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يحظى برنامج النشر العلمي والترجمة ،بأهمية بالغة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة حيث
المحكمة
تُ رجمت هذه األهمية إلى واقع ملموس ،من خالل نشر الكتب واألطروحات العلمية
ّ
والمترجمة ،باإلضافة إلى نشر أعمال الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي تنظمها المكتبة
ضمن برامجها الثقافية والعلمية المتنوعة ،باإلضافة لإلصدارات الخاصة بالطفل ،من قصص
إسهاما بنّ اء،
وكتيبات تعريفية وإرشادية متنوعة ،مع الحرص على أن تُ شك َّل هذه اإلصدارات
ً
وإضافة علمية أصيلة بعيدة عن التكرار.
مرت حركة النشر العلمي والترجمة ،بمراحل عدة منذ افتتاح المكتبة عام (1407ه1987 /م)،
فكانت البدايات على مستوى التأسيس واالنطالقة الحقيقية ،بعدها جاءت االحتفالية بمناسبة
تأسيس هذا الكيان الكبير المملكة العربية السعودية .حيث صدرت بهذه المناسبة الغالية مجموعة
من األعمال العلمية ،التي تناولت تاريخ المملكة العربية السعودية بوجه عام ،وتاريخ الملك
عبدالعزيز (رحمه ّ
الله) على وجه الخصوص ،حيث كُلف مجموعة من المتخصصين لإلستكتاب،
وترجمة الكتب من عدة لغات إلى اللغة العربية ،كاللغة (اإلنجليزية ،الفرنسية ،األلمانية ،الروسية،
اليابانية ،األوردية) التي تناولت هذا التاريخ المشرق.
ً
تباعا ،حيث جاءت المطبوعات الصادرة بمناسبة اختيار الرياض عاصمة
بعد ذلك توالت االصدارات
ً
عاما على
للثقافة العربية عام 2000م ،بعدها جاءت المطبوعات الخاصة بمناسبة مرور عشرين
تولي الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) مقاليد الحكم ،بعدها توالت اإلصدارات حتى تجاوزت
 250عنوان ،حتى إصدار هذا الدليل الشامل ،ويختتم الدليل بالمطبوعات الموجهة للطفل
ً
توسيعا لمداركه وثقافته الناشئة ،وزيادة ارتباطه وتواصله مع الكتاب.
السعودي العربي المسلم،

والله من وراء القصد ،،،

الملك عبدالعزيز في الشعر العربي الحديث

الشعر في حاضرة اليمامة حتى نهاية العصر األموي

جمع واختيار :د .منصور الحازمي ،د .عزت خطاب ،عبدالله المعيقل ،إسماعيل أبو زعنونة

د .عبد الرحمن بن إبراهيم الدباسي

يحتوي الكتاب على مجموعة من أفضل القصائد التي قيلت في الملك عبدالعزيز وقد اختيرت القصائد وفق معابير
ودرست من حيث الغرض الذي قيلت
وصنفت القصائد ُ
وحققت من الناحيتين اللغوية والتاريخيةُ .
محددة ،وروجعت ُ
ً
طباعيا حيث كتبت القصائد بخط اليد ،مما
فيه ومناسبة القصيدة وشاعرها ومصدرها ،وقد ُعني بإخراج الكتاب
ً
مميزا مع مكانتها في تاريخ المملكة وتوثيق األحداث المصاحبة لمسيرة المملكة وتوحيدها على
شكال
أضفى علىها
ً
يد الملك المؤسس طيب الله ثراه.

تحظ بالعناية الكافية من الباحثين والدارسين،
َ
يرصد الكتاب جوانب الحياة المختلفة في حاضرة اليمامة التي لم
فيتحدث الكتاب عن حروب الردة ،حيث تناول مدى انتشار الوثنية واليهودية والنصرانية وموقف أهل اليمامة من
اإلسالم واألحزاب الدينية ،وكذا استعرض الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وظروفها في الجاهلية
واإلسالم باإلضافة إلى الحياة الفكرية والثقافية لحاضرة اليمامة.

السعــر

السعــر

 30ريـــال

الملك عبدالعزيز قائمة بيبليوجرافية اقتنائية

مجلة أحوال المعرفة

يتكون الكتاب من مجلدين ،األول :باللغة العريية والثاني باللغة اإلنجليزية ,هما في الحقيقة مشروع كبير ،يرصد
ويوثق جميع ما تقتنيه المكتبة من أوعية معلومات لها عالقة بتاريخ الملك عبدالعزيز وتاريخ المملكة العربية
ً
إصدارا عن
السعودية ،وما اكتنفها من تطورات في عهده (رحمه الله) ،والكتاب من أوسع الكتب البيبليوجرافية
ً
ً
ملحوظا في مجال
فراغا
شخصية الملك عبدالعزيز  ،بتوثيق شامل هذا الكم الهائل من الوثائق التاريخية ،ويسد
ً
دعما للباحثين والمتخصصين وغيرهم وتعريفهم بما صدر من إنتاج فكري عن هذا القائد،
الدراسات البيبليوجرافية،
ومملكته الفتية.

مجلة فصلية ثقافية جامعة تصدر عن المكتبة ،تحمل رسالة ثقافية وعلمية ،وتثري الحياة االجتماعية والثقافية،
وتكون في الوقت نفسه اداة تواصل بين المكتبة وكتاب المملكة العربية السعودية والوطن العربي من ناحية وبين
متلقيها ومرتاديها من الباحثين من ناحية أخرى ،مساهمة من المكتبة في الحياة الثقافية ،ويحرص محررها على
التواصل مع كل حامل قلم بناء وهادف للكتابة فيها ،وذلك بغرض توسيع دائرة الوعي الثقافي والعلمي ،واإلعالم
بما يجد في عالم المعرفة والكتاب من أحداث وتطورات ،األمر الذي يسهم في دفع عجلة الحركة الثقافية واألدبية
ً
عموما.
والمعلوماتية في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي

السعــر

 30ريـــال

فهرس المخطوطات
ً
ادراكا من المكتبة ألهمية التراث العربي واإلسالمي،وضرورة العمل على جمعه وحفظه وصيانته ،حيث إنه يمثل
فكر األمة وثقافتها الذي تفاخر به عند األمم ،تم اصدار ثالثة أعداد من هذه الفهاس وهذا هو الرابع وجاء هذا
الكتاب العطاء الباحث المتخصص صورة متكاملة عن المخطوط واهميته والتعريف به وقيمته العلمية ووصف حالته
المادية ،مع تحري الدقة في توثيق معلومات كل حقل،وجاءت حقول فهرسة المخطوطة في كل تسجيلة على النحو
اآلتي(الفن او الموضوع،العنوان ،المؤلف وتاريخ وفاته ،بداية المخطوط ،نهاية المخطوط اسم الناسخ وتاريخ ومكان
النسخ،نوع الخط،عدد االوراق والمسطرة والمقاس ،النشر والتحقيق،بيانات اخرى،رقم الحفظ).

السعــر

 20ريـــال

الدور التربوي لمدرسة تحضير البعثات في مكة
المكرمة في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود
سليمان بن حمود الجودي
ً
تعلىميا
تناول الكتاب أبرز جهود الملك عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله) ،في تأسيس مؤسسات الدولة الحديثة
ً
ً
وحضاريا ..وبناء دولة عصرية متالحمة ومترابطة في كيان واحد ،ومن ثمار هذا االهتمام والرعاية ،نجد
واقتصديا
المؤسسة التربوية (مدرسة تحضير البعثات) التي تمثل مرحلة مبكرة في تطور التعلىم الحكومي في المملكة،
وظهور التنظيمات التربوية والتعلىمية واإلدارية الحديثة في مسيرة التعلىم ،التي من أهم أهدافها إعداد الطلبة
ابتداء من عام 1456هـ التي نجني ثمارها اليوم في عهد النماء والتطور،
الذين سيبعثون للدراسة خارج المملكة،
ً
عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
السعــر
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 30ريـــال

 35ريـــال
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الرعاية االجتماعية في عهد الملك عبدالعزيز

الخيل والفروسية (دراسة ببليوجرافية)

يشتمل الكتاب على موضوعات تتصل بالرعاية االجتماعية والتكافل االجتماعي حيث تناول الرعاية االجتماعية في
عهد الملك عبدالعزيز بشقيها المؤسسي وغير المؤسسي ،وركز في الشق األول على مؤسسة الرعاية االجتماعية
التي أنشئت في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ،والتي تتضمن دور األيتام في مكة المكرمة والمدينة المنورة
والرياض ودار العجزة في مكة ،وفي الشق الثاني ركز على أنماط الرعاية االجتماعية وخصائص الرعاية االجتماعية.

ً
انطالقا من اهتمام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بموضوع الخيل والفروسية فقد رأت تكليف باحث متخصص
إلعداد هذا المشروع الببليوجرافي الذي نشر من كتب ومخطوطات ودوريات بمختلف اللغات ،وقد بدأ العمل
في المشروع في منتصف عام 1411هــ واستمر  4سنوات لجمع مادة البحث ومراجعتها وتدقيقها والعمل على
ً
وميسرا .ينقسم
تنظيمها ،بحيث ُيخرج العمل بالمستوى المناسب الذي يحقق أكبر فائدة ويجعل استخدامه سهل
ً
ً
ورقيا،
عنوانا
الكتاب إلى قسمين أحدهما مخصص للغة العربية واآلخر مخصص للغة اإلنجليزية ،ويحتوي على 2262
ً
ً
ً
ورقيا ويعد الكتاب بذلك
عنوانا
عنوانا واللغة االنجليزية واللغات األخرى 1424
بلغ عدد عنوان القسم العربي منه 838
أول عمل إحصائي ورقي للخيل والفروسية في العالم.

السعــر

 30ريـــال
السعــر

مجلة أعلم

الخيل العربية األصيلة

مجلة علمية محكمة ،تصدر عن االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بتعاون ودعم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
بالرياض ،صدر منها حتى طباعة هذا الدليل  7أعداد ،وهي مجلة تهتم بنشر البحوث والدراسات العلمية الجادة ،التي
تبحث في تطوير خدمات المعلومات والمكتبات في الوطن العربي ؛ لإلسهام في تطور العملية البحثية والتعلىمية
ً
ً
ً
وفكريا ،مع الدعوة للمتخصصين في هذا المجال في تقديم ما لديهم
علميا
نموا
والتربوية والسلوكية مما يحقق

ً
ومحتويا على وجهات النظر
شامال لألدبيات الغربية حول الخيل ووسائل تربيتها
الكتاب مترجم عن اللغة الروسية
ً
ً
حصرا
المختلفة حول أهمية الخيل العربي ،وقد قام المؤلف بزيارة الجزيرة العربية وبعض البلدان العربية وسجل
شامال عن الخيل العربي وسالالته وطبائعه وأسماء القبائل ،وسالالت الخيل التي تملكها ،ويقدم الكتاب للمهتمين
ً
بالموضوع مادة علمية مبنية على المشاهد الفعلية للمؤلف.

من اعمال ودراسات وبحوث ؛ لنشرها في هذه المجلة ،مع إمكانية التواصل في ذلك على بريد االتحاد (@alflinus
.)yahoo.com

خدمات المكتبة العامة وتطويرها في ضوء
المبادئ التوجيهية لإليفال /اليونسكو

السعــر

 30ريـــال

الخيل في أشعار العرب
تأليف د.حسن بن محمد النصيح

الكتاب يتناول المكتبات العامة ،بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها للمستفيدين ورواد المكتبات ،باإلضافة
لموظفيها ومنسوبيها على السواء ،حيث ُأدرجت موضوعات تناولت دور المكتبات العامة والغرض منها ،واالطار
القانوني والمالي لها ،والكيفية المثلى لتلبية احتياجات المستفيدين ،وتنمية المجموعات المكونة للمكتبة،
ً
وأخيرا تناول الكتاب الموضوعات الخاصة بإدارة المكتبة العامة وتسويقها.
والموارد البشرية المحركة لها،

السعــر

8

 40ريـــال

 30ريـــال

ً
متتبعا أصولها وأنواعها وأنسابها وأهميتها في
يتناول الكتاب ظاهرة مهمة في أشعار العرب ،وهي وصف الخيل
حياة العرب والمسلمين ،خاصة في الغزوات والمعارك الحربية وكذا في الصيد ،وما يستحب في صفاتها الخلقية،
وما يستقبح منها ،واستخدم الكتاب المنهج الوصفي في استعراض ما قدمه من مادة علمية في هذا المجال.

السعــر

 25ريـــال
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التحول إلى مجتمع المعرفة

المؤلفات النادرة عن المملكة العربية
السعودية والجزيرة العربية

ً
متضمنا
الكتاب يقدم صورة متكاملة لمسألة (التحول إلى مجتمع المعرفة) تُ ظهر متطلبات هذا التحول ومعطياته،
ثالثة مراحل أساسية:
دورة المعرفة التي تتضمن توليد المعرفة باالبداع واالبتكار ،ونشرها بالتعلم والتعليم ،وتوظيفها في تقديم
(المنتجات والخدمات).
توضيح أهمية تقنيات المعلومات في بناء مجتمع المعرفة واالستفادة من معطياته ،وذلك من خالل طرح
موضوعات (االقتصاد الرقمي ،والحكومة اإللكترونية ،والصناعات المعلوماتية) ،ويبرز الكتاب دور اإلنسان كمحور
للتحول المنشود ،والتقنية كوسيلة ،والتنظيم أو العقلية كإدارة مسؤولة عن التنفيذ.

إعداد :معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري...وآخرون

تأليف :أ .د .سعد على الحاج بكري

السعــر

السعــر

 90ريـــال

 30ريـــال

السجل العلمي لندوة
(األندلس قرون من التقلبات والعطاءات)

التقنيات واإلدارة في خدمات المكتبات والمعلومات
تأليف:فريدرك ولفر دالنكستر وبث ساندرو:

حصاد الندوة الدولية (األندلس :قرون من التقلبات والعطاءات)التى أقامتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
عام1414ه بمشاركة أكثر من  100عالم ومؤرخ وباحث عربي وأجنبي ،صدرت الندوة في  5مجلدات ،وذلك على
النحو اآلتي:
المجلد األول :التاريخ وفلسفته.
المجلدالثاني :الموريسكيون-الكتابات االستشراقية الجغرافية والرحالت.
المجلدالثالث :الحضارة العمارة والفنون
المجلدالرابع :اللغة واألدب
المجلدالخامس :العلوم الشرعية
السعــر

ً
أيضا في تطوير أساليب
تسهم تقنيات المعلومات في الرقي بمستوى األداء في مرفق المعلومات ،كما تسهم
إدارة هذه المرافق بما توفره من بيانات المتابعة وقياس األداء التي لم يكن من السهل الحصول علىها في النظم
اليدوية ،وفي ظل التطورات التقنية وما يصاحبها من تحديات إدارية ،وحرص المسؤولين عن اإلدارة على استغالل
ً
ارتفاعا في الحرارة
تقنيات المعلومات ،فإن منطقة تقاطع اإلدارة والتقنيات تشكل اآلن أكثر قطاعات علم المعلومات
لقد بذل المترجم قصارى جهده لنقل رسالة المؤلفين كاملة إلى العربية.
السعــر

 30ريـــال

 250ريـــال

األندلس في الربع األخير
من القرن الثالث الهجري

المتغيرات االجتماعية المحددة لمستويات
وأنماط الطموح االجتماعي

تأليف :محمد بن ابراهيم أبالخيل

تأليف:د.أسماء بنت عبدالله التويجري:

ً
نموذجا من نماذج الفساد السياسي الذي عانى منه المسلمون في بالد األندلس ،وفي هذه الفترة
يقدم الكتاب
بالتحديد (300-275ه) خالل عصر الحاكم األموي األمير عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن األوسط ،حيث أن األندلس
ً
سعارا ،وفي
قبلة كانت قد عصفت بها االنقسامات ،واحتوتها الخالفات فلما آل عرش امارة بني أمية ازدادت الفتنة
الكتاب وصف دقيق وشامل للحالة آنذاك ،وبيان للظروف التي كانت تحيط بتلك البالد.

الكتاب دراسة ميدانية لعينة من الشباب في مدينة الرياض ،تهدف إلى التعرف على طبيعة المتغيرات االجتماعية
التى تفاعلت مع التغيرات االجتماعية داخل المجتمع السعودي،وأثرت في الطموح االجتماعي ،كالدخل ،والشريحة
االجتماعية ،والتعليم ،والنمط االجتماعي لألسرة التي ينتمي لها الفرد ...وغيرها من المتغيرات ،وبالتالي تصبح
ظاهرة الطموح من الظواهر التي البد أن يهتم بها المجتمع الذي يمر بمرحلة التحديث.

السعــر

10

الكتاب عرض ألهم المؤلفات النادرة عن تاريخ المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية بغرض إبراز الجوانب
ً
ً
شامال لتلك المؤلفات ،وما تتمتع به
توثيقيا
إصدارا
التاريخية واالجتماعية للمملكة والجزيرة العربية ،ويعد الكتاب
ً
لدى المتخصصين في مجال المكتبات والتوثيق من جهة وتكشف اللثام عن فترة من الفترات التاريخية لحياة الملك
عبدالعزيز (رحمه الله) والمملكة العربية السعودية والجزيرة العريية بشكل عام من جهة أخرى.

 30ريـــال

السعــر

 30ريـــال

11

السجل العلمي لندوة :اإلسالم وحوار الحضارات
بتنظيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لهذه الندوة الدولية عام 1423هُ ،دعي فيها نخبة من المفكرين والباحثين
واألكاديميين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ،تدارسوا وتناقشوا من خالل ثالثة محاور رئيسة
(الحضارات صراع أم حوار؟،اإلسالم والحضارات المعاصرة ...تجارب وممارسات)،طرح في هذه الندرة أفكار وآراء
وتوجهات ،وان تباينت في بعضها ،إالأنها في النهاية تمثل عدة ثقافات وحضارات ،أجتمعت لتتحاور فيما بينها،
ً
ً
شعوبا وقبائل لتعارفوا )
تطبيقا لقوله تعإلى (وجعلناكم
تجمعهم رسالة الحوار والتفاهم ،والعيش المشترك
تجمعهم ارض الرساالت السماوية ،ومهبط الوحي ،المملكة العربية،الدليل جاء في ثالثة مجلدات.
السعــر

أعمال المؤتمر العشرين
لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
اشراف أ .د .حسن بن عواد السريحي:
بحوث ودراسات أعمال المؤتمر العشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات المنعقد في بيروت عام 2010م
ً
دعما منها لالتحاد وانشطته العلمية
جاء الدليل في مجلدين كبيرينُ ..طبعا على نفقة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
كذلك تضمن الدليل نسخة إلكترونية (.)C.D

 90ريـــال
السعــر

اإلسالم واألديان في اليابان

موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي

تأليف :أ.د:سمير عبد الحميد ابراهيم:

جمع وإعداد :معالي الدكتور ،فهد بن عبدالله السماوي – وآخرون

انتشر اإلسالم في ربوع قارة آسيا ،وتأخر وصوله إلى اليابان ،وهذا أمر طبيعي،فلم تكن اليابان في القديم بالبلد
الذى يجذب إليه التجار المسلمين مثل ماليزيا والفلبين وإندونيسيا وغيرها من المناطق البعيدة.

