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نبــــــــذة
تأسست شركة إنجاز العاملية للنشر والتوزيع يف 
عام 2001 ورؤيتها نشر وتوزيع املنتجات املتخصصة 
يف مج���ال التنمية البش���رية وتعم���ل إنجاز على 
تسهيل حصول العميل على منتجاتها من خالل 
تعدد مواق���ع التوزيع، وللش���ركة وس���ائل فكرية 
متعددة منها كتب تطوير الذات وروايات نفس���ية 
ومرئيات وس���معيات ومنتجات وخدمات أخرى.

رؤيتــــــنا
أن تكون ش���ركة إنجاز العاملية للنش���ر والتوزيع 
الشركة الرائدة يف الوطن العربي يف تقديم الكتب 
والصوتيات واملرئيات يف مجال التنمية البش���رية.

الرســــالة
يتعل���ق  فيم���ا  العاملي���ة  املعرف���ة  يف  املس���اهمة 
بتحرير اإلنس���ان من عوائقه النفسية وإستثمار 
إمكانياته الذاتي���ة للتمتع بحياته وتحقيق غاياته 
الش���خصية وذلك عل���ى قواعد إس���المية تقدم 
للن���اس كافة بغض النظر ع���ن دينهم أومكانهم 
أو زمانه���م ونش���ر الوع���ي ب���ن الن���اس فيم���ا 
يتعل���ق بطرائ���ق التعامل مع ذواته���م واآلخرين.



كيف تواجه أحداث الحياة؟
صناعـــة القــــرار

الحياة سلسلة احداث متوالية، التنتهي ابدًا، هكذا خلقها اهلل سبحانه وتعاىل، واالنسان اختاره اهلل من بني ماليني املخلوقات 
لكي يحيا حياة طيبة، وزوده اهلل بكل امكانات الحياة الطبية، وترك له حرية االختيار ان يفعل ويتفاعل مع هذه الحياة بطريقته 
فكرة عن  )تكوين  للحدث  التقاط صورة ذهنية  الحياة على اساس علمي محدد هو  واحداث  االنسان  ويتفاعل   وخصوصيته، 
الحدث( والتي تنتقل اىل العقل لتتناسب مع صوره الذهنية االخرى، ويستطيع االنسان ان يعدل ويبدل بتلك الصورة الذهنية 
امللتقطة والتي ليس لها عالقة بالحدث الخارجي اال يف حالة االلتقاط االولي، فان علم االنسان هذه القاعدة فقد تعلم كيف 
يتخذ قراره ويعرف استقراره، اذن املعادلة بسيطة، حدث وانسان وتفاعل بينهما، كيف يتم التفاعل لصالح االنسان هذا مايشرحه 

الكتاب بالتفصيل.

ويف البدء كانت مشكلة
يتعرض االنسان إىل عرثات يف حياته، ويظن ان تلك العرثات بسبب االخرين سواء كانوا اقرباء أم اعداء.

قلبه، سيطر على مشاعره، استوىل  الحب ونما يف  الحياة، رجل وقع يف حب، تكون  الكتاب يناقش حدث من احداث  ولكن 
على حياته، بدأت اعراض الحب عليه، حاول التخلص، استمر يف املعاناة، عرض نفسه على متخصص، ارشده اىل طريق النجاة، 
ولكن هناك مشكلة، يناقش هذا الكتاب املشكلة االساسية التي تواجه من يقع يف ا لحب، وأن فراق الحبيب أو قربه التشكل 
له مشكلة وانما املشكلة يف مجال آخر مختلف عما يظن انها املشكلة، ليس للإلنسان مشاكل خارج ذاته وإنما مشاكله تنبع 
من صوره الذهنية الداخلية فإن أردت أن تتخلص من مشكلة فانظر اىل صورك الداخلية وتخلص منها، والقضية داخل الذات 
البشرية وليست مرتبطة بالعالم الخارجي، طرحت يف هذا الكتاب أفكار حول أحوال الحب، وكيفية التخلص منه عندما يتحول 

اىل خاليا سرطانية تنهش بالجسد والقلب على حد سواء.

رســـالة حـــب
أنه  ليس جمرد كتاب.. كلمات.. دموع.. مشاعر.. قصص.. حكم.. وثوابت ربانيه..

أنه رسالة من نوع آخر.. تتغلغل يف قلبك كما خرجت من قلب العم آدم فهو ينتظرك يف الداخل ليقول شيء، إذا أردت أن 
تتلمس معالي الحب بصورة واقعية خيالية وبطرح حزين مفرح.. فمن املؤكد أنك لن ترتك قراءة قصة خالد ونورة.

الحب  أكاديمية  لذلك  فغايتك  األبدي...  العشق  إىل سماء  أبجدياته  بداية  يف  الحب  يف  متقدمًا  ممارسًا  تكون  أن  أردت  إذا 
األكاديمية التي لن تندم يف دخولها.من املؤكد أنه واجهتك مواقف مختلفة..وأصناف من الناس متباينة..فأتعبتك الحياة.. وأثقلت 
كاهلك ظروف العيش بحلوها ومرها... لذلك ..كي تعيد ذاتك فأنت يف أمس إىل رسالة حب منك وإليك تتجسد فيها معاني 

ذلك الشخص الذي تتمنا أن يكون تؤم روحك..إليك رسالة حب.

