ الصغر، وطرح الكتاب 

للطفل كوسیلة لالستمتاع باإلضافة إلى تقديم اللغة العربیة الفصحى بطريقة شیقة عبر األدب.

يستند ھذا العمل إلى أحدث األبحاث العلمیة الخاصة بتعلیم األطفال حديثي التعلم، ويمثل نتاج فريق عمل 

الطبیعي  الطفل والعالج  عربي يضم معلمین وأمھات ولغويین ورسامین وأخصائیین في مجال سیكولوجیة 

والتدخل المبكر لذوي االحتیاجات الخاصة.
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ت أ
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المرحلة األولى 
تتناول المرحلة األولى مھارات ما قبل القراءة ال سیما القراءة المصورة، 

حیث يعرض الكتاب دون نص قصة متكاملة في ثماني صفحات من 

خالل رسومات شیقة غنیة بالفكاھة. ويشجع غیاب النص الطفل على 

تفحص الرسومات واستتنباط أحداث القصة ومن ثم سردھا باستخدام 

في  الطفل  لدى  اإلبداع  قدرة  تنمیة  إلى  باإلضافة  اللغوية  حصیلته 

نھاية  ذات  القصة  أن  حیث  للرسوم  فھمه  حسب  األحداث  صیاغة 

مفتوحة.

ال أجدها

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

8

165X215

ISBN: 9781846350573

زينة والطائرة الورقية

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

8

165X215

ISBN: 9781864350580

الدب الضائع

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

8

165X215

ISBN: 9781846350566

الثعلب الجائع

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

8

165X215

ISBN: 9781846350559

جميع العناوين متوفرة 

بالحجم الكبير

345X490 mm
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المرحلة الثانیة
حیث  المختلفة.  بمواضعھا  األحرف  على  والتعرف  األولیة  القراءة  مھارات  الثانیة  المرحلة  تتناول 

يعرض الكتاب قصة متكاملة في ثماني صفحات مع نص محدود ورسومات شیقة غنیة بالفكاھة. 

يظھر النص في نفس الموقع في كل صفحة ويبعد عن حدود الرسومات بشكل واضح. ويتدرج النص 

في ھذه المرحلة من كلمة واحدة في الصفحة مرورا بكلمتین مع تكرار إحدى الكلمتین ثم كلمتین 

دون تكرار إنتھاء بجمل قصیرة تتضمن مفردات متكررة ذات نمط لغوي موحد.

برنامج اكتشفوا متعة القراءة

إنه لي

عدد الصفحات

القياس

Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350597

المهرج

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350641

زينة والصندوق

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350689

على شاطئ البحر

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350603

بيت جديد

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350610
جميع العناوين متوفرة 

بالحجم الكبير

345X490 mm
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المسرحية

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350672

أحلى لباس

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350627

أين أرنوب؟

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350702

اآللة العجيبة

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350658

عرض الخيل

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350696

أمسكه

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350634

القطة الخائفة

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350719

ليلة سعيدة يا زينة

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350665
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المرحلة الثالثة
تدعم المرحلة الثالثة مھارات القارئ المبتدئ. يعرض الكتاب قصة متكاملة في ستة عشر صفحة مع 

نص متنام ورسومات شیقة غنیة بالفكاھة. يتكون النص من جملتین في كل صفحتین. قصص ھذه 

المرحلة ذات حبكة بسیطة وتتطرق إلى مواقف مألوفة لدى الطفل عبر جمل ذات أنماط لغوية 

موحدة وتتكرر بشكل منتظم مع تقديم مفردات جديدة.

برنامج اكتشفوا متعة القراءة

الحذاء الجديد

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350146

مشي األفيال

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350009

سعيد يستعد

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350115

خيمة زينة

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350061

التسوق

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350078 جميع العناوين متوفرة 

بالحجم الكبير

345X490 mm
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زينة والموكب

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350085

أنا أحب القفز

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350108

ألة تصويري

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350122

كائنات في الطبيعه

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350139

ماهو؟

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350047

هدايا الحيوان

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350054

من أنا؟

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350092

حيوانات في بيت الجيران

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

16

165X215

ISBN: 9781846350030
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المرحلة الرابعة
تدعم المرحلة الرابعة مھارات القارئ المبتدئ. ویتكون النص من أربع إلى ست جمل في 

كل صفحتین.

برنامج اكتشفوا متعة القراءة

جميع العناوين متوفرة 

بالحجم الكبير

345X490 mm

افتح يا باب
سعيد في دار العرض

الجراثيم
موسم العنب

الحلم
الواجب المدرسي
المساعد الصغير

ال أريد اللعب وحدي
عند طبيبة األسنان

أيام األسبوع
الهواية

عند الحالق
الهدية

صديقة الليث
أبي على عجل

الحصالة
مجموعة الصف 4 ) 25 نسخة من كل كتاب(

دليل المعلم 4
CD 4 كتاب األنشة الطالبية

حقيبة المعلم 4

9781846350740
9781846350757
9781846350764
9781846350771
9781846350788
9781846350795
9781846350801
9781846350818
9781846350825
9781846350832
9781846350849
9781846350856
9781846350863
9781846350870
9781846350887
9781846350894
9781846350358
9781846350900
9781846350917
9781846350924
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متعة األطعمة الخضراء ح

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030278

إلى 10 سنوات.  المتعة والفائدة تستهدف األطفال من عمر 4  بين  سلسلة تجمع 

تعتمد الصور الفوتوغرافية الملّونة واألسلوب الميّسر المشّوق والعرض األخاذ لتقديم 

ألوان الطعام المختلفة لألطفال. إلى جانب معلومات مدققة وحقائق علمية موثقة 

الغذائية بفقرات متناغمة ال تخلو من السجع. تتميز النصوص بالضبط  عن المواد 

الكامل، واختيار حجم خط يتالءم مع الفئة العمرية المستهدفة.