تقدم هذه الموسوعة سيرة موجزة لتاريخ الملك عبدالعزيز( .رحمه الله) .الدبلوماسي وتعرض أهم اإلنجازات
السياسية والدبلوماسية التي حققها .حيث جرى إلقاء الضوء فيها على أهم األحداث الدبلوماسية في عهده ،وأبرز
الجهود التاريخية للمملكة العربية السعودية على مدى تاريخها الطويل ،ومواقفها العربية واإلسالمية والدولية
التي تبرز عبقرية الملك عبدالعزيز ومقدرته الدبلوماسية ،ولعل مما ُيضفي على هذه الموسوعة أهمية خاصة أنها
تشتمل على وثائق لم تنشر ،وبخاصة بما يتعلق بالممثليات الدبلوماسية وتطور وزارة الخارجية في عهد الملك
ً
ً
مهما للباحثين والدارسين والمعنيين بتاريخ المؤسس( .رحمه الله).
مرجعا
عبدالعزيز ،مما يجعل من هذا العمل

هذا الكتاب يتناول-ألول مرة باللغة العربية -موضوع الديانات من خالل مصادر أصلية في الموضوع ذاته ،باإلضافة
إلى مشاهدات الباحث لسنوات عدة.
إن اصدار المكتبة لهذا العمل لهو من صميم أهدافها السامية في خدمة اإلسالم ،ومساهمة منها في التعريف
بالفكر والمعتقد الياباني ،وتقديم صورة واضحة عن انتشار اإلسالم في اليابان.
السعــر

السعــر

 30ريـــال

تقنيات المعلومات في المكتبات والشبكات

تراجم رؤساء تحرير الصحف في
المملكة العربية السعودية

ينهض هذا الكتاب بوظيفة كل من الموجز اإلرشادي وكتاب الحقائق في الوقت نفسه ،حيث تقدم فصوله مراجعة
علمية شاملة ترصد تقنيات الحاسبات واالتصاالت وتطبيقاتها في المكتبات ،منذ بداية السبعينيات حتى منتصف
التسعينيات في القرن العشرين ،كما يقدم معالجة تفصيلية دقيقة لنظم أتمتة المكتبات على اختالف فئاتها ،من
الحاسبات العمالقة إلى النظم المعتمدة على الحاسبات متناهية الصغر ،كما يقدم نظرة مستقبلية حول التغيرات
المحتملة في علم المعلومات.

اعداد :محمد بن عبد الرزاق القشعمي

تأليف :أودري جروش ،ترجمة :د .حشمت قاسم

السعــر

 35ريـــال

الكتاب يترجم للرواد األوائل من الصحفيين الذين شغلوا رئاسة التحرير للصحف والمجالت في المملكة العربية
السعودية ،قبل عهد المؤسسات الصحفية من عام  1343إلى 1383ه،وهذا العمل توثيق لسيرة حياة هؤالء الرجال
الذين رحل بعضهم عنا للحياة اآلخرة.

السعــر

12

-

 25ريـــال

 30ريـــال

13

الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية
السعودية نظرة شرعية وقانونية

السعودية( :كتاب مصور)
الكتاب مصور باألبيض واألسود،يشتمل على صور متفرقة من المملكة
العربية السعودية،أخذت هذه الصور بواسطة المصور العالمي (امبرتو
ديسلفييرا) ،لمواقع تاريخية وآثار متنوعة.

السعــر

 25ريـــال

تأليف :د .محمد بن فهد الفريحي
ُيسهم الكتاب في زيادة الوعي بالتعامل األمثل مع تقنية المعلومات،
والتعريف بالجرائم المعلوماتية التي يمكن أن يقع فيها الفرد من دون
قصد وبتساهل منه تجاه الغرباء ،والمنتحلين لشخصيات بارزه ،أو معروفه،
وقد أصبحت الحاجة ملحة اليوم ،وقبل أي يوم مضى إلى نشر مثل هذه
الدراسات المتخصصة.
السعــر

14

 35ريـــال

15

تقنيات الذكاء اإلصطناعي والنظم الخبيرة

حضارة الكتابة

االنكستر وآمي وارنر

تأليف :أ.د .سعيد بن فايز السعيد د .عبدالله بن محمد المنيف

الكتاب مترجم للعربية،يناقش تطبيقات تقنيات الذكاء اإلصطناعي والنظم الخبيرة في المكتبات ومراكز المعلومات،
والذكاء اإلصطناعي وتطبيقاته تكاد التدخل تحت حصر ،فهي مطبقة في معظم مناحي الحياة ،ناقش الكتاب
ً
واستشرافا للمستقبل القريب لها في حقل المكتبات
مجاالت التطبيق لهذه التقنيات وحدودها ،والوضع الراهن،
ومراكز المعلومات،كالفهرسة والتكشيف والتزويد ...عالوة على ذلك غطى الكتاب التقنيات الذكية خارج نطاق
المكتبات ،ولكنها ذات صلة بقضايا المكتبات وخدمات المعلومات كالمعالجة الذكية للنصوص ،وتصنيف النصوص
ً
آليا ،واقتطاف النصوص وتاخيصها آليا،وغير ذلك من المجاالت المتعددة كالتشخيص الطبي ،وأنظمة النقد وغيرها.

ً
جانبا من جهود األمة العربية ومشاركتها الفاعلة في بناء الحضارة اإلنسانية ،ويسلط الضوء على دورها
الكتاب يبرز
اإلبداعي في ابتكار أعظم اختراع عرفته البشرية ،صدر هذا الكتاب بمناسبة انعقاد ندوة اإلسالم وحوار الحضارات
بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،بداية عام 1423هـ ،وعلى هامش الندوة ُدشن ليوثق نشأة الكتابة ويتتبع جذورها
منذ نشأتها األولى ،ويبين أساليب رسمها المختلفة ،ويلقي نظرة على تطورها عبر تاريخها الطويل حتى اليوم،
ً
أيضا إلى اللغة األلمانية.
تُ رجم هذه الكتاب

السعــر

 30ريـــال

الملف الصحفي

السعــر

الملك عبدالعزيز واستراتيجية التعامل
مع األحداث :حالة جدة

الملف يحتوي على ما نشر في الصحف والمجالت المحلية والعربية والدولية ومن أهم محتوياتها:
•أخبار مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

تأليف أ.د .دالل بنت مخلد الحربي

•المكتبات المحلية والعربية والعالمية

ً
ً
مرورا بضم الطائف
ابتداءا من استعادة الرياض عام 1319هــ،
مر توحيد المملكة العربية السعودية بمراحل كثيرة،
ثم مكة المكرمة حتى حصار جدة ،التي هي موضوع هذا الكتاب ،حيث تلقي المؤلفة الضوء على استراتيجية الملك
عبدالعزيز ،في التعامل مع األحداث من خالل موقفه من دخول جدة ،والكيفية التي عالج بها كافة األمور الشائكة
للوصول إلى هدفه .في ظل تداخالت دولية ومحلية ،وتسعى الدراسة لتتبع تلك االستراتيجية التي ترتكز على فترة
زمنية قصيرة ال تتجاوز ثالثة أشهر.

•أخبار النشر والتأليف
•تقنية المكتبات والمعلومات
•شؤون ثقافية

السعــر

تراث المغاربة واألندلسيين في آثار الدارسين
بالمملكة العربية السعودية (دراسة ببيلوجرافية)

 30ريـــال

خدمات المكتبات والمعلومات :قياسها وتقييمها
تأليف.ف.النكستر وش بيكر:

تأليف :د.حسن بن عبد الكريم الوراكلي
الكتاب موجه للمهتمين بالدراسات المغربية واألندلسية وهو دراسة علمية أكاديمية جاء في فصله األول:عناية
المشارقة بتراث المغاربة واألندلسيين في آثار الدارسين السعودين من جيل الرواد والذي تاله وحصيلتها
ودوافعها،ثم يتبع حصيلة االهتمام بهذا التراث ومناهجها ونتاجها العلمية،وفي الفصل الثاني:جاء ثبت ببيلوجرافي
باألعمال العلمية السعودية حول نصوص ذلك التراث وقضاياه وظواهره وأعالمه وصلت إلى ( )450دراسة علمية.

السعــر

16

 20ريـــال

الكتاب مترجم من اللغة اإلنجليزية للعربية وهو متخصص في مجال المكتبات والمعلومات ،وهو جامع ألفضل
طرق التقويم وأساليبها ،ودراساته الميدانية ،حيث قام المؤلفان بعرض وبناء نتائج الدراسات التقويمية السابقة
التي تتسم باالطراد والثبات ،كي يفيد منها اختصاصيو المكتبات ،والكتاب منظومة متكاملة لقضايا التقويم
ً
تعميما للفائدة.
وبحوثه ودراساته ،وحرصت المكتبة لتقديمه للقارئ العربي
السعــر

 25ريـــال

 35ريـــال

17

أسرة الوادي المبارك في الميزان
تأليف :د.محمد العيد الخطراوي
عنوان الكتاب نسبة لـ (وادي العقيق) في المدينة المنورة،يتحدث الكتاب عن واحدة من األسر األدبية والمجالس الثقافية
المهتمه بالحراك الثقافي واألدبي في المملكة العربية السعودية منذ عام ( 1371ه الى  1399ه)،وتوجت جهود
هذه األسرة األدبية بتأسيس النادي األدبي الثقافي بالمدينة المنورة ،تكفلت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بنشر
وفاء لهذه الجماعة األدبية وابراز جهودها من رجاالت األدب البارزين في مدينة المصطفى صلى الله علىة
هذا العمل
ً
وسلم ،الذين أخلصوا في اثراء هذا الجانب ،وحملوا على عاتقهم التواصل مع رواد النهضة األدبية والثقافية العربية.

السعــر

 25ريـــال

نحو استراتيجية لدخول النتاج الفكري المكتوب
باللغة العربية في الفضاء اإللكتروني

معجم األصول الفصيحة لألمثال الدارجة

بحوث مقدمة للمؤتمر الحادي عشر لالتحاد العريي للمكتبات والمعلومات  -تونس2001م-

إشراف :د.وحيد قدورة

تسعى األوراق العلمية المقدمة في هذا الكتاب إلى معالجة بعض الوسائل المعلقة بالوضعية الراهنة لشبكات
ونظم المعلومات العربية والمشروعات الموجودة قيد االنجاز أو المبرمجة وتقوم بعض تجارب استخدام تقنية
المعلومات في المكتبات العربية ،ودراسة قضايا تدريس علوم المكتبات والمعلومات.
إن افضل طريقة لفرض الوجود العربي في عصر العولمة الذي اليعترف إال بالمعرفة المعلوماتية وتوفير الظروف
المناسبة للمفكر والمثقف العربي للتأليف واالبداع العلمي أو األدبي ،ثم يأتي دور المتخصصين في المعلومات
لتوثيق هذا االنتاج ونقله عبر كل المسالك وبالخصوص عبر شبكات االتصاالت.
السعــر

 30ريـــال

استيعاب صيغة مارك البيبليوجرافية
ترجمة :د .صالح بن محمد المسند

تأليف :معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي
تقدم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض هذا المعجم الموسوعي
الكبير في ( )8مجلدات ،الذي جاء نتيجة جهد كبير قام به المؤلف ،الذي حمله
االهتمام باللغة العربية وفنونها ،أن يبحث ويستقصي الكلمات واأللفاظ
العامية ذات األصول الفصيحة ،وأستطاع بحمد الله وتوفيقه ،أن يجمع فيه
األلفاظ والكلمات التي كان أسالفنا القدماء من العرب الفصحاء يستعملونها
في لغتهم المتداولة حينذاك ،في اشعارهم وأمثالهم وكافة مناحي حياتهم،
ثم استمر استعمال تلك الكلمات واأللفاظ على مر القرون الماضية ،حتى
وصلت إلينا.

السعــر

 200ريـــال

هذا الكتاب المتخصص إحدى اصدارات مكتبة الكونجرس األمريكي،تُ رجم إلى اللغة العربية ؛ ليلبي حاجة المكتبيين
في قواعد الفهرسة األنجلوأمريكية ،لفهرسة الكتب والدوريات والمخطوطات...الخ ،تناول هذا الكتاب التعريف
بمعنى مارك ،ولماذا تسجيالت مارك مهمة؟ باإلضافة لفصول أخرى جاءت مجتمعة في إثنى عشر جزء ،باإلضافة
للمصادر والمراجع وخاتمة الكتاب هو إحدى اصدارات مشروع (الفهرس العربي الموحد)،التابع لمكتبة الملك
عبدالعزيز العامة ،الذي يتكون من قاعدة ببليوجرافية لألوعية العربية المختلفة أشكالها وأنواعها ،المبنية على صيغة
مارك الببلوجرافية:الفهرسة المقروءة ً
آليا.

السعــر

18

 10ريـــال

19

لغة العرب ورئيس كتبتها أنستاس الكرملي
إعداد :الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري
د .أمين بن سليمان سيدو
الكتاب عمل توثيقي ودقيق للمحتوى الفكري والثقافي لمجلة (لغة العرب) التي كان يصدرها ويرأس تحريرها
ً
ً
مهما وأداة جيدة للباحثين والدارسين لالفادة
مرجعا
انستاس الكرملي العالم اللغوي واألديب المعروف ،والكتاب يعد
من الرصد العلمي واألدبي والتاريخي المكنون في مجلدات هذه المجلة التراثية بما تحوية وتنشره من مباحث.

السعــر

 30ريـــال

عالم المخطوطات والنوادر
ملحق محكم نصف سنوي

الموحد (صور)
ّ
الكتاب محاولة فريدة قامت بها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لتوثيق تاريخ
الملك عبدالعزيز (رحمه الله) وتاريخ المملكة العربية السعودية ،قدم له
الملك عبدالله بن عبدالعزيز ،بكلمة تاريخية ضافية في صدارته .والكتاب
ً
يدويا والصور
مخطوط ،بالرسم الديواني ،يصحبنا من خالل النص المكتوب
الفتوغرافية القديمة التي تمثل وثائق في غاية األهمية في رحلة إلى ذلك
الماضي الجميل مع عاهل المملكة ومؤسس كيانها الشامخ وقد صدر
الكتاب باللغتين العربية واإلنجليزية.

ملحق محكم نصف سنوي يصدر عن دار عالم الكتب بدعم من مكتبة الملك عبدالعزيز العامة صدر العدد األول عام
ً
تحريرا أ.د.يحيى بن محمود بن جنيد ،والمجلة تهتم بالدراسات في مجال المخطوطات اإلسالمية
1417ه 1996 /م.
والوثائق والمسكوكات والكتب النادرة والدراسات ذات الطابع التراثي والتاريخي ،وتخضع جميع الدراسات فيها
للتحكيم العلمي.

السعــر

 20ريـــال

عمل المرأة السعودية
السعــر

 350ريـــال

تأليف :د.وفيقة بنت عبد المحسن الدخيل
الكتاب دراسة لتطور المرأة السعودية الوظيفي في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة من
1417-1300ه الموافق 1997-1880م ،وهذه الدراسة ترجمة الهتمام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بدعم ومساندة
الدراسات التي تخدم الباحثين والدارسين والمهتمين بهذا الموضوع.

السعــر

20

 25ريـــال

21

مفهوم اإلرهاب في الفقه اإلسالمي
والقانون الوضعي

مكة المكرمة والمدينة المنورة :صور نادرة

تأليف ،أ.د .علي بن عبدالعزيز العميريني
اشتمل الكتاب في مجلديه على الكثير من المواضيع ذات العالقة بمفهوم
اإلرهاب ،كالتعريف اللغوي والمعنى في القرآن الكريم والسنة النبوية،
واالشكاالت المثارة حول تعريفه ،واالتجاهات العامة حول ذلك ،ثم عناصر
اإلرهاب وأثرها في بيان مفهوم اإلرهاب ،وبحث مفهومه لدى المنظمات
والهيئات الدولية ،ومفهوم اإلرهاب وحق تقرير المصير ،مفهوم اإلرهاب
ً
متضمنا تعريفات أهم
في القانون العام ومفهوم اإلرهاب السياسي
ً
واخيرا الحديث عن مفهوم اإلرهاب
الشخصيات السياسية وفقهاء القانون،
في الشريعة اإلسالمية ،والتعريف الراجح لإلرهاب والخاتمة.

السعــر

22

 60ريـــال

ً
ً
مهما من مصادر كتابة التاريخ ،تهتم
علميا
مصدرا
تعد الصور التاريخية
ّ
ً
كثيرا بجمعها وحفظها ،ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة
األمم والشعوب
بالرياض،تضع بين يدي القارئ مادة علمية ثمينة ألبنائها الراغبين في
دراسة تاريخ هاتان المدينتان المقدستان ،وتعريف األجيال الصاعدة بمكنون
ً
ً
وإنصافا لمن أسهم من
غرسا لقيم وأصالة،
هذا التراث اإلسالمي الغزير؛
المصورين العرب والغربيين في إغناء التراث اإلسالمي واإلنساني العظيم.
مادة الكتاب صور نادرة لكل من :محمد صادق بك ،أحمد مرزا ،محمد حلمي
وآخرون مثل :سنوك ،هورغرونيه وغيرهم.

السعــر

 20ريـــال

23

شروق وغروب
صور متنوعة للملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله)
مجموعة شروق وغروب،كتاب مصور ،بعدسة صاحب السمو األمير فيصل بن
عبدالله بن محمد آل سعود ،المجلد األول (شروق) بعدد ( )76صور متنوعة
للملك عبدالله ،تنوعت هذه الصور فبعضها في رحالته البرية ،وبعضها اآلخر
في زياراته خارج الوطن ،أما المجلد الثاني ( )sunsetأي الغروب ،بعدد ()76
صور متنوعة ،لمظاهر غروب الشمس ،أخذت هذه الصور من مختلف مناطق
المملكة ،وبعض دول العالمُ ،علق على كل صورة بعبارات شارحة.

السعــر

24

 500ريـــال

نخيل التمر في المملكة العربية السعودية
يتحدث الكتاب عن الشجرة المباركة (نخلة التمر) ُأعتمد في تأليفه على
الكتب القيمة ،والمراجع والمصادر المتنوعة ،اشتمل هذا الكتاب على
معلومات تتناول مكانة النخلة في القرآن الكريم والسنة النبوية ،والتراث
العربي والشعبي ،ومناطق انتشارها ،وأنواعها المختلفة ،وطرق العناية بها،
واألمراض التي تصيبها والوقاية منها ،وفوائدها الصحية لإلنسان،يشتمل
الكتاب على صور متنوعة عن (نخلة التمر)،ونصائح علمية لإلكثار منها.

السعــر

 90 /60ريـــال

25

شوال الرياض (رواية تاريخية)

ديوان المئوية ..ذكرى التوحيد والتأسيس

تأليف :حمد بن حميد الرشيدي

إعداد :إسماعيل بن حسين أبو زعنونه

الكتاب رواية تاريخية ،فازت بمسابقة جائزة المكتبة بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية،
ويأتي طباعة ونشر هذه الرواية كترجمة صادقة الهتمام المكتبة بدعم ومساندة الدراسات واألبحاث التي تتناول
تاريخ الملك عبدالعزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها الوطني المجيد.

للوطن مكانة خاصة في قلوب األدباء والشعراء يصوغون فيه وله أصدق المشاعر وأعطر الكلمات في عقود من
ً
شاهدا على مشاعر الحب وصدق االنتماء .تلك مكانة الوطن في قلب أبنائه فما
القصائد يجملون بها أيامه ولياليه
وهوى القلوب واألفئدة ،فكيف يكون التعبير عما
البال لو كان الوطن هو المملكة العربية السعودية درة األوطان ُ
يجيش بخواطرنا تجاهه؟ وما المشاركة في ذكرى توحيد وتأسيس المملكة إال تعبير صادق عن حب ووالء وإخالص
ً
ً
واضحا على هذه الذكرى الطيبة.
عنوانا
ووفاء لهذا الوطن المعطاء ،لقد اخترنا  100قصيدة لتكون

السعــر

 25ريـــال

السعــر

شهور في ديار العرب

 20ريـــال

مداخل بعض أعالم الجزيرة العربية في
األرشيف العثماني

ترجمة وتعليق :أ.د:سمير عبد الحميد إبراهيم (رحمه الله)
يسلط الكتاب الضوء على فترة مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية ،من النواحي الثقافية واالقتصادية ،كما
يتحدث المؤلف بأسلوب مميز عن أيامه في الرياض ولقاءاته مع العلماء والمشايخ ،ثم يصف لقاءه بالملك عبدالعزيز
(رحمه الله) ،ومدينة الرياض والتعلىم فيها ،ولقاء الملك عبدالعزيز بالعلماء في مكة المكرمة ،ويؤكد المؤلف على
اعجابه الشديد بشخصية الملك عبدالعزيز وأسلوبه في الحكم ،وطريقته في معاملة حاشيته ومرافقيه،وتفقده
ألحوال المحتاجين من رعيته.

