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الـرؤيــة
حزايــة .. مرجــع كل أســرة تتطلــع إلثــراء عقــول صغارهــا بالمفاهيــم الهادفــة، مــن خــال قصــص 

منتقــاة بعنايــة تتــاءم مــع أرىق األســاليب التوجيهيــة التــي يلتمســها الوالــدان.

الرسالة
حزايــة .. تســعى إىل تنميــة الســلوك القــرايئ لــدى الصغــار عبــر المدخــل القصصــي المشــوق الــذي 
يمتــزج بــه خيــال الحــدث مــع واقعيــة القيــم، عبــر تقديــم كوكبــة مــن الحكايــات العالميــة الزاهيــة 
بتصاميمهــا والزاخــرة بتعاليمهــا، وتنظيــم نشــاطات أســرية تتفاعــل فيهــا كافــة حــواس األطفــال 

مــع المعــاين المقــروءة.

األهداف
حزاية .. ُتبرز المواهب الكامنة يف ذات كل طفل عبـر مجهـر تعلقـه بالـقـراءة

حزاية .. تخلـق البدائـل الترويحـيـة البنـاءة التـي تنافـس فـي بهجتهـا المغريـات األخـرى
حزاية .. ترسم مع األبوين قصة جميلة بطلها طفل ممسكا بكتابه مدركا العالم من حوله

مناهل الوعي تبدأ بمستهل الوحي »اقــــرأ«

مكتبة كويتية تأسست عام 2014

أول متجــر إلكترونــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي متخصــص فــي بيــع كتــب األطفــال. تــم 
تصميمــه وإنشــاؤه بعــد دراســة عميقــة فــي ســلوك المشــتري تجــاه المواقــع اإللكترونيــة التجاريــة 
 Smart Phones( باإلضافــة إـلـى تصميــم واجهــات خاصــة باألجهــزة الذكيــة ، )e-commerce(
Tablets &( ، تســهل عمليــة شــراء الكتــب بخطــوات معــدودة. ونقــوم بتوصيــل الطلــب إلــى أي 

مــكان فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــال 72 ســاعة كحــد أقصــى.

w w w . h z a y a . c o m



النســخة العربيــة األوىل مــن نوعهــا لألطفــال، راقــب كيــف تتغيــر ألــوان أعضــاء الجســم عنــد وضعهــا 
يف المــاء، طريقــة رائعــة لتعليــم األطفــال ترتيــب غســل أعضــاء الجســم المطلوبــة يف الوضــوء، كمــا 

ســيتعرف على أعضاء الجســم ومسمياتهــــا.

كتاب الوضوء

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

هاجر ميمن 
Rose Hill

15 سم X 15 سم
PEVA Plastic )مضاد للماء(  

2016
9 780957 636439
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الفئة العمرية  3+ سنوات

سلسلة حنتوش وحنتوشة )30 عنواناً(

حنتــوش وحنتوشــة شــخصيات خليجيــة تعكــس واقــع األســرة والمواقــف البســيطة التــي تواجهنــا 
كل يــوم مــع أبنائنـــا.

هي مشكات صغيرة جداً لكنها مؤثرة يف يومياتنا وعاقتنا مع أبنائنا كأمهات وآبـاء.
تعــرض هــذه المعضــات بطريقــة خياليــة تشــد الطفــل وتبتعــد عــن األســلوب المباشــر، ثــم يــأيت 
الحــل بســيطاً ليناســب قــدرات أبناءنــا، ويقــدم حلــوالً واقعيــة وليســت مثاليــة.. تمامــاً كمــا هــي 

حياتنــا.
اعتمــد العمــل اللغــة العربيــة المبســطة الســهلة، مــع اســتخدام بعــض المفــردات العاميــة الدارجــة. 
والهــدف هــو تحبيــب األطفــال بالنصــوص العربيــة ومــن ثــم تمهيــد الطريــق ليقبلــوا علــى لغتهــم 

كثــر. أ
يحاكــي عالــم حنتــوش وحنتوشــة أســلوب األم وهــي تحكــي حكايــات المســاء المبســطة ألبناءهــا. 
شــخصيات كان يــروي يومياتهــا لنــا جــدي )رحمــه هللا( لتســرد مــا الحظــه مــن ســلوكياتنا خــال 

اليــوم، فتصــل رســالته بــكل حــب.. 
مغامرات ال تنتهي ... كما هو خيال الطفل.