سلسلة اكتشفوا متعة األطعمة الملونة

متعة األطعمة البنية

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030308

عدد الصفحات

القياس

متعة األطعمة الصفراء

Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030261 

جائزة جورماند العالمية 

أفضل كتاب للطفل والعائلة عن دولتي

األردن واإلمارات العربية المتحدة.

أفضل ترجمة عن دولة األردن.

أفضل سلسلة لكتب الطعام لألطفال

عن دولة األردن.
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عدد الصفحات

القياس

متعة األطعمة البيضاء 

Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030292

عدد الصفحات

القياس

متعة األطعمة الحمراء

Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030254

عدد الصفحات

القياس

متعة األطعمة البرتقالية

Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 978995703030285
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ّس

مي
ق 
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ح

الكبير والصغير

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030384

مفاهيم  تعرض  سنوات.   10 إلى   4 من  األعمار  تستهدف  لألطفال  مشوقة  سلسلة 

الحيوانات  بين  المقارنة  خالل  من  الحيوان.  عالم  عن  علمية  وحقائق  أساسية 

المختلفة، بالكلمة المبسطة والصور الملّونة واألسلوب العذب البسيط. هذه السلسلة 

مضبوطة بالّشكل الكامل تيسيرًا على القارئ. وهي تشجع المزيد من التعلم مسارد 

للمصطلحات وفهارس عامة.

األضداد في عالم الحيوان

الطويل والقصير

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030377

عدد الصفحات

القياس

السريع والبطيء

Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030391

عدد الصفحات

القياس

الصاخب والهادئ

Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030322
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ق 

قائ
ح

عدد الصفحات

القياس

المرتفع والمنخفض

Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030353

عدد الصفحات

القياس

الطري والقاسي

Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030407

عدد الصفحات

القياس

الناعم والخشن

Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030339

عدد الصفحات

القياس

الجاف والمبتل

Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030414

عدد الصفحات

القياس

القصير والطويل

Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030360

عدد الصفحات

القياس

الثقيل والخفيف

Pages

Dimensions

32

235X265

ISBN: 9789957030346



رة
ّس

مي
ق 

قائ
ح

البالستيك

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

24

210X210   

ISBN: 9789957030490

اكتشف جميع المواد التي نستخدمها في حياتنا اليومية. في هذه السلسلة 

تُعالُج  وكيف  تأتي،  أين  من  المختلفة:  المواّد  على  الصغار  القرّاء  يتعرّف 

أكانت هذه  وسواء  األشياء.  من  كثير  في صناعة  تُستخدم  وكيف  وتَُصنَّع، 

المواد طبيعيًة أم من صنع اإلنسان، فإّن لها فوائد واستعماالت ال حصَر لها. 

تتميز النصوص بالضبط الكامل.

سلسلة حقائق أولية : المواد

الصلصال

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

24

210X210   

ISBN: 9789957030476



رة
ّس

مي
ق 

قائ
ح عدد الصفحات

القياس

المطاط

Pages

Dimensions

24

210X210   

ISBN: 9789957030453

عدد الصفحات

القياس

الورق

Pages

Dimensions

24

210X210   

ISBN: 9789957030445

عدد الصفحات

القياس

الخشب

Pages

Dimensions

24

210X210   

ISBN: 9789957030506

عدد الصفحات

القياس

الصخر

Pages

Dimensions

24

210X210   

ISBN: 9789957030452

عدد الصفحات

القياس

الزجاج

Pages

Dimensions

24

210X210   

ISBN: 9789957030469

عدد الصفحات

القياس

المعدن

Pages

Dimensions

24

210X210   

ISBN: 9789957030438



سر
 بي

قرأ
أ

أَقَْرأُ ِبيُْسر: َمْجموَعٌة ِمَن الِْقَصِص الُُمْمِتَعِة الَّتي تَْهِدُف لِتَْقديِم اللَُّغِة َعبَْر اأْلََدِب لِتَْعزيِز َمهاراِت الْقراَءِة للمبتدئين. تَتََكّون النُّصوِص 

َدٍة. تُراِفُقها رُسوٌم َجّذابٌَة في كُلِّ َصْفَحٍة.   )450 إلى 900 كلمة( ِمْن ُجَمٍل قَصيرٍَة َمْضبوطٍَة ِبالْكاِمِل َوتَراكيَب َغيَْر ُمَعقَّ