السعــر

 35ريـــال

تأليف :د.سهيل صابان
ً
ً
ً
وهاما لشريحة كبيرة من الباحثين والمتخصصين بتاريخ الجزيرة
حيويا
موضوعا
تقدم المكتبة هذا الكتاب ،الذي تناول
العربية في العصر الحديث ،خاصة تلك الوثائق الموجودة في األرشيف العثماني ،التي قدرت محتوياته بحوالي
 150مليون وثيقة ،نصفها على أقل تقدير تخص الدول العربية ،وبكونه يضم هذا الكم الهائل من الوثائق ،وجزء
منها متعلق بتاريخ المملكة العربية السعودية ،وعالقاتها الخارجية ،يجد الباحث في هذا العمل معلومات دقيقة
وهامة عن كثير من الشخصيات التي كان لها أدوار مهمة في شتى مناحي الحياة في الجزيرة العربية سواء العلمية
أو الدينية أو السياسية أو اإلدارية أو العسكرية وغيرها سواء أكانوا من أهالي الجزيرة العربية ،أو من غيرهم.
السعــر

 25ريـــال

ياباني في مكة

االجتماعية:تطور وتطوير
برامج الرعاية
ّ

ترجمة وتعليق :أ.د :سمير عبد الحميد إبراهيم ،وسارة تاكاهاشي

تأليف :أ.د.راشد بن سعد الباز

يكشف الكتاب النقاب عن جوانب مجهولة من أدب الرحالت الياباني ،كما يكشف عن نمط أدبي فريد ،فمؤلفه
ياباني مسلم يجيد التعبير عن أحاسيسه بدقة ،ناقد يحلل ما يرى وما يسمع ،كتب المؤلف عن اإلسالم ومبادئه،
ثم عن الرحلة ذاتها والظروف التي دفعته إلى القيام بها ،وركز على األمور الجغرافية واالجتماعية والثقافية
ً
مرورا بقناة السويس ،ثم
واالقتصادية والعمرانية.تحدث عن سفره إلى مكة المكرمة بالباخرة من اليابان إلى مصر
وصوله إلى المملكة العربية السعودية وأدئه لمناسك الحج،كما وصف في فصل مستقل لقاءه بالملك عبدالعزيز
(رحمه الله)،تقرر نشره ضمن مطبوعات المكتبة ،وبعد نفاذ النسخ المطبوعة ،رأت المكتبة إعادة نشره مرة أخرى.

يقدم هذا العمل برامج الرعاية االجتماعية التي تقدمها الدولة ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
ً
عاما الماضية ،للفئات المحتاجة في المجتمع السعودي من خالل ثالثة برامج أساسية :الضمان االجتماعي،
خالل 40
تطور وتقدم برامج الرعاية
ورعاية األيتام ومن في حكمهم ،ورعاية المسنين المحتاجين للرعاية .ويستعرض كذلك
ّ
التغير االجتماعي والثقافي واالقتصادي للشعب
االجتماعية الموجهة للفئات المحتاجه في المملكة بسبب
ّ
ً
عالميا في مجال خدمات الرعاية االجتماعية في سبيل تقديم خدمات تتناسب
السعودي؛ لتنسجم مع التطور الحاصل
واحتياجات أفراد المجتمع.
يعتمد الكتاب على المنهجية العلمية في رصد النمو والتطور الذي حصل في برامج الرعاية االجتماعية للفئات
المحتاجه منذ إنشاء الوزارة وحتى وقتنا الحاضر.

السعــر

 30ريـــال
السعــر

26

 25ريـــال

27

نحن نقرأ

إنسان الجزيرة

تأليف د .سارة العبدالكريم ،د .منيرة السديري ،د .وفاء السبيل

تأليف :إبراهيم عبده

ً
ً
مبكرا،
رفيقا لحياتهم ،ويعين الوالدين على البدء
دليل لألسرة يبسط القول في طرق تربية أبناء قراء يكون الكتاب
وتوفير الدعم المناسب ألبنائهم في مراحلهم العمرية المختلفة من الوالدة حتى سن المراهقة.

يعرض الكتاب سيرة الملك عبدالعزيز منذ نشأته حتى توطيد أركان الدولة ،ويعد محاولة جيدة إلبراز عبقرية المؤسس
الباني من خالل أعماله وبطوالته في تأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيدها .ويسلط المؤلف فيه الضوء
على البعد اإلنساني في شخصية الملك عبدالعزيز،ذلك البعد الذي كان له أبلغ األثر على كل من تعامل معه سواء
من الموالين له أم غيرهم.كما يتضمن الكتاب أحاديث وذكريات لعدد من المسؤولين من أمراء ووزراء ممن أسهموا
في األعمال وتقلدوا المناصب في عهد جاللته (رحمه الله).

السعــر

 15ريـــال
السعــر

السجل العلمي لندوة :مصادر
المعلومات عن العالم اإلسالمي

زيارات الخير والعطاء
تأليف :مجموعة باحثين
ً
مصورا لزيارات الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – إلى مناطق
توثيقيا
رصدا
يقدم هذا الكتاب
ًّ
ً
فصال تبرز زياراته – رحمه الله – إلى مناطق :مكة المكرمة،
المملكة العربية السعودية  ،ويتضمن أربعة عشر
ً
والرياض ،والمنطقة الشرقية ،وحائل ،والقصيم ،والمدينة المنورة ،والباحة ،ونجران ،وعسير ،وجازان ،والحدود
الشمالية ،والجوف ،وتبوك ومحافظة الطائف.
السعــر

هدفت الندوة إلى تناول األنواع المختلفة لمصادر المعلومات عن العالم اإلسالمي المطبوع وغير المطبوع،التاريخي
والجغرافي بالوصف والتحليل والدراسة والتقويم،شارك في هذه الندوة مجموعة من العلماء والباحثين وأساتذة
الجامعات وغيرهم من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ،حيث رتبت البحوث في هذا السجل حسب الترتيب
أوال ،وتليها البحوث المكتوبة بلغات أخرى.
نفسه الذي قدمت به داخل جلسات الندوة،البحوث العربية ً

 40ريـــال

السعــر

 90ريـــال

مكتبة الدكتور عيد بن مسعود الجهني

واقع الضبط البيبلوجرافي لإلنتاج الفكري
عن الملك عبدالعزيز آل سعود
تأليف :أ.د.سالم بن محمد السالم
ً
نموذجا للجهود التي أنجزتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في مجال توثيق مسيرة موحد
يمثل هذا العمل العلمي
ً
رصدا لجميع ما تقتنيه المكتبة من اوعية معلومات لها
هذه البالد وتاريخ المملكة وتحقيق تراثها الوطني ،ويتضمن
ً
اصدارا عن
عالقة بتاريخ الملك عبدالعزيز أو تاريخ المملكة العربية السعودية،ويعد من أوسع الكتب الببليوجرافية
شخصية الملك عبدالعزيز آل سعود ،حيث يرصد بتوثيق شامل جميع ما صدر من انتاج فكري عن الملك عبدالعزيز
والمملكة الذي صدر بجميع اللغات.
السعــر

28

 25ريـــال

 25ريـــال

ً
انطالقا من كون مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مؤسسة خيرية ثقافية ،فقد تضمنت إحدى مواد نظامها األساس
(فتح باب التبرع والهبات والمنح واإلعانات العامة والخاصة والوصايا التي توجه للمكتبة من قبل المواطنين
دعما لموارد المكتبة الوثائقية والمالية،ومكتبة الدكتور عيد بن مسعود الجهني.إحدى
والهيئات العامة والخاصة) ؛
ّ
هذه القنوات ،والتي تفضل الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) بالموافقة على قبولها كهدية من سعادته إلى
المكتبة؛ لالستفادة منها في مواضيع (القانون ،االقتصاد ،السياسة ،اإلدارة ،الشريعة ،االجتماع ،اإلعالم ،األدب،
التاريخ )...،حيث فهرست وصنفت بأكثر من ( )3.000كتاب ومرجع ،بعد أن ُوضع ختم خاص يحمل عبارة (إهداء من
الدكتور عيد بن مسعود الجهني ) على كل مجلد منها.

السعــر

 25ريـــال

29

الطريق إلى مكة
مؤلف الكتاب من أهم رجاالت الغرب الذي أسلموا خالل القرن العشرين وتركوا بصمة كبرى في الثقافة العربية
واإلسالمية واألوروبية على السواء ،ترجمة الدكتور رفعت السيد على ،وبتقديم معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن
ً
ً
موفدا من إحدى الصحف الغربية إلى
معتزا بعاداته وتقاليده،
الحصين .يروي الكتاب سيرة شاب خرج من بالد الغرب
بالد الشرق لكي يقدم تقارير صحفية عن المنطقة بشكل عام  ،وفلسطين بشكل خاص تفاعل المؤلف مع احداث
المنطقة ،وزار عدة مدن عربية وإسالمية ،واطلع على عادات الناس ،وخالطهم ،فحل علىه االيمان الرباني دون
ان يسعي اليه ،ولذلك فإن الكتاب يروي حكاية اكتشاف رجل أوروبي لإلسالم دون قصد ،واندماجه مع المجتمع
ً
جزءا ال يتجزأ من تاريخ عدة دول إسالمية ،ارتحل إليها
اإلسالمي وتفاعله مع المجتمع الذي عاش فيه حتى اصبح
وعاش فيها كأحد أفرادها كالمملكة العربية السعودية وباكستان وايران وفلسطين.

السعــر

 50ريـــال

المخطوطات العربية :مشكالت وحلول
تأليف :د.عابد بن سليمان المشوخي
ً
دورا في الحفاظ على التراث العربي اإلسالمي المخطوط وصيانته
يتناول الكتاب فهرسة المخطوطات التي لعبت
والكشف عنه ،ولوال الفهرسة لما استطاع العلماء -مهما كان لهم من إمكانات مادية ومعنوية-أن يقفوا على كثير
مما هو مكنوز من آالف المخطوطات في المكتبات العامة والخاصة في بقاع المعمورة.

السعــر

 25ريـــال

الح ْج ْر
ِ HEGRA
كتاب مصور من الحجم الكبير صدر عن المكتبة عام 2013م  ،يتضمن صور
باألبيض واألسود متنـــوعة للكثــــــــير مـــــن المعالم التـــــــاريخية واألثــــــرية
بالممـلكــــة ،أخذت بعـدســـة المــــــصور العالمي (امبرتو دي سيلفيرا) ُ ،يظهر
ما تحتويه المملكة من كنوز وآثار ال تقدر بثمن.

السعــر

 1500ريـــال

السجل العلمي لندوة :مستقبل الثقافة في العالم العربي
ً
استيعابا لثوابت الثقافة في الوطن العربي
سعت ندوة مستقبل الثقافة في العالم العربي إلى بلورة رؤية أكثر
ومتغيراتها ،ومن ثم توجهاتها وصورها المستقبلية عبر محاور تسير من الحاضر إلى المستقبل ومن المحلي إلى
العالمي .تتناول الندوة ثالثة محاور رئيسة ،ففي المحور األول دراسات تتمعن في واقع الثقافة في الوطن
العربي،وتحاول من خالل الوقائع واألرقام أن تقرأ ذلك الواقع لتوفير األرضية األساسية لقراءة المستقبل،وفي
ً
استشرافا،تتراءى مالمحه في تقاسيم الحاضر ووقفات عند أبرز جوانب الثقافة العربية تبدأ بالنظر
المحور الثاني
للبحث المتمثل بالمسائل اإلشكالية لتمتد من ثم إلى ما بعد الجوانب الرئيسة في أي تشكيل ثقافي حضاري ،أما
ً
كثيرا في الطرح الثقافي العربي المعتاد ،وذلك أننا هنا نستدعي
المحور الثالث فيتضمن رؤية مغايرة وغير مألوفة
(اآلخر) بمغايرته لنا من ناحية والتقائه معنا من ناحية أخرى.

السعــر

30

 25ريـــال

31

شعر الكتّ اب في القرن الرابع الهجري
إعداد :د.وفيقة بنت عبد المحسن الدخيل
ويعرف الكتاب
يرتكز الكتاب على أبرز فئة أدبية مميزة ذات خصائص فنية محددة وهي طبقة الكتّ اب والشعراء،
ّ
في التمهيد بنشاة الكتابة العربية ومراحل تطورها ونمو طبقة الكتّ اب والشعراء منذ العصر الجاهلي ووجودها في
األدب العربي عبر العصور (اإلسالمي واألموي والعباس) وقد تحدثت المؤلفة عن المؤثرات الفكرية والسياسية
على الكتّ اب والشعراء وتناولت إعالمهم من خالل بيئاتهمُ ،
واختيروا على أساس الشهرة العامة والتمكن من الصفة
األدبية وقربهم من السلطة ،كما تحدثت المؤلفة عن االتجاهات الشعرية لهؤالء الكتّ اب من حيث أثر التوجيه العقائدي
والسياسي في شعرهم.

السعــر

 20ريـــال

المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية:
تاريخ العالقات التجارية بين الصين والجزيرة العربية
الغبان
تأليف ،أ.د .علي بن إبراهيم
ّ
تبرز األمة العربية واإلسالمية ،والصين كأمتين عريقتين من خالل إسهاماتهما المتميزة والواسعة وانجازاتهما
العلمية في مجاالت كثيرة كالفلك والعلوم والجغرافيا والزراعة والطب وغيرها ،حيث تعود العالقات العربية الصينية
إلى فجر التاريخ ،وتمتد إلى قبل ظهور اإلسالم وبعده ،حيث تبادل الطرفين التجارة عبر طرق الحرير البرية والبحرية ؛
مما اسهم في ارساء قواعد من التفاهم مبنية على أسس من التفاهم المشترك ،دفع بالعالقات بينهما إلى تطور
هذه العالقة وتنميتها في جميع المجاالت .ويأتي هذا الكتاب ترجمة حقيقية لواقع هذا التفاهم المشترك ،وتأكيد
ً
ً
مهما للباحثين والمتخصصين من كال الجانبين.
مصدرا
على نموه ،ليكون
السعــر

 20ريـــال

الصراع بين الحق والباطل كما جاء في سورة األعراف
تأليف د .عادل محمد صالح أبو العال
إصدار المكتبة لهذا العمل هو من صميم أهدافها السامية في نشر الثقافة اإلسالمية والعربية األصيلة ومساهمة
منها في تشكيل شخصية المسلم العامل النافع لنفسه ووطنه ومجتمعه وفق نهج سلف أمتنا اإلسالمية الصالح.

السعــر

32

الجزيرة العربية حديقة الرسامين
تأليف :تييري موجيه
ً
تجسيدا للقيمة الحقيقية للبيئة الفلكلورية الجمالية لجنوب المملكة
الكتاب ُيعد
العربية السعودية ،ويؤكد مدى التنوع الثقافي لهذه المنطقة ،ويحفل الكتاب
بالصور الملونة التي أخذت بعدسات مصور محترف جاب جميع مناطق
بها،وكون من خاللها عالقات وصداقات
ومحافظات جنوب المملكة وعاش
ّ
متينة مع سكانها والمقيمين بهاْ ،أب َرزَ المؤلف التقليد الرائع لرسوم الجدران
واألرضيات الملونة ،الذي تقوم به النساء واألطفال في(منطقة عسير)،حيث
انكب المؤلف على التعريف بهذا الفن المجهول والنادر لكثير من القراء الذين
اليعرفون عن المملكة إال القليل في مجال الفن الجداري بالتحديد المعروف
بـ (القط).

السعــر

 80ريـــال

 30ريـــال

33

الملك القائد ،القيادة العسكرية للقائد الملك عبدالعزيز آل سعود

مصادر أندلسية

تأليف :د .يوسف بن إبراهيم السلوم

الكتاب جزء مما تقتنيه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض ،من مجموعات متنوعة من التراث اإلسالمي عامة،
وما يتعلق منه باألندلس على وجه الخصوص ،والمطبوع في مختلف أرجاء العالم ،وهو رصيد من فكر األدباء
والباحثين والعلماء من عرب ومستشرقين بعدة لغات.

ً
مستندا إلى
الكتاب يركز على أسلوب القيادة العسكرية عند الملك عبدالعزيز وإدارته للحرب والشؤون العسكرية،
ما سبق أن كتب عنه في هذا الموضوع وإلى الوثائق وإلى التراث العسكري ،الكتاب يناقش الجانب العسكري من
حياة القائد الملك عبدالعزيز ،ويركز على قيادته العسكرية لتوحيد المملكة العربية السعودية ،وما ترتب علىها من آثار
وإنجازات عسكرية أدت إلى تحقيق األمن واالستقرار ومن أهم أسباب إعداد هذا الكتاب هو أن الملك عبدالعزيز.
ً
ً
ً
واجتماعيا ،ويتمتع بصفات ومميزات قيادية عسكرية ،وقد اطلق علىه المؤرخون
سياسيا
قائدا
(رحمه الله) .كان
عدة أسماء ،فهو القائد العسكري األول الذي قاد السرية األولى التي دخلت الرياض ،وهو الذي أصبح بعد توحيد
المملكة سنة 1351هـ أول ملك للمملكة العربية السعودية.
السعــر

السعــر

 50ريـــال

 20ريـــال

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،المؤسسة
الخيرية  -قراءة في المسيرة واإلنجازات

اتفاقيات النفط والمعادن في المملكة العربية السعودية
تأليف ،أ.د عبدالعزيز بن عبدالله بن لعبون

إعداد ،أ .محمد محمود يوسف
يرصد الكتاب إنجازات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الثقافية والعلمية خالل السنوات العشر األولى من ندوات
محلية ودولية ومحاضرات وأمسيات شعرية ومعارض ثقافية ،ويسعى إلى زيادة التعريف بنشاطاتها ،وتوثيق
الوقائع واألحداث التي عاصرتها خالل العقد الماضي ،ويمتاز الكتاب بشمولية التغطية ،حيث أنه يتحدث عن الشؤون
الثقافية والعلمية لهذه المؤسسة الخيرية وما قامت به من إنشاء قواعد المعلومات والخدمات المكتبية المقدمة
للمرأة والطفل وكافة فئات المجتمع ،وبرامج البحث العلمي والترجمة والنشر التي تخضع لقنوات التحكيم العلمي
ً
وأخيرا التطلعات المستقبلية للمكتبة
المتعارف علىها،
السعــر

كما هو معروف بأن المملكة العربية السعودية،أحد أبرز األعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط المعروفة باسم
( األوبك) بما تملكه من احتياط نفط ضخم والتي بحمد الله وتوفيقه عادت هذه الثروة وصناعتها على هذه البالد
بالخير العميم ،وفي هذا العمل تقدم المكتبة للمهتمين بالنفط والمعادن والدراسات المتعلقة بهما ،تأليف أحد
المتخصصين في هذا المجال ،وهو كتاب توثيقي لنصوص اتفاقيات النفط والمعادن المبكرة.