تسنيم أسعد السند 
محمد إبراهيم

14 سم X 21 سم
غاف وريق فاخر 

2017

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :
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نــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـمنــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

نــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـمنــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

املوضوع: الحساسية املفرطةاملوضوع: أدب الرد

املوضوع: الـسـهــراملوضوع: املحافظة عىل املقتنيات

نــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

نــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـمنــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

املوضوع: ترسيح الشعراملوضوع: طاعة الوالدين

املوضوع: ترتيب األلعاباملوضوع: سلوكيات سلبية



نــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـمنــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

نــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـمنــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

املوضوع: نظافة املنزلاملوضوع: أهمية رشب املاء

املوضوع: ترتيب الغرفةاملوضوع: الكذب

نــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـمنــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

نــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـمنــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

املوضوع: االعتذاراملوضوع: الغرية بني اإلخوة

املوضوع: الشجار عىل أماكن الجلوساملوضوع: األكل الصحي
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نــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـمنــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

نــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـمنــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

املوضوع: الخصوصية والحياءاملوضوع: النظافة الشخصية

املوضوع: طهارة املالبس الداخليةاملوضوع: تنظيف األسنان

9 789996 6807799 789996 680748

9 789996 6807869 789996 696794

نــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـمنــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

نــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـمنــص: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

املوضوع: الحذر من الغرباءاملوضوع: الغضب

املوضوع: احرتام نعمة الطعاماملوضوع: الرسقة

9 789996 6968249 789996 680755

9 789996 6807629 789996 680793
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قصة: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

قصة: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم قصة: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـمقصة: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

املوضوع: غسل املالبس النظيفة بدل ترتيبها

املوضوع: مشاهدة الفيديوهات غري الالئقة املوضوع: إزعاج الوالدين وقت راحتهاماملوضوع: تنازع األشقاء اليومي

9 789921 722000

9 789921 722154 9 789921 7222159 789921 722017

قصة: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

قصة: تسنيم أسعد السند        رسوم: محـمـد إبراهيـم

املوضوع: املشاجرة

املوضوع:تصيُّد أخطاء اآلخرين وفضحها

9 789921 722185

9 789921 722192
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كيف أصبح أحمد بطاً خارقـاً؟

إننــا نظلــم أبناءنــا عندمــا نجعلهــم يعيشــون البطــوالت مــن خــال أبطــال خارقيــن صنعتهــم خيــاالت 
اآلخريــن يف أفــام الكرتــون.

البطولة أعمق وأعظم من أن نحصرها يف أن نطير أو نضرب أو ننتصر.
العالم حولنا يمتلئ باألبطال الخارقين الذين يجعلون عالمنا أفضل كل يوم... 

وال نحتاج إاّل لفتح بصائرنا والتعرف عليهم.
فلنمــأل حيــاة أطفالنــا بقصــص األبطــال الواقعيــة مــن حولنــا ؛ ألن الواقــع أجمــل وأصــدق مــن 

الكرتــون... خيــاالت 
وال بد أن نسعى ليكون ألطفالنا قصة بطولة تروى قبل النوم ألحدهم يوماً ما...

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

حصة عبدالسام السميط 
محمد رمضان

21 سم X 21 سم
غاف وريق فاخر 

2017

ْنُدوِق ِبأَنَّ َهؤَلِء اْلطَْفاَل  لَِكنِّي تََذكَّرُْت ِعْنَدَما أَْخَبَتِْنَي الَفَتاُة املَْسُؤولَُة َعِن الصُّ

لَْم َيَْتلِكُوا لُْعَبًة ِمْن َقْبُل َوَقْد َل َيَْتلِكُوَن لُْعَبًة َجِديَدًة أَبًَدا؛

يَع الَْجِديَد.  ِ َم لَُهْم ِقطَاِرَي السَّ ْرُت أَْن أَُقدِّ لَِذا َقرَّ

14

ٍة طَِويلٍَة، َوَقْد  َصِحيٌح أَّن كُْنُت أََتَنَّى الُْحُصوَل َعلَْيِه ُمْنُذ ُمدَّ

ِقْي ِف الَْمْدَرَسِة، أُِحبُُّه  ِت ِبَُناَسَبِة تََفوُّ َي َوَجدَّ أَْهَداِنَ إِيْاُه َجدِّ

ا ِولَْم أَِجد الُْفرَْصَة ِلَلَْعَب ِبِه َحتَّى اْلَن، َولَِكنِّي َسأَكُوُن  ِجدًّ