فُّ الظَّريُف الصَّ

األقوى في الصف 

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

هيلينا بروس/كريستل رونز

فلورا مجدالوي

62

148X210

ISBN: 9781846354700

هيا نلعب بالكلل

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

هيلينا بروس/كريستل رونز

فلورا مجدالوي

62

148X210

ISBN: 9781846354694

سلسلة الصف الظريف



سر
 بي

قرأ
أ

اتصل باإلسعاف

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

هيلينا بروس/كريستل رونز

فلورا مجدالوي

62

148X210

ISBN: 9781846354717



سر
 بي

قرأ
أ

أَقَْرأُ ِبيُْسر: َمْجموَعٌة ِمَن الِْقَصِص الُُمْمِتَعِة الَّتي تَْهِدُف لِتَْقديِم اللَُّغِة َعبَْر اأْلََدِب لِتَْعزيِز َمهاراِت الْقراَءِة للمبتدئين. تَتََكّون النُّصوِص 

َدٍة. تُراِفُقها رُسوٌم َجّذابٌَة في كُلِّ َصْفَحٍة.   )450 إلى 900 كلمة( ِمْن ُجَمٍل قَصيرٍَة َمْضبوطٍَة ِبالْكاِمِل َوتَراكيَب َغيَْر ُمَعقَّ

سلسلة ريـما روو

المعلمة البديلة

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

فران مانوشكين

فلورا مجدالوي

28

163X215

ISBN: 9789957031060

ليلة متوترة

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

فران مانوشكين

فلورا مجدالوي

28

163X215

ISBN: 9789957031039



سر
 بي

قرأ
أ

ريـما في الَْمطَْبخِ

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

فران مانوشكين

فلورا مجدالوي

28

163X215

ISBN: 9789957031046

الكذبة الكبيرة

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

فران مانوشكين

فلورا مجدالوي

28

163X215

ISBN: 9789957031053



سر
 بي

قرأ
أ

أَقَْرأُ ِبيُْسر: َمْجموَعٌة ِمَن الِْقَصِص الُُمْمِتَعِة الَّتي تَْهِدُف لِتَْقديِم اللَُّغِة َعبَْر اأْلََدِب لِتَْعزيِز َمهاراِت الْقراَءِة للمبتدئين. تَتََكّون النُّصوِص 

َدٍة. تُراِفُقها رُسوٌم َجّذابٌَة في كُلِّ َصْفَحٍة.   )450 إلى 900 كلمة( ِمْن ُجَمٍل قَصيرٍَة َمْضبوطٍَة ِبالْكاِمِل َوتَراكيَب َغيَْر ُمَعقَّ

سلسلة مدرسة الفرسان
)مترجم من السويدية(

تائٌِه في الْغابَِة الُْمظْلَِمِة
ISBN: 9781846351068

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

ماغنوس يونغرين/ماتس فينيهم

فلورا مجدالوي

62

148X210

َسريًعا َعلى َصْهَوِة الَْجواِد
ISBN: 9781846351372

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

ماغنوس يونغرين/ماتس فينيهم

فلورا مجدالوي

62

148X210

œıœı œ



قة
 بث

قرأ
أ

تَْهِدُف  الُْفصوِل  ذاَت  الُُمْمِتَعِة  الِْقَصِص  ِمَن  َمْجموَعٌة  ِبِثَقة:  أَقَْرأُ 

لِتَْقديِم اللَُّغِة َعبَْر اأْلََدِب لِلْقاِرىِء الَّذي يَتَطَلَُّع لَِنصٍّ أَطْوَل َوَحبََكٍة 

أَكْثََر إِثارًَة، ومفردات جديدة.  النُّصوُص َمْضبوطٌَة ِبالْكاِمِل. تُراِفُقها 

رُسوٌم َجّذابٌَة في كُلِّ َصْفَحٍة. )من 800 إلى 2000 كلمة(

سلسلة النجدة
)مترجم من السويدية(

سلسلة المدرسة الغامضة
)مترجم من السويدية(

أين الكنز
ISBN: 9789957031091

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

جو سالمسون/فيرونيكا إيزاكسون

فلورا مجدالوي

62

148X210

َبُح الْكَلُْب الشَّ
ISBN: 9781846351075

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

كاتارينا غينار/ألكسندر يانصون

فلورا مجدالوي

62

148X210

َوَجْدُت َوَرَقَة ِغشٍّ
ISBN: 9781846351327

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

جو سالمسون/فيرونيكا إيزاكسون

فلورا مجدالوي

62

148X210



قة
 بث

قرأ
أ

أَقَْرأُ ِبِثَقة: َمْجموَعٌة ِمَن الِْقَصِص الُُمْمِتَعِة ذاَت الُْفصوِل تَْهِدُف لِتَْقديِم اللَُّغِة َعبَْر اأْلََدِب 

لِلْقاِرىِء الَّذي يَتَطَلَُّع لَِنصٍّ أَطْوَل َوَحبََكٍة أَكْثََر إِثارًَة، ومفردات جديدة.  النُّصوُص َمْضبوطٌَة 

ِبالْكاِمِل. تُراِفُقها رُسوٌم َجّذابٌَة في كُلِّ َصْفَحٍة. )من 800 إلى 2000 كلمة(