السعــر

 30ريـــال

 20ريـــال

نشر الكتاب في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي

معجم الكلمات الدخيلة في لغتنا الدارجة

تأليف ،د .فهد بن محمد الدرعان

تأليف :معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي

الكتاب يكشف عن تفاصيل دقيقة حول حركة النشر العلمي في الجامعات الخليجية ،حيث يتناول المؤلف حركة النشر
في هذه الجامعات من خالل دراسة بدايات هذه الحركة (النمو ،التنوع ،التطور ،النضوج) يتكون الكتاب من جزأين،
ً
استعراضا ألدبيات البحث السابقة ،ثم عرض المنهج العلمي الذي اتبعه في دراسته
قدم المؤلف في الجزء األول
ً
ً
ً
تطبيقيا
موثقا دراسته باستشهادات مرجعية وثائقية أما الجزء الثاني فقد كان
مستندا على المصادر والمراجع،
ً
مسحيا ،استند فيه إلى األدوات واالستبانات والمقابالت الشخصية وغير ذلك من األدوات واألساليب.

منذ الوهلة األولى من قراءة هذا الكتاب،ينتابنا شعور بالتواصل واستمرارية القراءة دون توقف ،للكثير من األلفاظ
الدخيلة والعامية التي شاع استخدامها في الجزيرة العربية ،ونتيجة للتفاعل بينها وبين اللغات واللهجات األخرى،
ليست عربية في األصل ؛ مما جعلها تتداول بين الناس ،ويحسبها البعض عربية فصحى وهي غير ذلك،ذكر المؤلف
األلفاظ الدخيلة والعامية وبحث عن أصولها ،وشرح معانيها ،وأستشهد بأمثلة إلستعمالها ،يتكون هذا المعجم من
مجلدين.

السعــر

34

حرصت المكتبة على حفظه وتنظيمه وإتاحته للباحثين والمهتمين بهذا الموضوع.

 25ريـــال

السعــر

 60ريـــال

35

الهدن بين المسلمين والصليبيين
تأثيرات ُ
تأليف :د.محمد بن عبدالله الشويعر
الهدن بين المسلمين والصليبيين على المجتمع في بالد الشام ومصر،
تناول الكتاب بالشرح والتفصيل تأثيرات ُ
الهدن بين
خالل الفترة من 690-490ه الموافق  1291-1097م،من خالل أربعة فصول ،تناول األول منها تأثير ُ
المسلمين والصليبيين منذ بداية الحملة الصليبية األولى حتى وفاة صالح الدين األيوبي ،وتناول الفصل الثاني
للهدن بين المسلمين والصليبيين منذ وفاة صالح الدين األيوبي حتى سقوط مدينة عكا،
التأثير السياسي ُ
للهدن بين المسلمين والصليبيين ،أما الفصل الرابع فتناول التأثير
أما الفصل الثالث فتناول التأثير االقتصادي ُ
للهدن بين المسلمين والصليبيين،ثم جاءت الخاتمة والمالحق ،ورصد بالمصادر والمراجع.
االجتماعي والفكري ُ

السعــر

معجم األصول الفصيحة لأللفاظ الدارجة
أو ما فعلته القرون بالعربية في مهدها

 30ريـــال

الرسالة الغزنوية في أسماء بعض الكتب العربية
والرسائل النجدية التي طبعت في البالد الهندية
دراسة وتحقيق عبدالله بن حمد بن محمد العسكر

تأليف :معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي
تقدم المكتبة هذا المعجم الموسوعي الكبير في( )13مجلد ،الذي جاء نتيجة
جهد كبير قام به المؤلف ،الذي حمله االهتمام باللغة العربية وفنونها،
أن يبحث ويستقصي الكلمات واأللفاظ العامية ذات األصول الفصيحة،
وأستطاع بحمد الله وتوفيقه ،أن يجمع فيه األلفاظ والكلمات التي كان
أسالفنا القدماء من العرب الفصحاء يستعملونها في لغتهم المتداولة
حينذاك ،في أشعارهم وأمثالهم وكافة مناحي حياتهم ،ثم استمر استعمال
تلك الكلمات واأللفاظ على مر القرون الماضية ،حتى وصلت إلينا.

موجهة إلى الشيخ عبد
ً
الكتاب رؤية شاملة وتحقيق رسالة خطية وردت من الهند من بعض طلبة العلم الهنود
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت  1339ه) ،حول طباعة بعض الكتب العلمية وجملة من المؤلفات
والرسائل النجدية في المطابع الهندية ،وقد تمكّن المؤلف عبر هذه الدراسة من الوقوف على جانب مهم ومغيب
من أحوال طباعة الكتب العربية في ذلك الوقت ،كذلك افادت الرسالة عن عدد كبير من المؤلفات والرسائل النجدية،
ومؤلفات ابن تيمية وابن القيم ،ولم يأت لبعضها ذكر المصادر الحديثة التى تناولت موضوع المطبوعات العربية
في شبة القارة الهندية.
السعــر

 25ريـــال

محمد صلى الله عليه وسلم في أدبيات الفكر الغربي
تأليف :د .سليمان بن محمد الجار الله،د.عبد الراضي محمد عبد المحسن

السعــر

 300ريـــال

الكتاب جاء في مقدمة وخمسة فصول ،األول محمد صلى الله علىه وسلم في أدبيات الفكر الجدلي،والفصل الثاني
محمد صلى الله علىه وسلم في أدبيات الفكر االستشراقي ،والفصل الثالث محمد صلى الله علىه وسلم في
مقررات الالهوت الكنسي ،والفصل الرابع محمد صلى الله علىة وسلم في أدبيات الالهوت الليبرالي .والفصل
الخامس واألخير ببليوجرافيا بأهم أدبيات الفكر الغربي حول نبي اإلسالم صلى الله علىه وسلم .ويسعى الكتاب
إلى تقديم خريطة علمية دقيقة ألدبيات الغرب حول نبي اإلسالم ورسالته ،غير محدوده بحدود جغرافية أو لغوية،
مما يتمكن معه القارئ أن يلم بطبيعة التصور الغربي ومفرداته ،ومصادره في تسلسل وترتيب تاريخي متناسق.

السعــر

36

 40ريـــال

37

والية اليمامة :دراسة في الحياة االقتصادية واالجتماعية
حتى نهاية القرن الثالث الهجري

رحالتي إلى أمريكا ..مشاهدات وقراءت وانطباعات وذكريات
تأليف :د .مازن بن صالح مطبقاني

تأليف د .صالح بن سليمان الوشمي (رحمه الله).
تناول الكتاب الحياة االقتصادية واالجتماعية في والية اليمامة اإلسالمية حتى نهاية القرن الثالث الهجري( ،التاسع
ً
ً
وافيا
نصيبا
الميالدي) ،اختيار المؤلف لهذا الموضوع ألن والية اليمامة لم يقدم لها دراسة مستقلة ،ولم تنل
ً
ً
كبيرا من اقليم نجد الذي
جزءا
من الدراسة في تاريخها اإلسالمي والحضاري ،باإلضافة إلى أن هذه الوالية تمثل
استوطنت فيه الكثير من القبائل العربية ،التي كان لها دور مهم في تشكيل المجتمع العربي وعاصرت بعضها ظهور
دعوة الرسول الكريم علىه أفضل الصالة والسالم ،وكان لبعضها مواقف مع هذه الدعوة ،الكتاب يحتوي على أربعة
ً
ً
وبشريا ،إدارة اليمامة ،الحياة االقتصادية ،الحياة االجتماعية ) ،تضمن الكتاب تراجم
جغرافيا
أبواب ( إقليم اليمامة
لبعض الشخصيات المهمة من هذه الوالية ودورها السياسي واالقتصادي.
السعــر

الكتاب وصف لرحالت متعددة قام بها المؤلف للواليات المتحدة األمريكية،الرحلة األولى قام بها وهو طالب في
المرحلة الجامعية ،ثم الرحلة الثانية وهو في مرحلة اإلعداد لرسالة الدكتوراه في االستشراق ،والرحلة الثالثة بدعوة
من وكالة إعالم الواليات المتحدة لزيارة المراكز االستشراقية في عدد من الواليات األمريكية ،أما الرحلة الرابعة
فكانت للمشاركة في ندوة فكرية في الكونجرس األمريكي .هذه الرحالت قام بها المؤلف مما أتاح له ولغيره من
التعرف على أمريكا والحياة االجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية فيها.
الدارسين السعوديين
ّ

السعــر

 35ريـــال

فهم اإلسالم في اليابان ..بين الماضي والحاضر

صيغة مارك و  21لبيانات المقتنيات ،قاعدة الحقول

تأليف :أ.د :سمير عبد الحميد إبراهيم

أن من المتطلبات األساسية لنجاح الفهارس الموحدة ،هو االعتماد على صيغة معيارية لبيانات الوصف البيبليوجرافي
متوافقة مع صيغة تبادل المعلومات البيبليوجرافي المحدودة بالمواصفة العالمية أيزو )ISO 2709( 2709وبدراسة
التطبيقات المختلفة للمواصفات العالمية تبين أن مارك  Marc 21من أفضل تلك التطبيقات وأنسبها ،وذلك
ألسباب عديدة منها ،أن مكتبة الكونجرس األمريكي تقوم بدعمه وتحديثه بفعالية ،كما أنه معتمد كصيغة أساسية
في النظم المكتبية المتكاملة الحديثة.

ً
ً
ً
وثقافيا
واجتماعيا
سياسيا
للتعرف على اإلسالم في اليابان
يأتي هذا الكتاب ليكون المصدر الثري للقارئ العربي
ّ
ً
وأكاديميا ،من خالل فصول عدة ،جاء أولها:بدايات اإلسالم في اليابان ،وفي الفصلين الثاني والثالث:مرحلة فهم
اإلسالم قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها ،وفي الفصل الرابع :فهم اإلسالم في الوقت الحاضر ،والفصل
الخامس :أثر العولمة في فهم اإلسالم في المجتمع الياباني المعاصر ،وفي الفصل السادس واألخير :فهم
اإلسالم في اليابان ..تطلعات وآمال ،وفي األخير جاء ثبت بالمصادر والمراجع التي اعتمد علىها المؤلف.

السعــر
السعــر

ياباني في مكة (باللغة اليابانية)

 100نشاط تدريبي

كُتبت النسخة اليابانية من هذا الكتاب ونشرها ألول مرة عام  1361ه الموافق  1943م في اليابان وقد رأت المكتبة
في عام  1419ه الموافق  1999م ،ترجمة ونشر الكتاب باللغة العربية ،بمناسبة مرور  100عام على تأسيس المملكة
العربية السعودبة ،القى هذا االصدار قبول لدى األوساط الثقافية واألدبية في المملكة وخارجها،وبمناسبة إقامة
معرض طوكيو للكتاب  2010م ،واختيار المملكة العربية السعودية «ضيف الشرف» في هذه المعرض،رأت المكتبة
المشاركة بمجموعة مختارة من المطبوعات وترجمتها إلى اللغة اليابانية،وبما أن هذا الكتاب لغته األصلية اليابانية
آعيدت طباعته والمشاركة به ضمن المطبوعات المشاركة في المعرض.

تأليف ،جاري كروهنوت

السعــر

 -ريـــال

 40ريـــال

الكتاب مترجم من اللغة اإلنجليزية ،يشمل على  100نشاط تدريبي تشمل على ألعاب ،ومحفزات عقلية وتمثيل
وغيرها من األنشطة التي تعد تطبيقات عملية للمسئولين عن تعلىم الكبار ،تهدف جميعها إلى ترسيخ وتبيان
العملية التعلىمية للمتدربين .يشمل كل تدريب على مقدمة تعريفية عنه ،واهدافه وآليات وشروط وقوانين انجازه.

السعــر
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 25ريـــال

 35ريـــال
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صورة المرأة في القصة السعودية
تأليف ،د .محمد بن عبدالله العوين
تناول هذا الكتاب بمجلديه بالدراسة والتحليل صورة المرأة السعودية في القصة السعودية بكل ابعاد شخصيتها
ً
ً
موضوعيا).
نقديا –
االجتماعية واإلنسانية ما لها وما علىها في إطار المنهج العلمي الوصفي التحليلي (

السعــر

 60ريـــال

المواصالت في المملكة وتطورها في عهد الملك عبدالعزيز
تأليف د .محمد بن عبدالله السلمان
ً
ً
وانتهاءا بالمواصالت
بدءا من المواصالت البدائية القديمة
تناول المؤلف أنواع المواصالت القديمة والحديثة
الحديثة البرية والبحرية والسلكية والالسلكية وذلك على النحو اآلتي:
 -المواصالت القديمة ووسائلها في المملكة في عهد الملك عبدالعزيز.

تأليف :مجموعة من المتخصصين

 -تطور المواصالت البرية (تعبيد الطرق ،السكك الحديدية ).

كتاب فروسية هو كتاب علمي باللغتين العربية واإلنجليزية ،استغرق اإلعداد
له اكثر من خمس سنوات ،حيث قام باإلشراف علىه مجموعة من الخبراء
والمصورين العالميين في هذا المجال ،ويتكون من مجلدين ،خصص المجلد
األول (  244ص ) لعرض مجموعة من المقاالت واالسهامات العلمية البالغة
ً
بحثا أعدها نخبة من األكاديميين المتخصصين في تاريخ الخيل من جميع
29
انحاء العالم ،والمجلد الثاني (288ص) فهرسة مصور لجميع القطع المختارة
ً
مرجعا يحتوي على معلومات
ضمن مشروع معرض (فروسية ) ،حيث يعتبر
قيمة ووثائق تاريخية لم يسبق رصدها من قبل.

 المواصالت البحرية ومراحل تطورها وأهم المطارات. المواصالت السلكية والالسكية (البرق والبريد والهاتف واإلذاعة).السعــر

 20ريـــال

الرياض  -المدينة القديمة
تأليف :وليم فيسي
الكتاب عرض شامل عن مدينة الرياض منذ بدايتها حتى الخمسينيات الميالدية ،حيث يسرد تاريخ المدينة ،ويصف
ً
ً
ً
منطلقا لتوحيد البالد من قبل الملك
دقيقا كونها عاصمة البالد السياسة ،وكيف كانت
وصفا
جغرافيتها وآثارها
عبدالعزيز (رحمه الله) .وتكمن أهمية هذا الكتاب في تأصيل البعد التاريخي والسياسي لمدينة الرياض ،حيث كانت
وال تزال تحظى باهتمام الباحثين والمؤرخين الذين وجدوا فيها حالة فريدة تستحق البحث والدراسة.

السعــر
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فروسية (عربي  -إنجليزي)

السعــر

 150 - 300ريـــال

 35ريـــال
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حب القراءة ..أساليب عملية تجعل أوالدك يحبون القراءة

الحياة العلمية في أفريقية في عصر بني زيري

تأليف ،راشد بن محمد الشعالن

تأليف د .لطيفة بنت محمد البسام

يهدف الكتاب إلى غرس حب القراءة في نفوس الناشئة ،لتعويدهم منذ نعومة أظافرهم على حب الكلمة والكتاب،
بدال من الهائهم بالمشاهدة والسماع ،وإضعاف لغتهم بالوسائل
والتعامل مع الكلمة المكتوبة والقصة المقروءةً ،
ً
جميعا ،وباالطالع على هذا الكتاب يكتسب القارئ
الحديثة ،وليس المجال هنا لتبيان أهمية القراءة التي نعرفها
مهارات وخبرات مهمة لتفضيل الطفل والشاب حب القراءة واإلطالع ،لصنع جيل قارئ مثقف قادر على التفوق
ً
فعاال في مجتمعه.
عضوا
واالبداع ،ليصبح
ً

لقد شغل الدارسون المحدثون في الدراسات الحضارية عن أفريقية بفترة االزدهار األولى  ،وقلما درسوا ما تعارفوا
ً
ثانيا وهذه الفترة ال
أوال ثم تونس
تسميته بفترة االضمحالل التي تقع بين عصري االزدهار األفريقي في القيروان ً
نجد لها دراسة سياسية متكاملة أو حضارية شاملة توضح أسباب االضمحالل ودرجته وأماكنه وأشكاله ،إال أن الحياة
ً
ً
وهبوطا ،ومظاهر تلك الحياة
صعودا
العلمية في تكاملها لم تدرس دراسة شاملة تجلي عن عوامل المؤثرة فيها
العلمية في جوانبها المختلفة ،لهذا وقع االختيار في هذا البحث على فترة االضمحالل هذه؛ حتى تسد الدراسة
ثغرة في معرفتها التاريخية.

السعــر

 5ريـــال
السعــر

قالوا في الكتاب...

دبلوماسية القمة :قراءة تحليلية لزيارات
األمير عبدالله بن عبدالعزيز الدولية

جمع وإعداد د .هاشم فرحات ،واألستاذ محمود سيد محمود يوسف
يهدف الكتاب إلى إلقاء الضوء على هذا الشكل الوعائي للنتاج الفكري االنساني من خالل شهادات األدباء والحكماء
وأهل الفكر حول الكتاب من جميع مجاالته .ويتضمن ما جادت به قرائح األدباء والشعراء والحكماء تجاه ذلك الكتاب
ً
تجسيدا لمدى صالبة هذا
الذي تهدد عرشه تلك التطورات التقنية ،كما أنه من ناحية أخرى وربما معاكسة يعد
المصدر ،ومدى عمق مكانته بين غيره من مصادر المعلومات ،وفي قلوب القراء بشكل عام والمثقفين والكتاب
والشعراء واألدباء بشكل خاص  ،وكيف أن هذه المكانه وقوتها ستعمل على مجابهة ما يزعزع قواعده والوقوف ضد
دعوات التخلي عنه والتمسك بنظائره اإللكترونية.
السعــر

إعداد ،مجموعة من المتخصصين
يتضمن الكتاب قراءات تحليلية وتوثيقية للزيارات المهمة التي قام بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) عندما
ً
وليا للعهد إلى عدد من دول العالم ،في أربع قارات ،وقد شارك في إعداده ومراجعته واإلشراف علىه نخبة
كان
الفكر في المملكة بينهم المسؤول واألديب واألكاديمي والصحفي يجمعه التأهيل ،وال يفرقهم التخصص ،ان في
ً
وانسانا انه باختصار وثيقة جديرة باهتمام المؤرخ ،ومتابعة
هذا الكتاب شهادة على تفوق هذه البالد ،مبادئ وقيادة
الباحث  ،وتأمل المفكر في أكثر من زمان ومناسبة ومكان.

 30ريـــال
السعــر

 60ريـــال

المقومات الفنية في القصيدة األندلسية

دور المكتبات العامة في تنمية ثقافة الطفل

تأليف ،أ .د عبدالله بن علي بن ثقفان

إعداد أ .د .نجاح بنت قبالن القبالن:

تناول الكتاب األدب األندلسي عامة ،والشعر األندلسي خاصة ،الذي عبر عن مواقع الحياة السياسية واالجتماعية
التي سادت في األندلس في القرون الثالثة األولى ،وخاصة القرنين الرابع والخامس الهجريين ،التي بلغت فيهما
القصيدة ذروة ازدهارها .حاول المؤلف الكشف عن القصيدة األندلسية ،ومقوماتها الفنية على وجه الخصوص ،من
محاوال أن تكون اضافة جديدة مع ما كتب أو قيل عن الشعر األندلسي.
خالل مدخل وثالثة فصول،
ً

للطفولة مكان الصدارة في كثير من أهداف الخطط التنموية وانشطتها الدولية والمحلية هذا ما تناولته المؤلفة
بدراساتها تهيئة مرحلة الطفولة للحصول على النتائج التنموية المرغوب فيها ،عبر دراسة تطبيقية على مكتبة
الطفل التابعة لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،الفصل األول تناول االطار المنهجي للدراسة ،والفصل الثاني تناول
التطور الفكري ،الفصل الثالث تناول عرض النتائج وتحليلها ،الفصل الرابع تناول خالصة النتائج والتوصيات.

السعــر
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 30ريـــال

 30ريـــال

السعــر

 25ريـــال
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اإلمام محمد بن عبدالوهاب :حياته ،آثاره ،دعوته السلفية

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اإلصالحية
في المملكة العربية السعودية ( باللغة اإلنجليزية)

يتناول الكتاب حياة اإلمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة ،ففي التمهيد تطرق
المؤلف على عجالة لألحوال الدينية والسياسية في بالد نجد قبل الدعوة السلفية وتناول الباب الثاني تاريخ دعوته
السلفية وانتشارها ،وتناول الباب الثالث ما أثير حول الدعوة من شبه وافتراءات والرد علىها ،وتناول الباب الرابع ثناء
العلماء والمفكرين على الدعوة السلفية وآثارها على العالم اإلسالمي.