ْمُتُه إَِل اْلَطَْفاِل الُْمْحَتاِجنَي . أَْسَعَد إِْن َقدَّ

15

نــص: حصة عبدالسالم السميط           رسوم: محـمـد رمـضـان
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كيف أصبح أحمد بطاً أقوى؟

كلُّ الكتــِب التــي قرأناهــا، والمحاضــراِت التــي ســمعناها، والــدوراِت التــي حضرناهــا؛ تبــدو غيــَر 
كافيــٍة عنــَد أّوِل موقــٍف يتعــرُّض فيــِه أحــُد أطفالنــا للُهجــوِم مــن طفــٍل آخــر، نقــُف عاجزيــَن عندهــا، 
ــُر يف كلِّ تلــك الحلــوِل التــي ِمــن الممكــِن أن نقــوَم بهــا دوَن أْن ُيْضِعــَف ذلــَك الموقــُف مــن  نفكّ

ِته.  ــا يف نفســيَّ ــا أْو يتــرَك نََدبً شــخصيِة طفلِن
ولكــْن ســيفاجُئنا أطفاُلنــا يف أحيــاٍن كثيــرٍة بقّوتِهــم وقدرتِهــم علــى تقديــِم الحلــوِل لمشــاكلِهم، فقــْط 

إْن تراجْعنــا خطــوًة إىل الــوراِء وقّدمنــا لهــم كل الحــبِّ والّدعــِم.

9 789996 680731

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

حصة عبدالسام السميط 
محمد رمضان

21 سم X 21 سم
غاف وريق فاخر 

2018

بعَد فرتٍة قصريٍة، طَرََقْت 

أمي وأيب باَب غرفتي. 

ضّمْتني أمي، ومسَح أيب 

عىل رأس. 

16

عندها ملْ أكْن قادًرا عىل 

كوِت أكرثَ؛ فانفجرُت  السُّ

بالبكاِء كالطفل الصغري. وحني 

َهَدأُْت، أخربُت أمي وأيب با 

حدَث بيني وبنَي سامي.

17
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نــص: حصة عبدالسالم السميط
رسوم: محـمـد رمـضـان



لغز الصورة

هل سبق أن رأيت شيئاً ثم وجدته بخاف ما توقعت؟
هل كل ما نراه بأعيننا هو الحقيقة أم علينا أن نتريث قلياً ؟

هــذا مــا حصــل مــع األصدقــاء عندمــا اجتمعــوا لرؤيــة ألبــوم الصور،فهــل ســتتوافق توقعاتهــم 
التــي رأوهــا؟ وتفســيراتهم مــع الصــور 

كتشف حقيقة الصورة. شارك رأيك مع األصدقاء ثم ا
فكرة الكتاب: ال تحكم من أول نظرة!

يعــرض الكتــاب عــدة مواقــف، كل موقــف تعلــق عليــه شــخصيات ثابتــة خــارج الموقــف تبــدي 
ــا كانــوا يظنــوه،  ــن أنَّ حقيّقتــه شــيءٌ مختلــٌف عمَّ كثــر، ويتبيَّ آراءهــا وتوقعاتهــا ثــم يتضــح الموقــف أ
أو أنَّ صــورة الموقــف لــم تكــن كاملــة وتفســيراتها لذلــك الموقــف كمــا تــراه مــن وجهــة نظرهــا. 
كتملــت ظهــرت حقيقتــه، ليتضــح للطفــل فكــرة واضحــة يف النهايــة : ال تحكــم مــن أول  وحيــن ا

نظــرة.
كتاب تفاعلي يستطيع الطفل أن يكتب ويمسح بواسطة قلم مرفق مع الكتاب

تأليف : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :
9 789996 676819

الفئة العمرية  6+ سنوات

فضول
م
تعلّ
مشاركة

اكتشاف

نادي دنيا بنات 
فرح خليل شاه

21 سم X 26 سم
غاف وريق مقوى فاخر 

2015



مغامراُت قطنَة

فكــرُة السلســلِة أْن نُعيــَد ســرَد قصــٍص مــن الســيرِة العطــرِة، علــى لســاِن جمــاداٍت وحيوانــاٍت 
كانــت تعيــُش يف ذلــك الزمــاِن.