ااْلْسُم: هاني أَديب الَْكريـمي

ُل: أَْحَمُر اللَّْوُن الُْمَفضَّ

ُل: الْـَمْعَكرونَُة الطَّعاُم الُْمَفضَّ

ُل: الُْعلوُم راِسيُّ الُْمَفضَّ الَْمْوضوُع الدِّ

الْـِهواياُت:  اأْلَلْعاُب اإْلِلِْكتْرونِيَُّة ، َوااِلْخِتراُع ، َوالِْقراَءُة

الْـَمثَُل اأْلَْعلَى: ألبرت أينشتاين، وسوبرمان

أَفَْضُل َصديٍق َوجاٍر َوَشريٍك: َمـْجدي

أَْحَدُث ابِْتكاٍر: خاِرق، الرَُّجُل اْللِيُّ الْـخاِرُق

سلسلة هاني البطل الخارق

مشروع البطل الخارق
ISBN: 9789957031152

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

ريتشل رويز

هانئة جار اللّه

44

150X215

الرحلة البرية
ISBN: 9789957031138

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

ريتشل رويز

هانئة جار اللّه

44

150X215



قة
 بث

قرأ
أ

الرجل اآللي الهارب
ISBN: 9789957031145

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

ريتشل رويز

هانئة جار اللّه

44

150X215

متنمر في الساحة
ISBN: 9789957031169

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

ريتشل رويز

هانئة جار اللّه

44

150X215



سة
سال

أ ب
قر

أ

أَقَْرأُ ِبِثَقة: َمْجموَعٌة ِمَن الِْقَصِص الُُمْمِتَعِة ذاَت الُْفصوِل تَْهِدُف لِتَْقديِم اللَُّغِة َعبَْر اأْلََدِب لِلْقاِرىِء الَّذي يَتَطَلَُّع لَِنصٍّ أَطْوَل َوَحبََكٍة 

أَكْثََر إِثارًَة، ومفردات جديدة.  النُّصوُص َمْضبوطٌَة ِبالْكاِمِل. تُراِفُقها رُسوٌم َجّذابٌَة في كُلِّ َصْفَحٍة. )من 800 إلى 2000 كلمة(

سلسلة نجوم في المالعب

أَيَْمن يَِجُد َمكانَُه
ISBN: 9789957031022

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

جيك مادوكس

هانئة جار اللّه

64

140X205

الفارسة الصغيرة
ISBN: 9789957030971

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

جيك مادوكس

هانئة جار اللّه

64

140X205

أسيل نجمة المرحلة اإلعدادية
ISBN: 9789957030988

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

جيك مادوكس

هانئة جار اللّه

64

140X205



سة
سال

أ ب
قر

أ

آية وحلم البطولة
ISBN: 9789957030995

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

جيك مادوكس

هانئة جار اللّه

64

140X205

الكراتيه والعد التنازلي
ISBN: 9789957031008

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

جيك مادوكس

هانئة جار اللّه

64

140X205

إيمان تََتَصرَُّف
ISBN: 9789957031015

عدد الصفحات

القياس

تأليف

ترجمة 

Pages

Dimensions

Text

Translation

جيك مادوكس

هانئة جار اللّه

64

140X205 



قة
طال

أ ب
قر

أ

واقعي  أدب  تقديم  إلى  السلسة  هذه  تهدف  وسيف  هند  سلسلة 

وذي  وفضولهم،  الناشئة  اهتمام  يثير  وثقافتها  العربية  بالبيئة  مرتبط 

عالقة وطيدة بحياتهم اليومية، باإلضافة إلى تجسير االنتقال من مرحلة 

القراءة المتمرددة إلى فئة المطالعه الحرة.

قصص »هند وسيف« مشكولة بشكل تام تيسيرا لعملية القراءة، كما 

روعي في إخراجها اختبار نوع وحجم، ومسافة مدروسة بين السطور 

لمالءمة ذوي تحديات الدسليكسيا البسيطة.