تأليف د .جورج رنتز

تأليف د .محمد بن عبدالله السكاكر

السعــر

 30ريـــال

الكتاب رسالة أكاديمية من جامعة مرموقة ،ومؤلف أمضى سنوات طويلة في العالم العربي ،وتخصصه في تاريخ
الشرق األدنى المعاصر ،الكتاب عرض تاريخي عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) ،ومعلومات عن
تأسيس الدولة السعودية األولى باستعراض األحداث والوقائع التي قامت في سبيل توحيد الدولة والدفاع عنها.
مما يتميز به هذا الكتاب اعتماد مؤلفه على مصادر الدعوة اإلصالحية ،وصلته المباشرة ببيئتها ،مما ساعد على
وضوح الدعوة لديه ،وأبدى المؤلف قناعته بأن أي عمل علمي في تاريخ المنطقة سيكون سطحي وقليل األهمية
إذا لم يدرس ويبنى على إلمام ومعرفة باللغة العربية وأهلها وتاريخهم وطبيعة دينهم اإلسالمي.
السعــر

ابن سعود ملك الصحراء

العالقات السعودية السوفيتية

تأليفYves Besson :

تأليف عبدالله بن محمد العبد المحسن

يتمحور موضوع الكتاب حول شخصية الملك عبدالعزيز آل سعود التي كانت وما زالت تشغل أذهان المهتمين من
عرب وأجانب وحالته الفريدة في التفكير السياسي والحنكة العسكرية ،وفراسته التي من خاللها استشرف آفاق
المستقبل .وأسلوب التناول الذي استخدمه المؤلف لم يسبق ألحد تناوله بهذا الشكل التحليلي العميق ،فهو
ً
ً
وانتهاءا باعالن المملكة العربية السعودية عام 1351هـ
بدءا من دخول الرياض
يناقش كل قرار اتخذه الملك عبدالعزيز
1932 /م ويؤكد المؤلف أن الملك عبدالعزيز بانجازه الحضاري لم يكن قائد معركة انتهت ،أو ظاهرة ثم اختفت ،بل كان
حالة فريدة في تفكيره السياسي وحنكته العسكرية.

يقدم الكتاب مجموعة من وثائق السياسة الخارجية السوفيتية حول العالقات السعودية السوفيتية ،وقد مهد
الكتاب للحديث عن هذه العالقة ،باستعراض تاريخي مختصر لتوحيد المملكة ،ومواقف الدول الكبرى ،وأهم األحداث
التي رافقت ذلك ،والدور المميز للملك عبدالعزيز ،بهدف رسم الخلفية التاريخية لتلك العالقات ،حيث تشتمل هذه
الوثائق على المكاتبات من رسائل وبرقيات من بينها رسائل االعتراف المتبادل بين الدولتين ،وتقارير حول السياسة
والتجارة.

السعــر

 35ريـــال

السعــر

في شبه الجزيرة العربية المجهولة

شبه الجزيرة العربية في كتابات الرحالة الغربيين
في مائة عام

الكتاب حصيلة الرحلة التي قام بها المؤلف من البحرين إلى العقير ثم الهفوف التي اقام فيها عدة أشهر ،التقى
ً
ً
عائدا
جنوبا حتى وصل واحة يبرين ،التي عاد منها بعد ذلك من الهفوف ثم غادر
خاللها السلطان عبدالعزيز ثم رحل
إلى البحرين.

تأليف البرخت زيمة

تأليفR.E. Cheesman ،

طويال في كتابه ،أبدى فيه اعجابه بشخصية المؤسس ،ليس فقط بوصفه زعيم دولة يعمل
فصال
خصص المؤلف
ً
ً
ً
ً
ً
مطلعا على أوضاع السياسة العالمية.
حاذقا
سياسيا
على تنمية بالده وتطويرها بل بوصفه
السعــر
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 35ريـــال

 30ريـــال

 30ريـــال

يستعرض الكتاب ما كتبه الرحالة األلمان وغيرهم عن شبه الجزيرة العربية في القرنين السابع عشر والثامن عشر
ً
ً
كبيرا للعرض الخاص
حيزا
الميالديين ،وما ذكروه من أوصاف لألماكن الجغرافية والحوادث التاريخية ويخصص المؤلف
بجغرافية وتاريخ وسط وشمال شبه الجزيرة العربية ،مع التعلىق على أهم ما دونوه عن جغرافية البالد التي زاروها
وأحوالها االجتماعية ،وما يسودها من عادات وتقاليد.
السعــر

 35ريـــال
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أعمال المؤتمر الحادي والعشرين لالتحاد العربي
للمكتبات والمعلومات

فيلبي الجزيرة العربية
تأليف :إليزابث مونرو

اشراف أ .د .حسن بن عواد السريحي
بحوث ودراسات أعمال المؤتمر الحادي والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات المنعقد في بيروت عام
ً
دعما منها لالتحاد وأنشطته
2010م جاء الدليل في مجلدين كبيرينُ ..طبعا على نفقة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
العلمية كذلك تضمن الدليل نسخة إلكترونية (.)C.D
السعــر

ً
سابقا المستشرق البريطاني ،وهو وثيقة تاريخية مهمة
العمل يمثل سيرة حياة الحاج عبدالله فيلبي أو (سانت جون)
ترصد أحداث المنطقة العربية عامة والمملكة العربية السعودية خاصة في عهد الموحد جاللة الملك عبدالعزيز بن
عبد الرحمن آل سعود (رحمه الله) ،والعمل يدعو إلى قراءة آثار هذا المستشرق فيما يتعلق بالجزيرة العربية ،وتقديم
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض لهذا العمل لباحثي ودارسي تاريخ هذه المنطقة.

 50ريـــال

السعــر

الكتب العربية المطبوعة في أوروبا (عربي /إنجليزي)

الحج إلى مكة

الكتاب يشتمل على جزء مما تقتنيه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من نوادر الكتب العربية المطبوعة في أروبا،والتي
تشتمل على شتى العلوم البشرية كالطب والفلك والجغرافيا والتاريخ والسيرة النبوية واللغة العربية وغيرها حيث
ً
ً
هجائيا حسب
موضوعيا تحت رؤوس موضوعات عريضة ،ورتبت
بلغ عددها ( )140عنوان ،وضعت العناوين المختارة
عناوينها تحت كل رأس موضوع لتسهيل االستفادة منها بطريقة علمية.وتظهر أهمية هذا الكتاب أنه يشتمل على
ً
جسرا
مجموعة من نوادر الكتب التى تقتنيها المكتبة للتعريف بها وإتاحتها للباحثين والمتخصصين وغيرهم ؛ ليكون
ً
ً
وحضاريا ؛ لتأكيد وتقوية العالقات والروابط الثقافية بين الثقافة العربية والغربية.
ثقافيا

تأليف الليدي إيفيلين كوبولد

السعــر

الكتاب باللغة األنجليزية للمؤلفة الليدي إيفيلين كوبولد ،يشتمل على مقدمة ضافية عن حياة المؤلفة ،والمسلمين
في المملكة المتحدة ،والدعوة اإلصالحية في الجزيرة العربية ،وعن الملك عبدالعزيز (رحمه الله) ،الكتاب يتحدث عن
رحلة اول امرأة أوربية مسلمة لمكة المكرمة آلداء فريضة الحج عام 1934م ،يتميز الكتاب بسهولة اللغة ورقيها ،وهو
ذو قيمة علمية وتاريخية وأدبية كبيرة لفترة مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية

 60ريـــال
السعــر

اكتشف المملكة العربية السعودية

أبحاث في القراءة

ً
ووافيا لمن يبحث عن معلومات متفرقة
شامال
دليال
الكتاب مترجم إلى اللغة اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية،ليكون
ً
ً
عن المملكة العربية السعودية وأنظمة الدولة والمؤسسات الحكومية والخدمات والمرافق العامة ،وهو أشبه
بالدليل السياحي وهو مخصص للقراء األجانب على وجه التحديد.

تأليف د .فهد بن علي العليان

السعــر

 35ريـــال

 50ريـــال

ً
شيوعا في القراءة الجهرية لدي تالميذ الصفوف
الكتاب تناول أربعة موضوعات مهمة في القراءة (األغالط األكثر
العلىا ،..االستراتيجية المعروفة باسم ( )K-W-Lفي تدريس القراء ومعوقات القراءة الحرة لدى طالب وطالبات إحدى
ً
واخيرا الفهم بين القراءة الجهرية والصامتة لدى التالميذ في المرحلة االبتدائية ) دعمت هذه
الجامعات السعودية،
األبحاث باالحصاءات والجداول واالستبانات ..الخ ؛ لتكون المعين بعد الله لجميع القراء في التغلب على الصعوبات
التي ربما تواجههم في ممارساتهم للقراءة ،وللتربويين أصحاب الرسالة التعليمية في المدارس الحكومية واألهلية
للرفع من المستوى التعليمي والتربوي البنائنا الطالب.
السعــر
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 35ريـــال

 25ريـــال
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االلتفاف على االستشراق محاولة التنصل من المصطلح

التسجيلة

مبتدء بتحديد مفهوم هذا العلم ،وأبرز رواده ،ثم دوافع
الكتاب يقدم وقفات متعددة لالستشراق والمستشرقين،
ً
نشوئه ،ودعوات الغربيين وغيرهم إلى تخلي العرب والمسلمين عن ثوابتهم وعقائدهم ،واالستعاضة عنه بحضارة
العلوم والتقانة ،كذلك تناول المؤلف نقد مصطلح االستشراق ،والتفاف المستشرقين المعاصرين علىه واستبدال
مصطلحات أخرى به ،مع االستشهاد بمناذج مختارة من المستشرقين الملتفين ،وارتباط االستشراق بالتنصير (
التبشير) ،ثم تناول المؤلف ظهور فكرة قيام حركة مضادة لالستشراق ،المسماة باالستغراب ،ثم تناول ما ُطرح عن
ً
مختتما بثالثة مالحق ،تناول في
مفهوم التسامح بين الفكر اإلسالمي والثقافات األخرى ،وتأثير البعض على ذلك،
ً
واخيرا ُسرد قائمة مختارة من
األول المفكر العربي ادوارد سعيد ،وفي الثاني المستشرق اليهودي برنارد لويس،
بعض االسهامات الفكرية حول نهاية التاريخ او نهاية اإلنسان.

نشرة أو دورية التسجيلة تصدر عن أسرة مركز الفهرس العربي الموحد ،أحد المشروعات الثقافية الكبيرة للمكتبة،
يشرف علىها معالي المشرف العام على المكتبة ،يسانده فريق من منسوبي المكتبة في التحرير والسكرتاريا
واالدارة ،تهتم بجميع االخبار المتعلقة بهذا المشروع الكبير ،وأبرز االنجازات التي تمت باإلضافة الستقبال المشاركات
المحلية والعربية في مجال المكتبات والمعلومات.

السعــر

 25ريـــال

اإلسالم في تصورات االستشراق اإلسباني

أصول الخيل العربية:
في مخطوطة عباس باشا األول

ً
عموما واالستشراق
في الكتاب عدة مداخل تاريخية منهجية اللقاء الضوء على الخلفية النظرية لالستشراق
اإلسباني على وجه الخصوص ،وكيف تقرأه؟ وما هي طبيعته؟ وما هي ارضيته التاريخية والثقافية ؟ ثم يعرض
المؤلف من خالل ثالثة أبواب وخاتمة ،يتحدث في أولها عن مسالة تأسيس االستشراق اإلسباني فيما بين عصر
النهضة ونهاية القرن السابع عشر الميالدي ،ويتناول فيه العوامل التاريخية والثقافية التي أدت إلى توقف اإلسبان
عن االهتمام باإلسالم لفترة من الزمن ثم العودة إلى االهتمام به من جديد ،وفي الباب األخير يتناول المؤلف
تصورات (ميجل آسين بالثيو) لإلسالم والفكر اإلسالمي.

ً
عموما والمهتمين بأنساب الخيل على
تقدم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض للقارئ الكريم والمكتبة العربية
ً
ً
ً
مهما في أنساب الخيل العربية .وقد
معرفيا
مصدرا
وجه الخصوص ،مخطوطة عباس باشا األول في الخيل ؛ لتكون
حرصت المكتبة على خروج هذا العمل إلى الساحة الثقافية من خالل تحقيقها بواسطة فريق من المتخصصين،
وتصوير أصل المخطوطة واتاحتها للقارئ ،جاءت الدراسة في مجلدين :األول صورة طبق األصل من مخطوطة
عباس باشا األول في الخيل ،والمجلد الثاني :جاءت الدراسة بفصولها وأبوابها المتعددة.

تأليف أ .د محمد عبد الواحد العسري

السعــر

 35ريـــال

التطور العمراني لمدن الحج والمشاعر المقدسة
في عهد الملك عبدالعزيز

السعــر

 750 /1500ريـــال

مسارات الرحلة والترجمة في زمن العولمة
تأليف جيمس كليفورد

تأليف أ.د .ناصر بن علي الحارثي – (رحمه الله)
حظي الحرمان الشريفان منذ فجر اإلسالم برعاية المسلمين على مر العصور ،سيما في العصر الحديث ،حيث
قدمت المملكة العربية السعودية عنايتها ،ودعمها الكبيرين وتمثل في توسعتهما وتحسين الخدمات والمرافق
التابعة لهما ،مما أحدث نقلة حضارية كبرى يلمسها الحجاج والمعتمرين .الكتاب تناول بالتوثيق اهتمام وعناية الملك
ً
مرجعا للباحثين والدارسين والمتخصصين؛ للتعرف على تفاصيل هذه النقلة العمرانية
عبدالعزيز (رحمه الله)؛ ليكون
الكبيرة التي شهدتها مدن الحج والمشاعر المقدسة في عهده ،دعم هذا الكتاب بالكثير من الخرائط والصور والوثائق؛
لتصحيح الكثير من المعلومات التي وردت في بعض المؤلفات ،وإعادة صياغتها بشكل علمي موثق.
السعــر
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السعــر

-

 30ريـــال

المؤلف صاحب االهتمامات المعرفية المتعددة ،يتناول العالقات بين الشرق والغرب ،وهو عبارة عن تأمالت ذاتية
وسرد رحالت ،ووصف متاحف ،وانطباعات متعددة ،سجلها المؤلف في رحالته واقامته في بالد كثيرة أغلبها
في أمريكا وأوروبا ،وقراءاته في رحالت اآلخرين ،وزيارته لمتاحف ومعارض عدة ،ومقابلته لشخصيات عدة ،وهي
انطباعات غربية عن الحداثة والعولمة واالستيطان ،واالستعمار واستحضار الماضي واستشعار المستقبل ،يتضح
للقارئ الكريم من خالل قراءة هذا الكتاب تداخل ثقافات العالم أجمع بعد انهيار الحدود السياسية واالجتماعية بين
الشعوب والحضارات ،في زمن شبهه البعض بالقرية الصغيرة ،بسبب الثورة الهائلة والتقدم التقني في وسائل
االتصاالت والمواصالت.

السعــر

 50ريـــال
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المبادئ العامة للفارس العربي (فرنسي)
•الكتاب باللغة الفرنسية يتناول موضوع الفروسية بشكل عام ،ويتضمن معلومات عن الخيل والفروسية.

السعــر

-

دراسة عن تاريخ الخيل العربية (فرنسي)
الكتاب باللغة الفرنسية يتناول تاريخ الخيل منذ اقدم الحضارات.

صور فوتوغرافية من المملكة العربية
السعودية (شمال وغرب المملكة)

السعــر

 90ريـــال

الكتاب معرض صور تنظيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،الصور تقتصر على
مناطق شمال وغرب المملكة العربية السعودية اخذت بعدسات مصورين
محترفين ،الصور المدرجة في الكتاب قديمة عن المنطقة ،تصف الحياة
العمرانية واالجتماعية واالقتصادية بكل دقة.
السعــر

اإلسالم على مفترق الطرق

 50ريـــال

الحصين
تأليف :محمد أسد،ترجمة :معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن
ّ
ً
تقريبا على نشره ألول مرة باللغة اإلنجليزية ،لمؤلفه
نشرت المكتبة الترجمة العربية لهذا الكتاب بعد مرور ( )75عام
النمساوي المسلم محمد أسد ،الذي ُيعد من أبرز رجاالت الغرب ،الذين أسلموا خالل القرن الماضي ،وتركوا بصمة
مميزة عن أحاسيسه ومشاعره ،التي خلصت إلى أن اإلسالم من وجهتيه الروحية واالجتماعية ،أعظم قوة ناهضة
عرفتها البشرية ،هدف من ذلك إيقاظ ضمائر المسلمين بأنهم مختلفون عن غيرهم من الشعوب والحضارات
ً
ُ
وروحي ًا.
وعقديا
فكريا
األخرى،
ّ

السعــر
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-
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المسكوكات اإلسالمية
تعليق :نايف بن عبدالله الشرعان
تعد المسكوكات اإلسالمية من أهم مصادر التاريخ اإلسالمي ،فهي وثائق مهمة تتضمن معلومات قيمة ،وتقتني
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مجموعة من المسكوكات والعمالت اإلسالمية النادرة يصل عددها إلى)7.600( :
قطعة نقدية من الذهب والفضة والمعادن األخرى ،وقد انتقى المؤلف (  )300قطعة ضمنها هذا الكتاب وقام
ً
وفقا لتسلسلها التاريخي من العصر األموي حتى العصر العباسي الثاني واألندلسي،
بوصفها وتسجيل بياناتها
وقد ُوصفت جميع ما تحتويه القطعة النقدية من دنانير أو دراهم وصفا كامال لكتابات ونقوش الوجه والظهر وبيانات
كل قطعة على حدة.

السعــر

 50ريـــال

زيارة صاحبة السمو الملكي األميرة أليس كونتس
أثلون وإيرل أثلون إلى المملكة العربية السعودية

موسوعة المملكة العربية السعودية

الكتاب صدر بمناسبة زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) ،للمملكة المتحدة ،يتضمن ما يتوفر بالمكتبة من
مجموعة ثرية من الصور النادرة ،التي التقتطها األميرة أليس ( حفيدة الملكة فيكتوريا) أثناء رحلتها االستكشافية
مع زوجها للمملكة العربية السعودية نهاية عام 1357ه التي تعد أول زيارة ألحد أفراد األسرة المالكة البريطانية
ً
صورا أخرى
واألروبية قاطبة في ذلك الوقت .تضمن الكتاب أكثر من ( )320صورة،باألبيض واألسود ،تضمن الكتاب
ملونة لمصور آخر ،يعتقد أنها أول صورة ملونة تلتقط في المملكة العربية السعودية على االطالق ،تتيحها المكتبة
للقراء البراز التقدم الحضاري الذي شهدته المملكة في فترة وجيزة.

السعــر

 150ريـــال

تتكون الموسوعة من عدد  20مجلد تشتمل على معلومات عن المملكة
العربية السعودية بمناطقها ومدنها وقراها في األبواب اآلتية (اآلثار
والمواقع التاريخية ،الخصائص الجغرافية ،االقتصاد والثروات الطبيعية،
االنماط االجتماعية والعادات والتقاليد ،التطور التاريخي ،السياحة والتنزه،
الحياة الفطرية ،الحركة الثقافية ،الخدمات والمرافق التنموية ) ،مدعمة بالصور
والخرائط التوضيحية واالحصاءات الحديثةُ .خصص مجلدين لكل منطقة وهي
(مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،الرياض ،الشرقية) اما بقية المناطق التسع
األخرى ،فقد ُخصص مجلد واحد لكل منطقة ،كذلك ُخصص مجلد عام ليكون
المجلد األول ،ليكون مدخل شامل لبقية المجلدات ،يكون الحديث فيه عن
المملكة العربية السعودية بشكل مختصر ،كذلك ُخصص مجلدين للكشافات.