الهــدُف مــن ســرِدها علــى لســانِهم تقريــُب واقــِع الحيــاِة حيَنهــا إىل واقــِع حيــاِة الطفــِل؛ مــن ناحيــِة 
النبــويِّ  الهــدِي  َوْفــَق  حلَّهــا  يســتطيعون  وكيــف  األطفــاَل،  تواجــه  التــي  والعقبــاِت  المشــكاِت 

الشــريِف.
ــا تلــك الِحْقبــَة، ولكــْن كونُهــا جمــاداٍت وحيوانــاٍت يعطينــا  اعتمْدنــا علــى موجــوداٍت عاصــرْت حقًّ
بحيــاِة  الَمســاِس  دوَن  الطفــِل،  لــدى  التشــويَق  يزيــُد  ممــا  وتصيــُب؛  تخطــُئ  لجعلِهــا  الفســحَة 

وُشــخوِصهم. الكــراِم  الصحابــِة 

نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

تسنيم أسعد السند 
أحمد حلمي - نهال حسن

21 سم X 28 سم
غاف وريق فاخر 

2018

المقاس :
التجليد : 

24 سم X 67 سم
ورق مقوى فاخر

الفئة العمرية  6+ سنوات



نــص: تسنيم أسعد السند          رسوم: أحمـد حلـمي  - نهـال حسـن

سألعُب معها فقط

الجمل الذي صار سعيًدا

نــص: تسنيم أسعد السند          رسوم: أحمـد حلـمي  - نهـال حسـن

نــص: تسنيم أسعد السند          رسوم: أحمـد حلـمي  - نهـال حسـن

هل في يِدِك تمرةٌ؟

قصة: تسنيم أسعد السند          رسوم: أحمـد حلـمي  - نهـال حسـن

الصندوُق الكبيُر

ُل املسؤوليِة، واألمانُة املوضوع: تحمُّ

املوضوع: الرحمة

املوضوع: الصدق

املوضوع: األكُل املُعتدل

9 789996 696923

9 789996 696930

9 789996 696978

9 789921 722031

جديد



اسمي عـ عـ عـ علي

إصدار جديد يتناول إحدى مشاكل النطق )التأتأة( عند األطفاِل.
مــع علــي، نعيــش رحلــة نجــاح مــع إحــدى مشــاكل النطــق؛ التأتــأة، ســنعرف كيــف قــرر علــي أن 

ــة عاجيــة ناجحــة.. ــطة تطــرح تجرِب يبــدأ رحلــة مواجهتــه لهــا، بمواقــف مبسَّ

مع علي، نرسم ألطفالنا طريًقا سهًا سعيًدا لمواجهة مشكاتهم بكل قوة وإصرار.

نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

إيمان درويش )اختصاصية عاج لغة ونطق( - تسنيم أسعد السند 
خافيير فرانسيسكو
28 سم X 21 سم

غاف وريق فاخر 
2018

نــص: إيمـان درويـش   -   تسنيم أسعـد السند

    رسوم: خافيري فرانسيسكو

9 789996 696985

الفئة العمرية  6+ سنوات



أمنية سلحفاة

كثيــًرا مــا تســكننا أمنيــات، وأصعبهــا أن نتمّنــى أن نكــون غيرنــا؛ حينهــا ننســى أعــذب مــا تملكــه 
ذواتنــا.. فمــاذا حصــل ألمنيــة الســلحفاة مــن البدايــة وحتــى النهايــة؟

الفئة العمرية  6+ سنوات

نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

سامية عبدالرحمن فارح 
هناء مدحت

20 سم X 27 سم
غاف وريق فاخر 

20199 789921 722109

جديد



نجيبة و رحلتها العجيبة

نظرت نجيبة إىل ما يحدث يف جنون، وصاحت: ولكن أين الفرشاة والمعجون؟!
فقال الطبيب: إنها مشكلة كبيرة، ولن ينفع معها المعجون والفرشاة الصغيرة.

ترى ماذا حدث مع نجيبة؟

الفئة العمرية  6+ سنوات

نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

سلمى محمد الميمني 
علي الزيني

24 سم X 24 سم
غاف وريق فاخر 

20199 789921 722239

جديد



الفئة العمرية  6+ سنوات

نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

د. إيفا كوزما 
أغنيز دو بِزِناك

12 سم X 12 سم
غاف وريق فاخر 

20192019 1603

سلسلة أنا أفكّر )16 عنوان(

هــي سلســلة مــن االختبــارات التــي تتيــح ألطفالنــا معرفــة شــخصياتهم يف العمــق، ألنهــم مــع 
كل قصــة مــن قصــص هــذه السلســلة سيكتشــفون صورهــم الحقيقيــة، ويحــّددون طبيعتهــم 
القلــق والخــوف والغضــب، وبالتــايل  التغلّــب علــى  النفســية، ليصلــوا مــن خالهــا إىل كيفّيــة 