صورة عائلة

عدد الصفحات

القياس

تأليف

Pages

Dimensions

Text

65

140X205

ISBN: 9789957030810

فلورا مجدالوي

دردشة منتصف الليل

عدد الصفحات

القياس

تأليف 

Pages

Dimensions

Text

85

140X206

ISBN: 9789957030841

فلورا مجدالوي

سيف يبحث عن عمل

عدد الصفحات

القياس

تأليف 

Pages

Dimensions

Text

77

140X205

ISBN: 9789957030780

فلورا مجدالوي

قصص كثيرة وأرجوحة

عدد الصفحات

القياس

تأليف 

Pages

Dimensions

Text

88

140X206

ISBN: 9789957030834

فلورا مجدالوي

سيف في ورطة

عدد الصفحات

القياس

تأليف

Pages

Dimensions

Text

73

140X205

ISBN: 9789957030773

فلورا مجدالوي

هند وصديقتها األشعه إكس

عدد الصفحات

القياس

تأليف

Pages

Dimensions

Text

71

140X205

ISBN: 9789957030803

فلورا مجدالوي



قة
طال

أ ب
قر

أ

زائر غير مرغوب فيه

عدد الصفحات

القياس

تأليف

Pages

Dimensions

Text

72

140X205

ISBN: 9781846351242

فلورا مجدالوي

حمى كأس العالم

عدد الصفحات

القياس

تأليف

Pages

Dimensions

Text

78

140X205

ISBN: 9781846351259

فلورا مجدالوي

سر في الحقيبة

عدد الصفحات

القياس

تأليف

Pages

Dimensions

Text

74

140X205

ISBN: 9789957030827

فلورا مجدالوي

العازفة الصغيرة

عدد الصفحات

القياس

تأليف 

Pages

Dimensions

Text

73

140X205

ISBN: 9789957030797

فلورا مجدالوي

خلف السور

عدد الصفحات

القياس

تأليف

Pages

Dimensions

Text

74

140X206

ISBN: 9789957030865

فلورا مجدالوي



قة
طال

أ ب
قر

أ

ِمَن الَْفْجِر إِلى الُْغروِب 

َمَع طُيوِر غابَِة الَْخّروِب

عدد الصفحات

سايقلا
Pages

Dimensions

108

150X210X10

ISBN: 978-9957-03-124-4

ماذا يَْحُصُل في غابِة الَْخّروب؟ 

َوَمْن ُهَو َشْعَشلون؟

َولِماذا يَخاُف ِصغاُر الطُّيوِر ِمْنُه، َوال يَْجُرُؤ أََحٌد في الْغابَِة أَْن يَْذكَُر اْسَمُه؟

َن فيِه أَْجداُد الطُّيوِر  وأَيَْن اْختَفى ُمَجلَُّد طُيوِر الَْخّروِب؟ الُْمَجلَُّد الَّذي َدوَّ

ِحْفِظ  يَكوَن في  أَن  الُْمْفتَرَِض  ِمَن  َوالَّذي  َوِحْكَمتَُهْم،  َوَمعارِفَُهْم  قَوانيَنُهْم 

الْغابَِة.  َحكيَمِة  بومانا، 

تُرى َهْل َوقََع في قَبَْضِة طائٍِر ِشّريٍر؟ 

تأليف: فلورا مجدالوي 

رسوم: غوستاف لورد

حاريِر 
ُة الشَّ

َ
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ِ
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ِمَن الَْفْجِر إِلى الُْغروِب 

َمَع طُيوِر غابَِة الَْخّروِب

سلسلة
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فلورا مجدالوي 

كاتبة ومترجمة في أدب األطفال والناشئة، ُولِدت ونشأت في مدينة عّمان في األردن. من أبرز أعمالها سلسلة “هند 

وسيف” للّناشئة، ولديها العديد من األعمال القصصيّة والعلميّة المترجمة إلى العربيّة. تعمل حاليًّا كرئيسة تحرير 

لدار »فينيكس «، القسم العربي التّابع لمجموعة بونيير للنشر، ستوكهولم. في بالد الشام، يزرع كثير من الناس أشجار 

المشمش في بساتين المنازل، ويتناولونها في الصيف. تحب فلورا فاكهة الّصيف الطّازجة، وتعشق الحلويات بأنواعها 

تماًما مثل شعشلون، وال تستطيع مقاومتها عندما تكتب.

غوستاف لورد

رّسام وفّنان، ُولِد ونشأ في مدينة غوتنبرغ في الّسويد. يعمل في مجال كتب األطفال والكرتون والكتب التّعليميّة، 

وكذلك أفالم الرّسوم الـمتحرّكة. في شمال أوروبا، حيث يعيش غوستاف، ال تتوفّر أشجار الخروب. لكن يوجد فيها 

الكثير من طيور الّشحارير. وهو، في كثير من األحيان، ينسى تفاصيل يوميّة هنا وهناك، تـماًما مثل بومانا؛ كأن ينسى 

أين وضع شاحن هاتفه الخلوّي، أو أين صّف سيّارته. 
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المعاصر، ويُلقب بسيد  الطفل والناشئة  مايكل موربورغو  هو أحد أعالم أدب 

سيناريوهات  يكتب  كما  أفالم.  إلى  كتبه  من  خمسة  ُحولت  القصصي.  السرد 

تقديرا   2003 عام    Children’s Laureate لقب  على  لألوبرا.حصل  الخاصة  

بريطانيا  ملكة  من  رفيعة  أوسمة  نال  كما  األطفال.  أدب  في  االستثائية  ألعماله 

إلثرائه أدب األطفال، منها وسام ضابط في نظام اإلمبراطورية البريطانية

Officer of the Order of the British Empire /OBE

 وولد في سانت ألبانز، بريطتنيا في عام 1943 ، ويعيش الن بين لندن وإسيكس 

في بريطانيا. 

مايكل موربورغو

لذلك جاءت الحيتان

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

113

140X200

ISBN: 9781846351129

سيدة السهول الخضراء

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

76

155X195

ISBN: 9789957030766
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يعد غاري بولسون من أبرز الروائيين للناشئة في الواليات المتحدة المريكية. لم يكن غاري 

أمينات  إحدى  عليه  اقترحت  عندما  بالقراءة  مولًعا  أصبح  لكنه  المدرسة  في  نجيبًا  تلميًذا 

المكتبة كتابًا أعجبه فواظب على الذهاب إلى المكتبة إلستعارة الكتب، كان يمكث في قبو 

منزله ساعات طويلة يقرأ كتابًا تلو الخر. يعيش غاري في غابات مينيسوتا االمريكية ويقضي 

وقتًا طوياًل كل عام يبحر في المحيط الهادئ.