اإلسالم :مستقبل السلفية بين الثورة والتغريب
السعــر

تأليف :شارل سان برو

 1500ريـــال

استنادا إلى تحاليله يتحدث األكاديمي الفرنسي الدكتور شارل سان برو في هذا الكتاب عن الثورة الفكرية
ً
والسياسية -االجتماعية والحقوقية في الفكر اإلسالمي ،منذ القرون األولى لإلسالم حتى اليوم ،ويوضح المؤلف
أن السلفية اإلسالمية تشكل أفضل رد على االنحرافات المتعصبة والمتطرفة ،وعلى التغريب الذي أدى إلى إنكار
تعبيرا عن إسالم يجب أن يسعى
الحضارة اإلسالمية ،وبين الثورة واالرتهان  ،تشكل السلفية التي تنبض بالحياة
ً
إلى التوفيق بين اإليمان بالعقيدة الثابتة ومظاهر التطور ،وذلك عبر ممارسة االجتهاد الذي يشكل مبدأ الحركة في
بنية اإلسالم.
وينقسم الكتاب إلى ثالثة أقسام ،تناول فيها المؤلف :السلفية القويمة منذ عصر النبي ( صلى الله علىه وسلم)
حتى القرن الثامن عشر ،وتناول أصول اإلصالح عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب ،كما تحدث عن السلفية وتحديات
العالم المعاصر ،يطرح الكتاب نظرة جديدة إلى اإلسالم ،ويعرض المفاتيح الرئيسة التي تتيح فهم الفكر اإلسالمي
بصورة موضوعية.
السعــر

52

 50ريـــال
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عنوان المجد في تاريخ نجد

تحليل محتوى أدب األطفال في ضوء معايير
األدب في التصور اإلسالمي

أعادت المكتبة طباعة الكتاب ،وتوزيعه نظير اإلقبال الكبير من القراء؛ القتناء هذه النسخة الفريدة المصورة بعد
حصول المكتبة على نسخة نادرة منها ،التي أشرف عليها المؤلف بنفسه ،والكتاب يتناول مرحلة مهمة من تاريخ
المملكة العربية السعودية ،ونموها ،واتساعها ،وبزوغ الدعوة السلفية فيها ،ويعد الكتاب مصدر مهم ألسماء
القبائل ،والمدن ،واألحداث ،والعلماء ،وقد عاصر المؤلف هذه األحداث ،والكتاب يمثل تراث المملكة الوطني،
واعتمد عليه المؤرخين ،ونقلوا عنه ،يتضمن الكتاب كشافين :أحدهما بالسنين ،واألحداث ،واآلخر باألعالم ،والقبائل،
والمدن ،والوقائع؛ لمساعدة القراء على الحصول على المعلومات المطلوبة بسهولة.

تأليف :نعمة عبدالله إسماعيل حويحي

عثمان بن بشر

السعــر

السعــر

 25ريـــال

األمن في عهد الملك عبدالعزيز – تطوره وآثاره
تأليف عميد دكتور /إبراهيم بن عويض الثعلى العتيبي

جليا في ترتيب مادته  ،حيث اعتمد على أربعة أمور منهجية تتمثل في :المجال والسعة،
نهجا
علميا ًّ
ًّ
ينهج هذا الدليل ً
الوصف الفني للكتب باالعتماد على الفهرسة األنجلو – أمريكية في وصف الكتب  ،من ناحية العنوان ،وبيانات
الطبعة ،ومكان النشر ،والناشر ،وعدد الصفحات ،وحجم الكتاب ،ثم نبذة عن كل كتاب ،كما اعتمد الدليل :الترتيب
والتنظيم ،والكشافات ،وتضمن جملة من المؤلفات النادرة عن المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية ،منها
مؤلفات مطبوعة قبل العام 1352هـ 1932 /م  ،وطبعات من مؤلفات قديمة أعيد طباعتها ،ومؤلفات مطبوعة
بطريقة يدوية ،وقد صدر الدليل بمناسبة إقامة المكتبة لمعرض خاص بهذه المؤلفات.

يتناول المؤلف صورة األمن في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – خالل الفترة ما بين ( 1373-1319هـ
) الموافق ( 1953 1902-م) وذلك من خالل ثالثة أبواب تناول فيها األمن معناه وحالته قبل الملك عبدالعزيز،
والحياة االجتماعية والوضع السياسي واألمني ،كما استعرض أجهزة األمن واتفاقياته في عهد الملك عبدالعزيز،
واألجهزة التي أنشئت مثل :وزارة الداخلية ،واإلمارات ،واألمن العام ،ومدرسة الشرطة ،ومصلحة خفر السواحل،
وأمن الحدود ،كما تطرق الكتاب إلى عوامل تحقيق األمن في عهد الملك عبدالعزيز وشرح لألساليب التي أمر الملك
عبدالعزيز بانتهاجها لمعالجة المشاكل القائمة آنذاك.

 100ريـــال

السعــر

 20ريـــال

قاموس الخيل في لسان العرب

أسد الجزيرة قال لي

إعداد وتصنيف :سليمان بن علي النغيمشي

تأليف :محمد رفعت المحامي

ي من بحار لغتنا العربية الخالدة وهو كتاب»:
جاء هذا الكتاب – فيما
لج ٍّ
يعب ُر المؤلف – حصيلة للغوص في بح ٍر ّ
ّ
لسان العرب» البن منظور ،وهو معجم كبير حوى من أخبار العرب وأيامهم وتراجمهم ونصوصهم الكثير ،وقد
اصطفى الكتاب من معجم لسان العرب ،كل ما يتعلق بالخيل ،وأسمائها ،وأوصافها ،وأمراضها ،وأدواتها ،من ألفاظ
مثال من األمثال الشعبية المتداولة في الجزيرة العربية.
ومصطلحات ،كما تضمن ()164
ً

يعد الكتاب وثيقة تاريخية وسياسية تضاف إلى ما كتب عن مؤسس المملكة وموحد كيانها ،ويتضمن جملة من
المقاالت التي كتبها الصحفي المصري محمد رفعت حيث زار المملكة العربية السعودية عام  1367هـ (1947م)
وحظي بمقابلة الملك عبدالعزيز أكثر من مرة وحضر مجالسه ،ويتضمن الكتاب معلومات نادرة عن مؤسس المملكة،
ويقدم معلومات قيمة عن عدد من الرجال المحيطين بالملك عبدالعزيز وفي مقدمتهم أصحاب السمو األمراء،
وبعض الشخصيات القيادية في الدولة.

السعــر
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وقد سعت الباحثة إلى معرفة مدى تطابق المعايير اإلسالمية على األدب المقدم لألطفال ،وتقديم تصور لما
يجب أن يقدم لألطفال في هذا المجال.

 50ريـــال

الدليل الببليوجرافي :معرض المؤلفات النادرة عن المملكة
العربية السعودية والجزيرة العربية

السعــر

في هذا الكتاب محاولة جادة لتحليل محتوى أدب األطفال في ضوء معايير األدب في التصور اإلسالمي ،طبقت
فيه الباحثة هذه المعايير على بعض القصص المقدمة لألطفال ،حيث إن أدب األطفال له تأثير قوي علىهم ألنه
ينمي أفكارهم ويقوي قدرتهم على المالحظة ،ويفتح أمامهم آفاقا من المعرفة.

 30ريـــال

السعــر

 20ريـــال

55

إدارة المعرفة وتقنياتها :األسس والتطبيقات

الطائف:التطور والبنية والمعمار في مدينة
عربية ناهضة

يركز الكتاب على تناول إدارة المعرفة وأبرز تطبيقات تقنية المعلومات فيها ،وذلك من خالل سبعة فصول تناولت
التعريف بالمفاهيم األساسية حول إدارة المعرفة ،وعملياتها ،ونظمها ،وتنظيم المعرفة ،وعملية المشاركة في
المعرفة.

تأليف :هاينز غاوبة وآخرون

تأليف :أ.د .فاتن بنت سعيد با مفلح

كما استعرض الكتاب مخازن البيانات واستخدامها في ظل إدارة المعرفة ،والتنقيب عن البيانات ،والذكاء االصطناعي
في عمليات إدارة المعرفة  ،ثم ناقش الحوسبة السحابية واستخدامها في إدارة المعرفة.
يتوجه الكتاب إلى أخصائي مجال المعلومات حيث يركز على تقنيات إدارة المعرفة من منظور معلوماتي.
السعــر

 25ريـــال

السعــر

 20ريـــال

العراب
البصراء بالخيل ِ
ُ

أثر السود في الحضارة اإلسالمية

تأليف :عبدالعزيز بن عبيدالله القرشي

تأليف :رشيد الخيون

للخيل العربية صفاتها ،ومياسمها التي لم تخل أغلب كتب التراث أو الشعر والنثر من اإلشارة إليها ،وتحديدها ،ويأتي
هذا الكتاب ليطرح جملة من التساؤالت منها :من هم البصراء بالخيل العراب عند القدماء؟ وماذا تمثل تلك األوصاف
لعصرنا الحديث؟ وما األحكام التي أطلقوها على الخيل العربية األصيلة؟ وذلك من خالل تسعة موضوعات تفرق بين
الفرس ،وتوارث
الخيل العراب وغير العراب ،والصفات المستحبة في الخيل العربية ،وصفات السرعة والجودة في َ
الصفات بين أجيال الخيل.

السود شأن غيرهم ،بوصفهم أعضاء فاعلىن في
تأتي أهمية الكتاب بمثابة محاولة توثيقية ألدوار إنسانية قدمها
ُ
الحضارة اإلسالمية ،ويرصد الكتاب الذي يقع في  586صفحة ،ويتضمن ترجمات المسلمين السود في مختلف
عهود اإلسالم حتى نهاية العصر العباسي ببغداد( 656هـ 1258/م)  ،يرصد من مصادر موثقة أهمية األدوار التي
قدمها السود عبر مختلف العهود في مجاالت :العلم ،واألدب ،والشعر ،والسلطة ،والفنون وغيرها.

السعــر

 20ريـــال

السعــر

 50ريـــال

حول تاريخ الوطن

زواهر الفكر وجواهر الفقر البن المرابط

تأليف :عبدالله الصالح العثيمين

دراسة وتحقيق :د .حسن محمود إفليفل

يتناول الكتاب مالمح مهمة من مراحل تأسيس المملكة من خالل جملة من المقاالت والقراءات والتعقيبات التي
كتبها المؤلف وهو متخصص في التاريخ السعودي ،حيث يسرد لبعض أوضاع وسط الجزيرة العربية قبل ظهور
الشيخ محمد بن عبدالوهاب  ،يرحمه الله ،ويقدم نظرات في كتابات رحالة ومستشرقين وتنويريين عن دعوته
السلفية ،فيما يقدم قراءة في التاريخ الوطني ،وتعلىقات وقراءات متعددة حول بعض الكتب التاريخية الشهيرة
مثل :كتاب سبز آباد ورجال الدولة البهية ،والتاريخ السياسي إلمارة حائل ،وكتاب بريطانيا والصراع العربي خالل الربع
األول من القرن العشرين.

ونثريا
شعريا
نصا
يعد الكتاب من أهم المصادر األدبية في العصر
ًّ
ًّ
الموحدي ومن أغناها مادة ،فقد انفرد ب (ًّ )123
ّ
ليست موجودة في أي من المصادر المخطوطة أو المطبوعة المعروفة ،ولهذا كان المصدر الوحيد لشعر عدد من
شعراء العصر الموحدي من أمثال :أبي بكر بن المرابط ،والمصدر األول لشعر ابن الجنان ونثره ،وقد نهض المحقق
على تحقيقه من خالل مخطوط األسكوريال بإسبانيا رقم( )520واشتمل التحقيق على قسمين األول دراسة عن
عصر المؤلف ،والثاني وصف للمخطوطة والكتاب مع وضع كشافات للنصوص الشعرية والنثرية.

السعــر
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تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على شكل مدينة الطائف ،هذه المدينة الفريدة من نوعها ،وعلى أسلوبها
العمراني ووظائفها المخصوصة وطبيعة المناطق المحيطة بها ،وقد كتب الدراسة ثالثة من الباحثين هم :هاينز
غاوبه ،محمد شرابي ،غونتر شفايتزر ،وركزوا في هذه الدراسة على اإلطارين الجغرافي والتاريخي للطائف ،وعرض
صفاتها ،وتصوير الطائف القديمة والمناطق المحيطة بها ،والمسقط األفقي للمدينة القديمة ،والتنظيم المكاني
واالجتماعي للميدنة اإلسالمية – الشرقية ،ثم تستعرض الدراسة سوق المدينة وضواحيها وأطرافها ،والمعمار
التقليدي للطائف في اإلطار العام للمعمار في شبه الجزيرة العربية.

 30ريـــال

السعــر

 30ريـــال

57

أبصرت ثالثة أيام
ُ
لو
تأليف :هيلين آدامز كيلر
هبت نعمة البصر فقط لمدة ثالثة
ُ
على أن أرى لو ُو
«أعتقد أنه من الممكن أن أرسم على سبيل التخيل ماذا يكون
ّ
أيام؟ حاولوا أن تشاركوني هذا الخيال كذلك»
تصد ُر الكاتبة األمريكية هيلين كيلر آدمز كتابها ،وهي كانت قد فقدت سمعها وبصرها وكالمها عند والدتها.
هكذا
ّ
الكتاب الذي ترجمه د .عبدالهادي التازي ينقل واحدة من أروع التجارب اإلنسانية لكاتبة تجاوزت العوائق وألفت  18كتابا
ورواية وحصلت على جائزة نوبل في اآلداب للعام 1979م.

السعــر

-

الحلي التراثية لنساء وسط الجزيرة العربية
تأليف :عباس بن محمد آل عيسى

المدير غير التقليدي
تأليف :الريس كوليند ويعقوب بوتر  ،ترجمة د .أحمد بن
محمد الدبيان

استخدمت ما بين القرن الحادي عشر
ْ
يستعرض الكتاب المصور بعض الحلي في وسط الجزيرة العربية التي
وأواخر القرن الرابع عشر الهجري ،وهي تعد جزءا من الحياة الثقافية في تلك الفترة وتبين مالمح الحالة االجتماعية
واالقتصادية .يتضمن الكتاب ثالثة فصول تناول فيها المؤلف :صياغة الحلي عبر العصور ،والمعادن واألحجار
وعمل منها خرز القالئد والعقود في نجد ،وأنواع الحلي ومسمياتها واستخدامها
الكريمة التي رصعت بها الحلي ُ
في نجد.

يعتمد الكتاب الذي ألفه اثنان من أعالم دنيا االبتكار واإلدارة اإلنتاجية وعالم
الشركات الرائدة على أسلوب الحث على مواجهة المواقف الجديدة في
اإلدارة واتخاذ المواقف المناسبة والتقارب مع المجتمع ووضوح األهداف
والرؤية ،ويتضمن الكتاب  23فصال قدم فيها المؤلفان جملة من الطرق
واألساليب اإلدارية غير التقليدية التي تتواءم والعصر الراهن.

السعــر

 30ريـــال

السعــر

 15ريـــال

تجاربهم في القراءة
مجموعة من الباحثين واألكاديمين والمفكرين
عبر ملتقى ( تجاربهم في القراءة) عقدت المكتبة عدة لقاءات مفتوحة بين ضيوف المكتبة وروادها من جهة ،وبين
ويناقش بعض التجارب الشخصية في القراءة ،وقد جمعت المكتبة
الضيف صاحب اللقاء من جهة أخرى حيث ُيطرح ُ
في هذا الكتاب اللقاءات التي جرت بين عامي 1432-1429هـ 2010-2008 /م وشارك فيها كل من :د .عبدالله بن
محمد الغذامي ،د .سعد بن عبدالرحمن البازعي ،د .خالص جلبي ،أ .نجيب بن عبدالرحمن الزامل ،أ .عبدالفتاح أبو
مدين ،أ .أميمة بنت عبدالله الخميس ،أ .حمد بن عبدالله القاضي ،د .عثمان بن محمود الصيني ،د .حسن بن فهد
الهويمل.

السعــر

58

 20ريـــال

59

المؤرخون النجديون وآثارهم
أ.د .عبدالعزيز بن عبدالله بن لعبون
كان للمؤرخين النجديين القدماء دور بارز في إثراء مكتبة تاريخ الجزيرة العربية ،حيث نقلوا لنا من خالل مخطوطاتهم
ومؤلفاتهم األوضاع الثقافية والسياسية واالجتماعية بأدق تفاصيلها ،وما فيها من أحداث وروايات ،ووقائع،
ويأتي هذا الكتاب ليرصد هذه المؤلفات ،ويرصد أشهر المؤرخين لتاريخ نجد والجزيرة العربية من خالل ستة فصول
استعرض فيها الكاتب :التاريخ النجدي ،وأجيال المؤرخين النجديين ،واهتمام الدولة ودعمها للمؤرخين ،والتعريف
بالمؤرخين ويشمل  37مؤرخا.

السعــر

 30ريـــال

األساس الفكري لتنظيم المعلومات
د .إلين اسفينونيس
يبحث الكتاب عبر منهج تحليلي وصفي منطقي يرتكز على الرصد التاريخي لمعطيات الفهرسة والببليوجرافيا من
مبادئ وأسس لتنظيم المعلومات ،يبحث في تشكيل الرصيد المعرفي المنظم الذي يشكل األساس الفكري لتنظيم
المعلومات حيث يدمج هذا األساس معارف وخبرات جاءت من مجاالت الفهرسة الوصفية والفهرسة الموضوعية
والتكشيف والتصنيف ،ويقوم الكتاب على أساسين :األول :مناقشة تحليلية لألساس الفكري لتنظيم المعلومات
والثاني نظرة شاملة لثالث لغات ببليوجرافية هي :لغات العمل الفكري ،ولغات الوثيقة ،ولغات الموضوع.

السعــر

 30ريـــال

ISLAM: THE FUTURE OF THE TRADITION
BETWEEN REVOLUTION AND WESTERNIZATION

الجمل في الفن القديم والتاريخ والثقافة
بالمملكة العربية السعودية
تأليف :د .مجيد خان
شكلت اإلبل أهمية كبيرة في حياة أبناء جزيرة العرب على مر العصور،
لكونها عماد حياة العرب في معيشتهم وفي حلهم وترحالهم ،وفي الحرب
والسلم ،ويأتي هذا الكتاب ليرصد هذه الحياة الحيوية المفعمة التي تفاعل
فيها العربي مع الجمل ،ونقشه ورسمه على الصخور حيث يقدم هذا السفر
المصور مجموعة كبيرة من الرسوم والنقوش الصخرية عن الجمل ،وصلتها
بالثقافة والتاريخ عبر العصور ،حيث ظهرت اإلبل في رسوم متنوعة على
واجهات الصخور في الجبال والمرتفعات والكهوف ،ويتضمن الكتاب ()400
شكل مصور من هذه الرسوم الموجودة على امتداد الجزيرة العربية.

السعــر

المؤلف :شارل سان برو Charles Saint Prot

 300ريـــال

آثرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أن تقدم من هذا الكتاب الذي يحمل عنوان »:اإلسالم :مستقبل السلفية بين
الثورة والتغريب» لمؤلفه الباحث واألكاديمي الفرنسي شارل سان برو ،ترجمة باإلنجليزية لما للكتاب من أهمية في
الكشف عن العناصر الحضارية المشرقة في ديننا اإلسالمي ،حيث يطرح الكتاب نظرة جديدة عن اإلسالم ،وهو
يعرض من خالل أقسام ثالثة المفاتيح الرئيسة التي تتيح فهم الفكر اإلسالمي بصورة موضوعية.