الوصــول إىل الســعادة النفســّية المنشــودة.
مطالعــة هــذه السلســلة بمــا فيهــا مــن اختبــار الشــخصية وتحليلهــا بوســاطة األســئلة الموجهــة، 
تشــكّل طريقــة مســلّية ورائعــة لاســتزادة مــن المعرفــة عــن الــذات واألنــا العميقــة لــدى كل 

طفــل مــن أطفالنــا الصغــار.
والتــي عمــل  الطفــل،  شــبه ميــداين لســلوك  السلســلة يف كونهــا تحليــاً  هــذه  أهميــة  تكمــن 
المحلّلــون علــى تيســير مصاعبهــا حســب أصــول التحليــل النفســي للوصــول إىل ضمــان حســن 

التصــرّف والنجــاح يف الحيــاة.

جديد





فهد.. من.. إلى!

روايــة تتنــاول موضــوع الوقــوع بالخطــأ.. والصــراع مــا بيــن التبريــر و التصويــب.. مــن منظــور 
شــاب صغيــر..

منــذ قدومــه كل شــيء تغيــر.. فبعدمــا كان الــدوري هــو الهــدف فقــط.. أصبــح التركيــز منصــب 
علــى اســترجاع مــا كان مــن المســلمات يف حيــاة فهــد.. المســتوى األكاديمــي العــايل والشــعبية 

التــي كان يحظــى بهــا كلهــا أصبحــت مــن الماضــي.. 

فهل يستطيع طالب الصف السابع أن يعيد االتزان لحياته؟؟

نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

تسنيم أسعد السند 
فواز أحمد

14 سم X 21 سم
غاف وريق فاخر 

2018
9 789996 696916

الفئة العمرية  9+ سنوات



الفئة العمرية  9+ سنوات

أنــزل هللا القصــص يف القــرآن لنأخــذ منهــا الــدروس والعبــر، ولنســتفيد منهــا يف حياتنــا وآخرتنــا، 
وقــد كتبــت هــذه السلســلة بلغــة ســهلة العبــارات، رشــيقة الكلمــات، وفــق منهجيــة علميــة تعتمــد 
الصحيــح مــن القصــص والحكايــات، كل ذلــك بأســلوب عصــري ورســوم جذابــة تنمــي الجمــال يف 

نفــوس أبنائنــا.. تعالــوا معــا نتعــرف علــى »سلســلة رســل«

جديد



نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

محمد نالبانت 
ناجيهان تافان

21 سم X 22 سم
غاف وريق فاخر 

2019
2019 1108



قصة هناء

تلــك الفتــاة التــي تحــدَّت الواقــع.. لــم تــرَض أن تكــون أســيرة لظروفهــا، 
تحــدَّت  إخفاقهــا..  عليهــا  ـق  تعلِـّ اعة  شــمَّ معاناتهــا  مــن  تجعــل  ولــم 
نفســها.. حــدَّدت الهــدف.. ســارت علــى الطريــق الوعــر الصعــب.. لكنهــا 
تكــون  مــن حولهــا، ولعلَّهــا  لــكلِّ  لتكــون ملهمــة  النهايــة..  وصلــت يف 

ملهمــة لكــم كذلــك.

الفئة العمرية  9+ سنوات

نــص : 
رسوم :

المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

إيمان البايل
نسيبة المنيس

16 سم X 22 سم
غاف وريق فاخر 

20199 789921 722116

جديد



تطبيقات تعّلم بألعاب التركيب

تطويــر المهــارات والقيــم مــن خــال أوراق عمــل تحتــوي علــى حــروف، 
أرقــام وأشــكال يكتســب معهــا األطفــال مقدمــة المهــارات العلميــة الازمــة 

يف مجــاالت الهندســة والعمــارة والتقنيــة والقنــون.

تعّلم بألعاب التركيب

ألعــاب  خــال  مــن  والقيــم  المهــارات  لتطويــر  لعبــة   38
الطفــل،  لــدى  التلقــايئ  التعلــم  مهــارات  تنمــي  إبتكاريــة 
تمــده بالثقــة المطلوبــة، تعــزز روحــه االستكشــافية وتحفــزه 

علــى جــرأة التعبيــر.

تأليف : 
المقاس :
التجليد : 

سنة النشر :

أ. صاح اليافعي
21 سم X 29 سم

غاف وريق فاخر 
2019

9 789921 722161

9 789921 722024

جديد

جديد





دليل اإلصدارات

2019+965 99 22 48 49