نفسه وحيًدا  يقلها. يجد  كان  التي  المروحية  بعد تحطم  الشاطئ  إلى  بأعجوبة  بريان  يصل 

تتناول  قبيل سفره.  أمه  إياها  أعطته  التي  والفأس  بحوزته سوى مالبسه  وليس  الغابات  في 

الرواية بالتفصيل الدقيق محاوالت بريان النجاة وصراعه مع البقاء. وتبين أخطاءه وانتكاساته 

ونجاحاته الصغيرة وقدرته على البقاء 54 يوًما وحيًدا في البرية بمساعدة الفأس.

حصل الكتاب على جائزة نيوبري الفضية العالمية ألدب األطفال والناشئة وبيع منه ما يزيد 

عن 4.5 مليون نسخة في أرجاء العالم. ويعد من أفضل روايات الصراع مع البقاء الموجهة 

للفئة العمرية بين 9 و 12 عاما. يبين الكاتب في الرواية بتفاصيل شيقة نمو الشخصية الرئيسة 

“بريان” ونضجها فكريًا وعاطفيًا. وكيف تعلم بريان الصبر والتروي للنظر، والسماع، والتفكير 

في محيطه واستطاع البقاء والنجاة قبل قدوم فصل الشتاء.

- حائز على جائزة  نيوبيري الفضية

ALA حائز على جائزة جمعية المكتبات األمريكية -

غاري بولسون

الفأس

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

 160 

130X195  

ISBN: 9789957030674



ة يّ
حر

أ ب
قر

أ

الكاتبة السويدية: كريستينا هيرستروم

أقوى ألف مرة  )رواية(

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

150

142X223X20

ISBN: 9781846354755

درست  مسرحية.  وكاتبة  روائية   ستوكهولم.  في   1959 عام  هيرستروم  كريستينا  ولدت 

عملت  كما  السويدية.  لإلذاعة  القصيرة  والقصص  األغاني  من  العديد  وكتبت  الموسيقى 

راديو  من  الرواية  بجائزة  فازت  والشباب.  األطفال  رعاية  في  النفسي  للعالج  كمساعدة 

السويد. وحوِّلت روايتها “أقوى ألف مرة “ إلى فيلم طويل.  

تقدم لنا الكاتبة كريستينا هيرستروم نموذجا من األدب النسوي السويدي المعاصر تعكس فيه صورة واقعية للبيئة المدرسية واإلحباطات 

والتحديات التي تمر بها الفتيات اليافعات. كما تقدم لنا نموذجا الستغالل موقع السلطة. الرواية بصوت الشابة سيغنة التي تعاني من 

التهميش في المدرسة، لكن نظرتها لألمور تتغير بعد انضمام ساغا الفتاة القوية والمثقفة والجريئة إلى صفها.   يتابع القارئ من خالل 

كالمساواة  بقوة  تُطرح  بمواضيع  التفكير  على  الكتاب  يحث  سيغنة.   شخصية  في  الديناميكي  التحول  وصادقة  ومثيرة  ممتعة  أحداث 

واستغالل السلطة وتغيير األفكار المسبقة عن دور الجنسين. 

من األدب
السويدي المعاصر

مقططف

“عندما كّنا صغارا في الصفوف الدنيا، كّنا صّفا سعيدا مفعما بالحيوية. ولكن بعد أن 

كبرنا، يبدو أن هناك شيئا ما تغير. شيء ما قد اختفى. وشيء آخر قد حّط محله.. شيء 

كاسح أكثر قوة من كل شيء. حملت الفتياُت مرايا صغيرٍة داخل حقائبهن المدرسية بدل حبال 

القفز. وفي االستراحات كّنا نُخرج تلك المرايا، وننظر إليها بانزعاٍج حين تلتقي نظراتنا، كّنا نشبُه 

أنفسنا، ومع ذلك فقد كنا ال نشبهها. بدأنا نغلّف وجوهنا بمساحيق تجميل داكنة. كنا في الثانية 

عشر من أعمارنا، وهناك من كان لم يزل في الحادية عشر. بدأنا باستخدام كلمات جديدة.. بدا 

كما لو إننا قد استبدلنا تلك الكلمات القديمة عن العالم بكلماٍت جديدة.  بدا وكأن العالم 

يكبر حينما أصبحنا أكبر. ولكنه، وفي الحقيقة، كان ينكمش ويصغر.”
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الكاتب والرسام: يوهان أونينغه
Graphic novel رواية مصورة لليافعين

حياتي اإلضافية

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

150

142X223X20

ISBN: 9781846354762    

 يوهان أونينغه هو كاتب ورسام سويدي محترف، ُولد في عام 1963 في ستوكهولم، ونشأ 

في بيت يرسم فيه األب واألم. معروف بغزارة إنتاجه األدبي. وفي عام 2011 تم تعيينه 

أول سفير القراءة في السويد، وهو يجلس على مقعد رقم 9 في أكاديمية كتب األطفال 

السويدية. حوِّات العديد من كتاباته إلى مسلسالت تلفزيونية. 