السعــر
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 60ريـــال

61

السجل العلمي لندوة استخدام اللغة
العربية في تقنية المعلومات
يحوي هذا السفر البحوث والدراسات التي قدمت في ندوة :استخدام اللغة العربية في تقنية المعلومات ،التي
عقدت جلساتها بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،في الفترة من  12-8ذي القعدة 1412هـ وقد تركزت على جملة من
الموضوعات منها :خصائص اللغة العربية ،استخدام الحاسوب في العلوم الشرعية ،تعريب برامج وأجهزة الحاسوب،
التحليل الصرفي للكالم ،شبكات الحاسوب ،وسائط االختزان ،معالجة النصوص والنشر المكتبي ،نظم استرجاع
المعلومات ،الحاسوب والتعلىم.

السعــر

 60ريـــال

العرضة السعودية

عبدالله:سيرة مصورة للملك
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

تأليف :فهد بن عبدالعزيز الكليب

يضم هذا السفر الذي يقع في أكثر من  400صفحة من القطع الكبير ،مجموعة
ضخمة من الصور التي توثق لسيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه
الله – تعبر عن نشأته ،وعن كثير من مراحل حياته العملية ،رئيسا للحرس الوطني،
ووليا للعهد ،وملكا على البالد ،وتعبر عن إسهاماته الوطنية ،والعربية والعالمية.

عبر فصول خمسة يستعرض هذا الكتاب معززا بالصور  ،العرضة السعودية ،وتعريفها ،وأهدافها وماهيتها ووصفها
والمالبس المخصصة لها وتقديم بعدها الثقافي ومسمياتها بالمملكة ،فضال عن تقديم إيقاعاتها وضروبها
واآلالت المستخدمة فيها وألحانها ،كما يستعرض الكتاب العرضة ،منذ بداية عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل
سعود – رحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه  -مرورا
بالعهود السعودية المختلفة.

السعــر
السعــر

 25ريـــال

 1000ريـــال

أسس دراسات المعلومات :اإللمام
بالمعلومات وبيئتها
تأليف :جون لستر وواالس سي .كويلر االبن ،ترجمة :د .حشمت قاسم
يركز المؤلفان عبر أربعة عشر فصال على تطور تقنيات المعلومات في الوصول إلى المعلومات واستخدامها،
متناولين قضايا المعلومات كسلعة وتكوين المعلومات ،وأثر التقنيات وسياساتها.
ْ
ويتناول الكتاب عبر أكثر من  700صفحة علم المعلومات ،والمعلومات في المجتمع ،وموارد المعلومات وخدماتها
فضال على تضمنه مالحق ومسردا بالمصطلحات.

السعــر

62

 25ريـــال

63

األقصى
تأليف :باحثين
سفر ضخم من القطع الكبير يتضمن عبر أكثر من  360صورة جميع تفاصيل
المسجد األقصى جزءا جزءا ،مكوناته ،وتاريخ بنائه ،ومحتوياته ،ويستعرض
موقعه الجغرافي بمدينة القدس ،ووجوده التاريخي ،وأهميته الدينية لدى
المسلمين فهو أول القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبي األمين خاتم
األنبياء والمرسلين محمد (صلى الله عليه وسلم).

موسوعة المملكة العربية السعودية لألطفال والناشئة

السعــر

 1500ريـــال

ً
ً
ً
موثوقا يتسم بالسهولة والتشويق يستقي منه المستهدفون كل ما يودون
معرفيا
مصدرا
تعد الموسوعة
معرفته عن وطنهم ،ومن هنا صيغت مادتها العلمية بأسلوب يناسب الفئة المستهدفة ،وقد جاءت الموسوعة في
تسعة أجزاء ،وتضمنت ( )1800صورة ،و( )625رسما فنيا ،باإلضافة إلى ( )100جدول ،و( )40خريطة ،وقد تناولت
الموسوعة التي تعتمد على الموسوعة الشاملة للمملكة التي أصدرتها المكتبة ،تناولت :الخصائص الجغرافية في
المملكة ،والتطور التاريخي ،واآلثار والمواقع التاريخية ،واألنماط االجتماعية والعادات والتقاليد ،والحركة الثقافية،
والخدمات والمرافق التنموية ،واالقتصاد والثروات الطبيعية ،والحياة الفطرية ،والسياحة والتنزه.

السعــر
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 400ريـــال

65

مالمح وأماكن سعودية
تأليف :باحثون
ينطوي هذا الكتاب األول في مجاله من حيث انتقاء الصور ،وترجمة تعريفاتها بلغات سبع  ،على
صور ومالمح ل ( )225مكان وملمح وأيقونة تراثية وموقع ،في صور متنوعة تمثل مختلف مظاهر
الحياة في المملكة بتنوعها االجتماعي والثقافي والطبيعي والحضاري ،وقد وضعت تعريفات الصور
وشروحاتها باللغات :العربية ،واإلنجليزية ،والفرنسية ،واإلسبانية ،واأللمانية ،والروسية ،والصينية.
السعــر

 150ريـــال

Medieval Routes To Mecca
A Study of The Darb Zubaydah Pilgrim Trail
تأليف :أ.د .سعد بن عبدالعزيز الراشد
«درب زبيدة» ،وهو طريق الحاج العراقي إلى مكة المكرمة ،والمشاعر المقدسة ،لألستاذ الدكتور
ً
إسهاما منها للتعريف بتراث المملكة العربية السعودية،
سعد بن عبدالعزيز الراشد ،تصدره المكتبة
وحضارتها اإلسالمية.
يشتمل الكتاب على مقدمة وستة فصول تضمنت :طرق الحج في فترة ما قبل اإلسالم ،وطرق الحج
في صدر اإلسالم ،وفي العصر العباسي المبكر ،واألحداث التي جرت على الطريق في العصور
اإلسالمية المتأخرة وحتى نهاية استخدام الطريق .وحرص المؤلف على تضمين الكتاب ملحق يشتمل
على تعريف بمحطات ومنازل الطريق وفروعه .وبقي درب زبيدة وآثاره مثل :البرك ،والعيون وأطالل
للمنازل ،والمحطات شاهدة على حضارة إسالمية مجيدة.
السعــر
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 150ريـــال

قصص األطفال

هل تحب القراءة ؟

ويتجدد األمل

تأليف ،إبراهيم بن أحمد الغمري

تأليف ،لمياء بنت إبراهيم العودان

لتعزيز العالقة بين الطفل والكتاب والتقريب بينهم ،وإدراكنا أن من أهم سبل تعزيز هذه العالقة إيصال الكتاب
المناسب إلى يد الطفل ووالديه والمربين لهذه الفئة الغالية ،وفي هذا الكتيب اجابات عن أسئلة التى عادة ما
يطرحها األبناء حول القراءة ،كما يتم طرح بعض األفكار التي تحببهم فيها وتقربهم من الكتاب ،ومن هذه األسئلة:
لماذا يجب أن نحب القراءة؟
أفكار تحببنا في القراءة.
نكون مكتبة في البيت؟
كيف ّ

القصة فازت في مسابقة اإلبداع األدبي لألطفال في القصة القصيرة حول موضوع (طفل معاق أعرفه) لفئة
األطفال من عمر  10-8سنوات في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ضمن أنشطتها الثقافية المتنوعة.

السعــر

السعــر

 5ريال

طيف تسارع لإلنقاذ

هكذا تكون األمهات

ترجمة ،فاطمة بنت محمد الحسين

تأليف ،أ .حسن سعودي

القصة مترجمة من اللغة اإلنجليزية ،طبعت بطريقة مميزة لألطفال ،تدور أحداث القصة حول إحدى األسماك،
التى تدعي (طيف) ،حيث تحتار ،وهى السمكة ذات الزعانف المتاللئة بالوان الطيف ،بين صديقاتها الجديدات من
األسماك وبين السمكة المقلمة الوحيدة ،التي رفضت األسماك انضمامها اليهن ،ألنها ال تملك زعنفة متأللئة
مثلهن .ولكن حين يظهر سمك قرش خطير ،يتوجب على طيف االختيار :هل ستخاطر بفقدان صديقاتها الجديدات.
وربما حتى بحياتها من أجل إنقاذ السمكة الغريبة الصغيرة.

كتيب تعريفي لألمهات وتعريفهن باهمية دورهن في تربية األبناء ،وتزويدهن بالسبل والوسائل التي تمكنهم من
ذلك ،يتناول مواضيع عدة كأنواع التربية (الفكرية) ،والدينية ،والجسدية )...ومواجهة المشكالت وتقدم المكتبة هذا
ً
ايمانا منها بأن:
العمل
األم مدرسة إذا اعددتها

ً
شعبا طيب األعراق
أعددت
السعــر

السعــر

 5ريال

 20ريال

كم أحبك يا وطني ( نص شعري ونثري )

برعمة على السجادة

تأليف :هيلة وماهر وحنين أبناء صالح بن عبدالعزيز النصار:

تأليف ،إبراهيم حسن بيجي

العمل نص شعري لألطفال ،تناول موضوعه حب الوطن ،كتبت األبيات الشعرية بوساطة ثالثة من األطفال ،صاحب
هذه األبيات صور مميزة ،تقدم المكتبة هذا العمل مساهمة منها في غرس حب الوطن في نفوس األطفال والناشئة،
وهو يستحق منا ومنهم الشيئ الكثير .النص الشعر موجه لألطفال من عمر ( )8-6سنوات.

القصة مترجمة من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية ،خالصة القصة ،هناك طفلة تمتهن مع والدتها حرفة صناعة
السجاد اليدوي ،وخطرت على بال الطفلة ،صناعة سجادة للصالة منسوج علىها برعمة او زهرة حمراء ،صغيرة ،وتواجه
من خالل القصة عقبات ومشكالت تعيقها عن انجاز العمل ،سواء بسبب والدتها او بسبب ذبول الزهرة التي تنسج
علىها السجادة القصة موجهة لألطفال من سن ( )12-8سنة.

السعــر

68

 10ريال

 10ريال

السعــر

 15ريال

69

التذكار وقصص أخرى

جود تذهب إلى المدرسة

تأليف سعد بن عبدالله الدوسري

تأليف وصلصال ،نورة لنت عبد الحميد الشقير

القصة موجهة لألوالد من عمر ( 9إلى  )15سنة ،القصص غير تقليدية ،تم تقديمها بشكل مميز ،ويعد إنساني عميق
باستخدام لغة راقية قريبة من األوالد .من أبرز القصص الواردة بهذه المجموعة (الحمامة ،الحبس ،الصندوق.)..

القصة موجهة لألطفال من عمر ( 3إلى  )5سنوات ،القصة موجهة للصغار في مرحلة رياض األطفال ،حول
االستعداد اليومي للذهاب إلى المدرسة.
القصة غير تقليدية من حيث نوع الورق ،واستخدام الصلصال واإلخراج الفني المميز.

السعــر

الكوكب وقصص أخرى

قلب أحمر ألم بيال

تأليف :سعد بن عبدالله الدوسري

ترجمة ،د .نجالء بنت عبد الرحمن الهواوي

القصة موجهة للفتيات من عمر ( 9إلى  )15سنة ،بها قصص غير تقليدية ،تم تقديمها بشكل مميز ،ويعد إنساني
عميق ،باستخدام لغة راقية قريبة من الفتيات من أبرز القصص الواردة بهذه المجموعة ( الصغيرتان ،الكابوس،
األمواج.)...

ً
قلبا
القصة موجهة لألطفال من عمر (  2إلى  )6سنوات ،تدور أحداث القصة حول (بيال) الصغيرة التي تريد أن تصنع
جميال لمها ،تعطيها أمها طالء أحمر وفرشاة للتلوين وورقة ،وتبدأ (بيال) في تحضير الهدية ألمها .القصة مليئة
ً
بالدفء ،تستحق قراءاتها لألطفال في جميع األوقات ،القصة مترجمة من اللغة اإلنجليزية عن كتاب (A Heart of
.)Mum

السعــر

 15ريال

السعــر

 20ريال

قطرة ماء

بيال ..نور أبيها الصغير

تأليف ،وداد بنت عبدالله العمار

ترجمة ،د .نجالء بنت عبد الرحمن الهواوي:

قصة موجهة لألطفال من عمر ( 6إلي  )10سنوات ،حيكت بأسلوب مميز ،تتناول كيفية المحافظة على إحدى نعم
المولي عز وجل وهي (الماء) وتم لقاء قطرة الماء مع مجموعة من أصدقاءها االلوان (أصفر ،أحمر ،برتقالي ) ودار
بينهم حوار جميل حول اللعب بالماء ،واالسراف فيه .وفقدانه في يوم من األيام بسبب الجفاف ..يصاحب القصة
رسوم فنية جميلة القصة موجهة لألطفال من عمر ( )5-2و ( )8-6سنوات.

القصة موجهة لألطفال من عمر (  2إلى  )8سنوات ،تدور أحداث القصة حول (بيال) التي تحشي النوم في الظالم،
فيعدها والدها أن ترى النجوم من فراشها ،تُ رى هل ستستطيع (بيال) النوم دون خوف ؟

السعــر
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 15ريال

السعــر

 15ريال

 15ريال

القصة مترجمة من اللغة اإلنجليزية عن كتاب (.)A Little Light For Daddy

السعــر

 20ريال

71

تيكو واألجنحة الذهبية

السمك سمك

تأليف د .ليو ليوني ،ترجمة د .نجالء بنت عبد الرحمن الهواري

تأليف ،ليو ليوني ،ترجمة فاطمة بنت محمد الحسين

القصة مترجمة من اللغة اإلنجليزية ،ألبرز المؤلفين المتخصصين في قصص األطفال ،تدور أحداث القصة حول أحد
الطيور واسمه (تيكو) ،الذي يحلم أن ينمو له جناحان يطير بهما بين األشجار وفوق المياه والجبال ،وبالفعل جاءه طير
ً
سعيدا بهما ،ابتعد عنه أصدقاؤه الطيور بسبب أختالف لون جناحيه عن
األماني ليحقق له أمنيته ،اصبح بعد ذلك
أجنحتهم ،وبالتالي أصبحوا مختلفين بعدها أصابه الحزن ولم يستمتع بالطيران كما كان باألمس ،بعدها يقابل (تيكو)
رجال يعيش في كوخ صغير في الغابة..لماذا ال نقرأ القصة كاملة ونستمتع بها وبالصور المصاحبة لها ؟
ً

القصة مترجمة من اللغة اإلنجليزية ألبرز المؤلفين المتخصصين في أدب الطفل الحائز على عدة جوائز عالمية،
تتحدث القصة على اختالف الكائنات في العالم وتقبل الذات حيكت بأسلوب أدبي شائق ،يتناسب وعقلية الطفل
يستمتع بها الطفل الصغير والقارئ الكبير.

السعــر
السعــر

-

إنه لي

عصام ال يحب االستحمام

تأليف :ليو ليوني ،ترجمة ،منيرة بنت عبدالعزيز السديري

تأليف ،مها بنت عاطف الشهري

القصة مترجمة من اللغة اإلنجليزية ألبرز المؤلفين المتخصصين في أدب الطفل الحائز على عدة جوائز عالمية،
تتحدث القصة عن الدعوة للمشاركة ونبذ األنانية ،حيكت بأسلوب أدبي شائق حول مشاجرة ثالثة من الضفادع،
أسلوب القصة يتناسب مع عقلية الطفل ،يتمتع بها الطفل الصغير والقارئ الكبير ،لألطفال من عمر ( ) 8-6سنوات.

قصة موجهة لألطفال من عمر ( 2إلى  )10سنوات ،تدور أحداث القصة حول الطفل عصام ،الذي يحب اللعب كغيره
ً
ونظرا لما يعلق به من أوساخ نتيجة اللعب ،فتسبب له بعض المصاعب مع عائلته واحدة ،وحتى مع
من األطفال،
ً
ً
نظيفا ،اقبل علىه الجميع فرحين مسرورين ،في نهاية القصة هناك
ولدا
قطته بالمنزل ،وبعد أن أصبح عصام
ً
ً
محببا لهم.
وقتا
القصة هناك نصائح وإرشادات هامة لجعل استحمام األطفال

السعــر

-

السعــر

 30فكرة لجعل طفلك يحب القراءة

روضتي

العمل عبارة عن عدد ( )30بطاقة ،محفوظة في موضع واحد ،تحتوي كل بطاقة على نصيحة أو فكرة أو اسلوب،
تشترك جميعها في أنها أساليب تحبب األطفال للقراءة ،وتقربهم منها ،يمكن قراءتها في جميع األوضاع واألوقات
كالمكتب وغرفة الجلوس والسيارة وأثناء مشاهدة التلفاز ..الخ.

تأليف ،مها بنت عاطف الشهري

السعــر

 10ريال

ً
كثيرا ،يقدم لنا من خالل هوايته في الرسم
تتحدث القصة عن الطفل (عبودي) ذو الخمس سنوات ،الذي يحب الرسم
ً
وصفا عن أحد األيام في روضة األطفال ،نتعرف من خالل هذه الرسومات على فصله ،معلمته،
باألقالم الملونة
أصدقاءه والكثير من األنشطة واأللعاب المفيدة والمسلية ،القصة موجهة لألطفال من عمر ( )5-2سنوات.

 10ريال

السعــر

72

-

 10ريال

73

السباحة

قرد ميلو

تأليف :ليو ليوني ،ترجمة د .وفاء بنت إبراهيم السبيل

ترجمة ،د .نجالء بنت عبد الرحمن الهواري

القصة مترجمة من اللغة اإلنجليزية ألبرز المؤلفين المتخصصين في أدب الفصل الحائز على عدة جوائز عالمية،
تتحدث القصة عن أهمية التعاون بين الناس ،حيكت بأسلوب أدبي شائع يتناسب وعقلية الطفل يستمتع بها الطفل
الصغير والقارئ الكبير ،القصة موجهة لألطفال من عمر ( )12-6سنة.

القصة موجهة لألطفال من عمر ( 6إلى  )10سنوات ،القصة مليئة باأللوان عن طفل يعاني من مشكلة فرط الحركة
وتشتت االنتباه القصة مترجمة من اللغة اإلنجليزية من كتاب (.)Monkey Milo

السعــر

-

عصفور الحنطة

أنتبه ..جرس ميلو يدق

تأليف ،اميمة بنت عبدالله الخميس

ترجمة ،د .نجالء بنت عبد الرحمن الهواري

جماال وأصالة ،تدور أحداث القصة حول عصفور
تتميز القصة بأصالة الفكرة وجمال اللغة وقوة الحنكة ،زادها الرسم
ً
مصاب ،ترعاه ثالث اخوات صغيرات ،يوالنه الرعاية واالهتمام حتى يتعافى ويستطيع الطيران ،يتخلل القصة لحظة
حزن حول رحيل العصفور لحياته الطبيعية ،بعد أن اعطى اصدقاءه البنات الثالث نصائح مفيدة ،طبقت على ارض
الواقع ،القصة موجهة لألطفال من عمر ( )8-6سنوات.

القصة موجهة لألطفال من عمر ( 6إلى  )10سنوات ،تدور أحداثها حول شخصية (ميلو) الذي يذهب لرحلة مدرسية
ً
حفاظا عند الذهاب للنوم ما الحل يا تري
إلى شاطئ البحر بعد شهرين ،ولكن (ميلو) ما زال يبول في فراشه ويرتدي
؟ القصة مترجمة من اللغة اإلنجليزية عن كتاب (.)Look Milo is Beeping

السعــر

السعــر

 15ريال

 20ريال

وضحى ..الفراشة الصحراوية

القرد وغشاش اللبن

تأليف ،اميمة بنت عبدالله الخميس

تاليف ،محمد جمال عمرو:

القصة ضمن سلسلة من القصص بعنوان (حديقة الطلح) موجهة من عمر ( 6إلى  )15سنة ،تم العمل فيها على
توظيف أبعاد البيئة المحلية ومعالمها ،تتناول هذه السلسلة موضوعات جديدة في عالم أدب الطفل العربي ثم
ً
سعيا لتحقيق الدهشة والمتعة للطفل.
استخدام أنسنة األشياء والحيوانات في السياق السردي..