يقول الكاتب: “ كتبت هذه الرواية إلنني شعرت بأن التسامح مع عدم التسامح بات أكبر. وكيف أن من هرب حفاظا على حياته يتعرض 

لمعاملة سيئة يستحيل فهمها عندما يصل إلى بالد جديدة.. 

أردت أن أكتب كتابا ألولئك الذين بالكاد يكترثون. ولكنني أردته أن يكوَن سهل القراءة إلى حد ال يترك مجاال لكي يستسلم أحدهم بسهولة. 

وآمل أن تكون الرواية المصّورة هي أفضل قالب أقدم به كتابي ويجذب حتى أولئك الذين ال يستسيغون المطالعة”. 

أقوى  إحدى  أونينغه  يوهان  ينسج  والصورة  بالنص 

الروايات السويدية المعاصرة التي تستهدف الناشئة. 

كان ماتياس، ابن ضابط الشرطة، مستلقيا في غرفته، 

غارقا في لعبة “قاتل المليشيات” مع صديقه أوبي. 

لفريق   السلة  كرة  مباريات  مشاهدة  على  يواظب 

اليوم الستمر كل  بابه ذلك  أحد  لم يطرق  لو  بلدته. 

شيء على ما كان عليه. لكن كل شيء تغيَّر في ذلك 

اليوم. 

الالجئين في  الذين فروا من مركز  البلدة وجهاز الشرطة مشغولون بمطاردة االجئين  فأهل 

البلدة. 

 لم يعد هناك مهربا من اإلجابة على األسئلة الكبرى. ما هي الشجاعة؟ ماذا يفعل المرء حين 

ال تتطابق أفكاره المسبقة عن شخص ما مع ما هو عليه في الواقع؟ وما الذي يحدث حين 

يبدأ المرء باتخاذ قرارات تُضنيه؟ 

من األدب
السويدي المعاصر
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أَْرُض اللَّه )رواية تاريخية مصورة للناشئه والكبار(

أَْرُض اللَّه)رواية مصّورة للّناشئة(

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

192

145X210X10

ISBN: 978-9957-03-123-7

حكاية عمر بن سّيد .. 57 عاًما في العبوديّة 
1770م،  عام  الن  الّسنغال  مدن  من  تور(  )فوتا  في  سيّد  بن  عمر  ُولِد 

وتوفّي في )بالدن( من مدن )كارولينا الّشماليّة( عام 1863م وعمره ثالثٌة 

وتسعون عاًما، ودفن في مقبرة عائلة )أوين( في المدينة نفِسها.

زمن  في  1996م  عام  األمريكيين  األفارقة  قبل  من  باسمه  جامع  له  بُني 

يضّم  متحٌف  وأُقيم  لذكراه.  تكريًما  كلينتون(  )بيل  األمريكّي  الرّئيس 

ُمقتنياته الّشخصيّة.

لماليين  تخليًدا  الحّرية في جزيرة )غوريه(  تمثال  أُقيم  في عام 2002م 

أمريكا  إلى  لنقلهم  تمهيًدا  الجزيرة  هذه  في  احتُِجزوا  الّذين  العبيد 

والُمستعَمرات األخرى.

رسوم: پریسا پورحسینی

الثانوي في  تلّقى تعليمه  العتوم شاعر وروائي أردنّي ولد في ) األردن - جرش سوف 2 آذار 1972(،  أيمن 

دولة اإلمارات العربية المتحدة - إمارة عجمان والتحق بـجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ليتحصل على 

بكالوريوس الهندسة المدنية فيها عام 1997 وفي عام 1999 تخّرج في جامعة اليرموك بشهادة بكالوريوس 

لغة عربية، ثّم التحق بالجامعة األردنية ليُكمل مرحلة الدراسات العليا في اللغة العربية وحصل على شهادتي 

يا صاحبي  اشتُهر بروايته  نَحو ولغة عامي 2004 و 2007،  العربية تخصص  اللغة  الماجستير والدكتوراة في 

السجن التي صدرت عام 2012 وتعبّر عن تجربة شخصيّة للكاتب في السجون األردنية خالل عاَمي 1996 و 

1997 بكونه معتقالً سياسياً. كما له دواوين شعريّة عديدة أحدثها ديوان “ طيور القدس عام 2016 “

وقد طُبع أدب أيمن العتوم بالطابع اإلسالمي، وذلك جليٌّ في عناوين رواياته؛ حيث يقتبس أسماءها من آيات 

القرآن الكريم، كما يظهر ذلك في كثير من قصائده.

وقد ساهمت نشأته االجتماعية حيث والده الدكتور علي العتوم أحد المحسوبين على الحركة اإلسالمية في 

األردن في ذلك، كما كان لوالده الدور األكبر في تحبيب اللغة العربية وآدابها وأهلها إليه؛ لكون والده كان 

أستاذا للغة العربية في جامعة اليرموك.
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»لم أدِر كم عدُدنا في قَاع هذه الّسفينة اللّعينة، رحُت أستعيُن ببعِض اليات الّتي 

ور الّتي كنُت أرّددها ُمتنّغًما وأنا طفٌل علّني  تُساعدني على الّصبر، أسترجُع السُّ

أقاوم الجزع والخوف من المجهول الّذي ينتظرنا؛ لكْن بعُض الخوف أكبر من 

الكالم.  لم ينجح الكالم هذه المرّة في تسكين مخاوفي!«
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َحياٌة أُْخرى

َحياٌة أُْخرى

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

160

125X205X15

ISBN: 978-91-7525-343-5

قد  الوقت  أن  قواه تضعف، ويقرر  أن  كاليفاتيدس  ثيودور  يدرك   

حان للتوَّقف عن الكتابة. فيتخلص من مكان عمله، الذي كان يذهب إليه 

كل صباح لسنوات طويلة، ويشعر بالضياع.  هل يستطيع حًقا أن يتوَّقف 

عن الكتابة؟ إنَّه غري متأكد. لكن، باملقابل، هل ميكنه أن يستمر يف الكتابة؟ 

ا. إنّه أمر صعب جدًّ

رحلة  ل  تُسجِّ ُمحزِنة.  ساحرة،  شفيفة،  ذاتّية  رسديّة  أُْخرى  َحياٌة   

الكاتب يف سعيه يك يجد طريقه إىل الكتابة مرّة أخرى. نص لطيف ومؤثر، 

يقدمه الكاتب إلينا بقبس من فلسفة ولذعة تهكم، نسافر معه إىل أماكن 

السويد واليونان، ويشاركنا تجاربه وانطباعاته وأفكاره ومشاعره  عدة بني 

عرب مواقف متعددة ومشاهد متقاطعة بني الحارض واملايض.

ُمَذكَّرّاُت أَديٍب ُمهاِجٍر

... يْخوَخة َوالِكتابَِة والّذاكِرَة َوالِهْجرَِة َواللَُّغِة َوالُحبِّ عن الشَّ

َوأَْشياَء أُْخرى...
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عام  اليونان  في  كاليفاتيديس  ثيودور  ُولَِد 

درََّس   .1964 عام  السويد  إلى  وهاجر   ،1938

ستوكهولم  جامعة  في  العملية  الفلسفة  مادة 

بين عامي 1969 و1972. عمل رئيًسا لتحرير 

حتى  ليتريرا(  )بونييرش  األدبية  بونير  مجلة 

والكتابة.  للتأليف  بعدها  تفرغ   .1976 عام 

من  األدبية  المؤلفات  من  العديد  ترجم  كما 

ما  كتب  وبالعكس.  اليونانية،  الى  السويدية 

يقارب ثالثين عماًل أدبيًّا، تُرجمت معظمها إلى 

لغات عدة. حاز على الجوائز األدبية المرموقة، 

مستويات  أعلى  من  الرفيعة  والتكريمات 

الدولة في كل من السويد واليونان. كما حصل 

Pre- 2019  على الجائزة اإلسبانية لآلداب لعام

mio Cálamo Extraordinario عن الطبعة 

اإلسبانية من كتاب »حياة أخرى«.
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هي متحرية في سن المراهقة تقوم بكشف القضايا واأللغاز الغامضة. اكتشف 

بقراءة  الكتب. وتمتع  المثيرة عبر صفحات هذه  القصص  أحداث وأسرار هذه 

من  الماليين  وقرأها  اللغات  من  العديد  إلى  ترجمتها  تم  التي  السلسلة  هذه 

الناشئة في أرجاء العالم.

سلسلة نانسي درو

سر الساعة القديمة

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

32

125X190

ISBN: 9789957030698

سر الكوخ الصغير

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

32

125X190

ISBN: 9789957030704

سر نزل الليلك

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

32

125X190

ISBN: 9789957030711

سر الدرج السري

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

32

125X190

ISBN: 9789957030681

سر مزرعة الظل

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

32

125X190

ISBN: 9789957030728



ة يّ
حر

أ ب
قر

أ

وذلك  الغامضة  واأللغاز  القضايا  بكشف  يقومان  المراعقة  سن  في  متحريان 

بخوض مغامرات بولوسية شيقه. اكتشف أحداث وأسرار هذه السلسة التي تم 

ترجمتها إلى العديد من اللغات وقرأها الماليين من الناشئة في أرجاء العالم.

 سلسلة »الشقيقان هاردي«

بيت فوق المنحدر

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

32

125X190

ISBN: 9789957030643

البحث عن الذهب المخفي

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

32

125X190

ISBN: 9789957030629

كنز البرج

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

32

125X190

ISBN: 9789957030650

األصدقاء المفقودين

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

32

125X190

ISBN: 9789957030612

سر الطاحونة القديمة

عدد الصفحات

القياس
Pages

Dimensions

32

125X190

ISBN: 9789957030636



ق
طبي

الت
ت 

يبا
كت

يحتوي يحتوي كل كتيٌب على:

• كلمة إلى المعلّم

• الّنتاجات التّعليمية المستهدفة

• أنشطة متنّوعة في:

- القراءة والتّعبير الكتابي  

    )الفهم واالستيعاب، المفردات والتّراكيب، تحليل عناصر القصة( 

- البحث والتّقصي  

- القواعد واإلمالء   

- الّنسخ والخط  

كتيبات التطبيق
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www.majdalawi.jo

info@majdalawi.jo

Majdalawi Masterpieces

@arabicforkids



روائع مجدالوي للنشر



روائع مجدالوي