القصة من الهدى النبوي الشريفّ ،
تعلم األطفال والناشئة الصدق واألمانة ،بها صور متميزة نصف النص المكتوب
جاء في آخر القصة ،نص تثقيفي لألطفال عن شخصيات القصة ،إلثراء معارف األطفال بمعلومات جديدة.

السعــر

74

السعــر

 20ريال

 20ريال

السعــر

 20ريال

75

انظر مرة أخرى

مصارعة الفئران

ترجمة سارة بنت عمر العبد الكريم

ترجمة ،د .شهاب الدين السيد فارس

القصة مترجمة من اللغة اإلنجليزية ،تعد قصة غير تقليدية ،تتميز بوجود صور خاصة يمكنك النظر إليها من عدة
جهات كل جهة تمثل صورة خاصة.

القصة مترجمة من التراث الياباني العريق ،تدور أحداث القصة حول رجل وزوجته العجوزين وهما يقومان على رعاية
أحد الفئران الصغيرة ،وهما يطعمانه ليكون قادر على مصارعة فأر كبير ،القصة موجهة لألطفال من عمر ()12-6
سنة.

السعــر

 20ريال

لونها الخاص

ستياللونا

تأليف ،ليو ليوني ،ترجمة بسمة بنت محمد كامل:

تأليف ،دانيل كانون ،ترجمة ،عنود بنت عبدالعزيز الحمد

القصة مترجمة من اللغة اإلنجليزية ،تدور أحداث القصة حول ( حرباء) تعاني من مشكلة بأن ليس لها لون خاص مثل
بقية الحيوانات ،فلونها يتغير حيثما ذهبت فلونها أحمر عندما تقف اوراق الخريف ..القصة مثيرة ومشوقة لألطفال،
أصل القصة باللغة اإلنجليزية بعنوان ( )Acolor of his ownوهي موجهة لألطفال من عمر ( ) 5-2وكذلك من
( )8-6سنوات.

القصة مترجمة من اللغة اإلنجليزية ،تدور أحداث القصة حول أحد طيور الخفافيش الصغار ،الذي فقد أمه أثناء هجوم
من قبل طائر البوم ،ينجو طائر الخفاش الصغير ويعيش مع طيور من نوع آخر ،ندعو لقراءة القصة كاملة لمعرفة
أحداث القصة ،القصة موجهة لألطفال من عمر ( )12-6سنة.

السعــر

السعــر

 10ريـــال

 20ريال

رياض الصادقين

فن اليافعات

تأليف محمد جمال عمرو

جمع وإعداد :شيخة القحطانى

نص أدبي ينقل القارئ الصغير من آيات القرآن الكريم التي تحث على الصدق وتمتدح الصادقين ،إلى جانب
األحاديث النبوية الشريفة وقصص الصحابة رضي الله عنهم ،قدم في آخر القصة نص نثري لمسرحية عن الصدق
والصادقين.

خطوط ألعمال فنية أبدعتها أنامل اليافعات في المكتبة الرئيسة لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،العمل موجه
لألطفال من عمر ( )12-9سنة وكذلك ( )15-13سنة.

يصاحب النص المكتوب رسوم مصاحبة تشمل أحداث القصة رسمت بريشة فنان مبدع ،العمل موجه لألطفال من
عمر ( )12-9سنة.

السعــر

76

السعــر

 15ريال

السعــر

 5ريال

 5ريال

77

مالبسنا الجميلة

منار

تأليف ،زهرة بنت ابراهيم السلطان

تأليف ،حنين بنت حضر القرشي

القصة موجهة لألطفال في مرحلة الروضة والتمهيدي من عمر ( )5-4سنوات ،تهدف القصة الي تعريف األطفال
بأنواع المالبس المختلفة مالبس خفيفة صيفية ومالبس ثقيلة شتوية  ،مالبس للرجال وأخرى للنساء ،مالبس
تعرف الطفل ببعض مصادر االقمشة التي تُ صنع منها المالبس.
للعمل والمهن المختلفة كما أن القصة ّ

القصة الفائزة في مسابقة االبداع االدبي لالطفال في القصة القصيرة حول موضوع (طفل معاق اعرفه) لفئة
االطفال من عمر ( )10-8سنة.

السعــر
السعــر

 10ريال

 10ريال

ماذا نأكل؟

مفاجأة الساعة السابعة

تأليف ،زهرة بنت ابراهيم السلطان

تأليف :ميادة بنت فهد الفريح

القصة موجهة لألطفال في مرحلة الروضة والتمهيدي من عمر ( )5-4سنوات ،تهدف القصة الي تعريف األطفال
بأجزاء النبات ،كالجذور والساق واالزهار والثمرة ،والتعريف باالجزاء التي تؤكل من النبتة ،بقصد تشجيعهم على
تناول الفاكهة والخضار الطازجة لفوائدها المتعددة.

( شوق) و( إبراهيم) قررا إقامة حفلة نجاح ،ودعوة أصدقائهما ،وفي الساعة السابعة من يوم الحفل تحدث مفاجأة،
سارة أم محزنة؟
ترى هل هي
ّ

السعــر

قصة موجهة لألطفال من عمر ( )6إلى ( )8سنوات  ،مع رسوم للفنانة مي بنت على السعوي.
السعــر

 10ريال

 10ريـــال

ميلو وصديقته مولي

جدا
أنا
جدا ً
أحب الشوكوالً :
ُّ

ترجمة د .نجالء بنت عبد الرحمن الهواوي

تأليف :أروى بنت علي السعوي

القصة موجهة لألطفال من عمر (  6إلى  )10سنوات ،تدور أحداث القصة حولصعوبات التعلم في القراءة والكتابة
لدى األطفال ،وكيف يستطيع الطفل مواجهتها بدعم والديه ومعلمته في المدرسة.

كتاب يتحدث عن أهمية اتباع العادات الصحية في التغذية لتوازن الجسم وصحته ،موجه للفئة العمرية من ()12-6

القصة مترجمة من اللغة اإلنجليزية عن كتاب (.)Milo s Molly
السعــر
السعــر

78

 10ريـــال

 20ريال

79

ال فرق بيننا

عندما أكبر

تأليف :فاطمة بنت يعقوب خوجة

فكرة ورسوم :مها بنت عاطف الشهري

نعيش في وطن واحد بحب وسالم ،وعلى الرغم من اختالفاتنا لكثيرة فال فرق بيننا ،الكتاب يأخذ بعض اللقطات
اليومية وفيها استدعاء لقيم الوطن واالحتفاء بتفاصيله  ،موجه للصغار والكبار.

كتاب يعرض للطفل عبر جملة من الرسومات المتنوعة بعض المهن الموجودة في عالمنا ،التي قد تحاكي ميوله
ورغباته ،وقد يزاولها في المستقبل.

السعــر

السعــر

 15ريـــال

المؤلف الصغير

طالل والطعام

تأليف :ميادة بنت فهد الفريح

تأليف ورسوم :تماضر بنت محمد المرزوقي

في الكتاب يحكي لنا مؤلف صغير مراحل تجربته مع الكتاب منذ أن كان طفال صغيرا في حضن جدته ،وهي تحكي
له قصصا مختلفة حتى كبر واحتضن جدته وهو يقرأ لها قصة من تأليفه ،كتاب للصغار في عمر  7-5سنوات .مع
رسومات رشا المالكي.

في صباح أحد األيام ذهب طالل إلى المطبخ ،ليتناول طعام اإلفطار ،ولكنه تفاجأ بأن الطعام قد هرب من منزله،
لماذا هرب؟ وهل سيعود؟

السعــر

قصة خيالية بأسلوب شائق تتناول أهمية المحافظة على النعمة ،موجهة لألطفال من عمر  8-6سنوات.
السعــر

 15ريـــال

 15ريـــال

السيدة :ال

عصافير المساء

تأليف :نورا بنت إبراهيم بن أحمد

تأليف عبداإلله محمد الحسن بكار

في قصة موجهة لألطفال من عمر  8-6سنوات تسعى القصة إلحداث شيء من التوازن في المشاعر تجاه
(السيدة :ال) تلك التي ال يحبها الصغار ،وتهواها األمهات أحيانا أكثر مما يجب ،قصة جديدة مع رسومات رشا بنت
منيع المالكي.

الكتاب عبارة عن مجموعة شعرية تتغنى باهتمامات الطفل ،وتدور في عالمه ،عبر أشعار موجهة لألطفال ما بين
 12-8سنة ،يتناول فيها الشاعر مجموعة من الموضوعات منها :الحاسوب ،الطائرة ،العصفور ،النخلة ،كرة القدم،
الرسام ،البحر ،المطر ،المدرسة ،األم ،األب ،مع رسومات الفنانة غدير بنت عبدالله العريفي.

السعــر

 15ريـــال
السعــر

80

 15ريـــال

 15ريـــال

81

الرحلة إلى بنما

أين سلطان؟

تأليف :يالوش ،ترجمة :د .سعيد بن فايز السعيد

سلطان طفل يسافر إلى خارج المملكة العربية السعودية مع أسرته ،ويتلقى تعلىمه هناك ،يندمج في عالم جديد،
لكنه يحتفظ بهويته ،وينقل ثقافة بلده الى األخرين.

قصة تحكي مغامرة دب ونمر صغيرين أثناء رحلتهما إلى بنما ،وما يتعرضان له من مواقف كثيرة .القصة تساعد
القارئ الصغير على استنتاج أهمية التخطيط للوصول إلى الهدف ،وهي موجهة للفئة العمرية ما بين (  ) 12-9سنة.

الكتاب موجة لألطفال من عمر ( )6الى ( )8سنوات

السعــر
السعــر

 10ريـــال

 15ريـــال

بيت صغير في البراري

الحوت الذي يحب حكايا البشر

تأليف :أميمة الخميس

حوت وردي يتبع السفن في المحيط كم يستمع لحكايا البشر ،ويلتقي برجل في قارب صغير في منتصف البحر،

يمامة حكيمة تقف فوق سطح بيت قديم على تلة تكسوها الزهور لتستمع إلى نقاش حاد بين باب البيت ونافذتيه
األهم؟
من هم
ّ

وماهي حكاية الرجل؟ وما الذي يريده الحوت الوردي منه؟

ترى بماذا سوف تحكم اليمامة ومن سترضي؟

وما قصة التاجر الذي سيقابله الحوت بعد ذلك ،وما سر الجزيرة المجهولة ،وطريقة الوصول إليها؟ .هذا ما ستعرفه
في هذه القصة
الكتاب موجة للفئة العمرية من ( 9الى  ) 15سنة

قصة موجهة لألطفال من عمر ( )10 – 8سنوات.

السعــر

 15ريـــال

السعــر

أبي

الديكوباج بحلة مشرقية

يمثل األب نموذج القدوة والحماية ,وفي هذا الكتاب عرض للعالقات الفريدة بين الصغار وآبائهم بنص إيقاعي
مسل.
ًّ

تأليف:تغريد بنت محمد العبودي

العمر من ( )5إلى ( )8سنوات.

 15ريـــال

تصميم:نوره بنت سليمان الخليفة.
تصوير اسراء بنت سليمان الخزيم.

السعــر

 10ريـــال

يهدف هذا الكتاب إلى التعريف بفن الديكوباج  ،والتعريف بتراثنا المحلي ذي النقوش الجميلة ،باإلضافة إلى نبذة
مختصرة عن فن الزخرفة اإلسالمية والنقوش التراثية السعودية ،ومحاولة دمجها بفن اعتاد على التنقل والترحال،
وحان الوقت ليحط رحاله في ربوع بالدنا وأن يتجول في ممرات المدن اإلسالمية التي تتباهى مبانيها بأجمل
الزخارف ،وأرقها.
كتاب يمكن قراءته من عمر 12سنة.
السعــر

82

 25ريـــال

83

العم صالح سائق الحافلة
(جوهرة) بنت صغيرة تحب والدها العم (صالح) وتفخر بعمله كسائق حافلة  ،ترى هل عمل والدها مهم ً
حقا؟
الكتاب موجه لألطفال من عمر (  ) 6الى ( )8سنوات
السعــر

 10ريـــال

ألف حكاية خرافية وحكاية
ليس الجديد في هذه القصة أحداث الحكايات وشخصياتها وإنما الجديد هو متاهات الثقوب السوداء التي تربط بين
ما كان وما يمكن أن يكون,مما يحفز خيال الطفل كما أنه درس عملي لتبعات اتخاذ القرارات في حياة الطفل,وفي
األحوال كلها لن يخيب قرار الطفل الشجاع ألنه سيصنع حكاية جديدة وستكون هذه القصة لعبة ممتعة بين الطفل
وأقرانه.

سلسلة همزة

العمر من ( )6إلى (  )12سنوات

السعــر

 10ريـــال

تأليف :مها بنت عوني كنانه

رسوم :ابرار السمير

للهمزات مواقع وحركات سنعيش قصصها مع سلسلة (همزة).
كتاب لألطفال من ( )12-6سنة.

الله يراني

السعــر

 30ريـــال

واالخرين ،من خالل قصة تجمع بين بساطة األسلوب
كتاب ينمي لدى الطفل الرقابة الداخلية والصدق مع النفس ّ
وعمق المعنى.
الكتاب موجة لألطفال من عمر ( )6الى ( )8سنوات

السعــر
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حواسي الخمس وأكثر

صخرة حمادة

قصة تقدم معلومات علمية مبسطة عن دور حواس اإلنسان وجسمه في مساعدته على التعرف والتعايش مع
العالم

اع ِة َأ ْر ِض ِه.
ل َح َم َادةَ  ،تَ ْمنَ ُع ُه ِم ْن ِز َر َ
َص ْخ َرةٌ ك َِب ْي َرةٌ ِف ْ
ي َح ْق ِ

القصة موجهة لألطفال من عمر ( 3الى  )6سنوات.

ي َأ ْص ِد َقاءِ َح َم َادةَ َح ْو َل َها؟
ي تَ ْحتَ َها؟ َو َما َر ْأ ُ
الص ْخ َرةِ ؟ َو َم َاذا تُ ْخ ِف ْ
َما ُم ْشكِ َل ُة َّ
الكتاب موجة لألطفال من عمر (  6الى  ) 12سنة

السعــر

 5ريـــال

السعــر
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رحلة مطرة

أنا وأصدقائي

(مطرة) قطرة صغيرة تعيش في بحيرة تروي رحلتها المثيرة الى السماء وعودتها محملة بالخيرات الى االرض

ً
ً
دراسيا في روضة االطفال ،لينقل الطفل بين صفحاتها فيتعرف على أهم االنشطة المقدمة
يوما
تروي القصة
في الروضة.

الكتاب موجة ألطفال من عمر ( )6الى ( )8سنوات

القصة موجهة ألطفال من عمر ( 3الى )6سنوات.
السعــر

 10ريـــال
السعــر

 5ريـــال

ساندويشات الفشار

ً
معا نتعلم أفضل

أحمد وأمه السيدة مجيدة صديقان ،يتشاركان في الكثير من األشياء  ،فكالهما يحب القراءة ومشاهدة التلفاز،
ويروق لهما طعم الشكوالتة الساخنة وممارسة الرياضة.

الكتاب موجة ألطفال من عمر (  6الى  )12سنة يهدف الى تعزيز مفهوم المدرسة المتعلمة بغرس قيمها لدى
المتعلم ،من خالل تجسيد مواقف تربوية يمارسها الطفل أثناء فترة البرنامج اليومي في المدرسة

لكن  ،رغم هذه الصداقة الجميلة بين أحمد ووالدته إال أن لكل منهما وجهة نظر مختلفة في طريقة ترتيب المنزل
فعلى ماذا
اختلفا وكيف اتفقا؟

السعــر

قصة موجهة ألطفال من عمر  8 6-سنوات
السعــر
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في بيتنا زفاف
تروي ليانة قصة زواج أختها نور  ،وفيه تصوير واقعي إلجراءات الزواج ضمن المنظور الشرعي والعادات والتقاليد
المطبقة في مجتمعاتنا العربية.
القصة فيها توضيح لشروط صحة الزواج وعقده حتى تضل راسخة في عقول بناتنا منذ الصغر ،كي ال يقعن فريسة
الزالت واألخطاء الناجمة عن جهل كالزواج العرفي وغيرة.
الفئة العمرية من عمر ( )9الى ( )12سنة

السعــر

 10ريـــال

أين بيتي
رحلة يخللها شي من الخوف والمتعة لعصفور صغير يبحث عن عشه ،تساعد الرحلة في التعرف على بيوت مخلوقات
أخرى
القصمة موجة لألطفال من عمر ( 3الى  ) 6سنوات

السعــر

 5ريـــال

كلماتي األولى
تأليف ورسوم :منيرة بنت محمد المناع
سلسلة موجهة لألطفال من عمر سنة الى ثالث سنوات مكونة من ثالث مجموعات في كل مجموعة اربعة كتب
على النحو التالي:
المفاهيم :األعداد ،األلوان ،األضداد ،األشكال.
العالم من حولي :الشارع ،المالبس ،الطعام ،الحيوانات.

لماذا ؟

انا :الجسم ،المشاعر ،األلعاب ،المنزل.

كتاب يعرض معلومات علمية عن مجموعة من الحيوانات من خالل عدة إجابات تتميز بأنها تجمع بين المنطقية
والغرابة والفكاهة,مما قد يحفز عقل الطفل على البحث أو توظيف خياله في ابتكار إجابات جديدة ومميزة.
العمر من ( )6إلى ()8

موجهة لألطفال من عمر ( )3-1سنوات
السعــر

السعــر
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وتساعد هذه السلسلة الغنية بصورها الملونة على تنمية حصيلة الطفل المعرفية واللغوية وعلى خلق حوار ممتع
بين الكبار واألطفال.
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مفكرة نهاد
نهاد فتاة فلسطينية صغيرة في الثانية عشرة مع عمرها  ،فقدت أمها وأبها في حادث مؤسف بالقاهرة  ،وعاشت
ً
ظروفا صعبة ،سافرت الى فلسطين للعيش مع خالتها سعاد التي لم يكن لديها أوالد ...وهنا تبدأ مغامرتها .قصة
نعايش من خاللها جمال فلسطين ومعانتها.
كتب موجة لألطفال من عمر  15-9سنة

السعــر

 20ريـــال

مخلوقات صغيرة
كتاب يقدم للطفل الشعر غير المنطقي وهو نوع من األدب العالمي يهدف إلى الفكاهة والمرح.
العمر من ( )5إلى ( )12سنة

السعــر

 10ريـــال

فنون من العالم
هي سلسة تعلىمية من خمسة كتب بها الكثير من األنشطة واألعمال
اليدوية المسلية ،وهي طريقة رائعة وممتعة لتعريف االطفال على
الثقافات المختلفة لقارات العالم الخمس.
الكتاب موجه ألطفال من عمر (9إلى  )12سنه
السعــر

 13ريـــال

انظر كيف تنام أمي
حلم جميل يحمل إلى عالم الحيوانات لتتعلم أنه ليس اإلنسان – فقط – من يخلد إلى النوم  ،وإذ أن الحيوانات-
ً
حيوان طريقة نوم مختلفة
أيضا -تنام ،ولكن العجيب هو أن لكل
ٍ
الكتاب موجة للفئة العمرية من (  6إلى  )12سنة

السعــر
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حصة
معنى وقصة ،ولكل إنسان من اسمه نصيب وفي قصة (حصة) نعالج من خالل تسلسل لألحداث عني
لكل اسم
ً
بالتعبير عن المشاعر المختلفة.
قصة موجهة لألطفال من عمر ( 6الى  )8سنوات

السعــر
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