أنــــا بــــــال وداع
قصة رجل ذهب عن الدنيا بال وداع

مشهد فريد من مشاهد الحياة، يصور مسرية شخص عاش يف دنياه، يطارد رزقه، ثم ابتاله اهلل بمرض افقده وعيه، ومرت عشر 
سنني فاقد الوعي وقد يئس املحبون من شفائيه، وقدر املولي ان يمر طبيب شاب، ويفحص اوراق ذلك املريض ويجد عجبًا، ان 
تلك الفحوصات يمكن ان تعاد، وان يشفي املريض مما هو فيه، وقد تم ذلك، وعاد املريض الي الحياة، بصحة جيدة، كيف يواجه 
ذلك الشخص الحياة بعد غربة دامت عشر سنوات مالذي تغري به أوحوله من الدنيا، كل شئ لديه غريب، خرج اىل الدنيا يبحث 
عن قدره من جديد، لم يستسلتم رغم الصعوبات الكثرية والكبرية ولكنه واصل املسرية، وصل اىل مستويات لم تخطر يف البال 

ولكن االقدار محددة، مالذي حصل لذلك الشخص، هذا مايصفه كتاب انا بال وداع. 

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.خ��������ال��������د ال�����دي�����ه�����ان

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

14x21cm
228 

14x21cm
110 

14x21cm
192 

17x24 cm
414 
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تحرر من قيـــودك
حرر نفسك من القيود التي تقيدك

حرر نفسك من القيود التي تقيدك، ملاذا تقيد نفسك وقد خلقك اهلل حرًا طليقًا؟
ملاذا تحمل هموم الدنيا فوق رأسك؟ ملاذا تحزن وتكدر على نفسك صفو حياتك؟

ال تلجئ إىل الحزن وقت املصيبة بل إىل اهلل.
إن الحياة قصرية فال تضيعها بل إستثمرها لكي تكون لك بصمة تخلد ذكراك، حرر نفسك لنفسك وكن مرنًا يف الحياة لتكن لك 

الحياة، وال تنسى أنه حيث تكون نفسك يكون كنزك.

أمري فالســفة الطبيعة
إسحاق نيوتن

إن قارئ التاريخ والرتاجم ال يعيش عمرًا واحدًا فحسب بل أعمارًا فهو يوسع خربته الذاتية بما يضيفه إليها من خربات غريه من 
البشر وهو يرى العالم بعيون كثرية فكل ترجمة هي يف الواقع بمثابة نافذة تطل بنا إىل زوايا مختلفة من الحقيقة.

العلمية  العلماء إىل الوصول إىل مكتشفاتهم  اللثام عن األسباب والدوافع التي أدت بهؤالء  ويحاول هذا العمل كذلك إماطة 
الرائعة ووسائلهم يف ذلك مربزا أن من أبسط األشياء يتعلم العلماء.

فقصص حياتهم ال تقدم للقارئ مشاكل علمية معقدة أو تزخر باملعادالت والصيغ الجافة أو املجادالت الفلسفية املوحشة وإنما 
هي تضفي ملسة من اإلنسانية تزيل اّلروع عندما يراد التعرف إىل إحدى األفكار العلمية.

كيف تحقــق أهدافك؟
فإن أردت أن تقطع ألف ميل، فعليك باخلطوة األوىل لكي تصل. 

فأنا لم أجد يف الحياة أكثر أثرًا من املثابرة على بلوغ الهدف ولكن هذه املثابرة إذا كانت متصلة بالرغبة يف الوصول عندها  تكون 
املعاناة لذيذة لدى اإلنسان. 

فالتنتظر الوقت املناسب فالحياة رحلة التعرف التوقف وهي سريعة يف تتابعها، وقد تحسب بالسنني، أو الشهور، أو األيام، أو 
الساعات، أو الدقائق، أو الثواني، ومن أساسيات العيش يف هذه الحياة أن تكون لك أهداف تسعي لتحقيقها، وتحقيق أهداف 

األنسان هو من املتع الكربى يف الحياة الدنيا، ومن فقد أهدافه يف حياته.
وكتابنا هذا سوف يساعدك على رسم طريقك وتحقيق أهدافك.

حقـــق أحــــالمك
حلمت بأحالم كثرية وال أزال... والكثري منها حتقق..

حلمــــت وعند تحقق الحلم شعـــرت باالمتـــنان فهي لم تأتي بسهـــولة واتــــت بـعد انتظار طويل..
يظن الكثري أن تحقيق أحالمي كان بسهـــولة ولكني اضحـك عندما أرى ذلك الظـــــن..

وكـــل ناجـح رايته أو خالطـــــته أو قــــرأت عنـه واجه املصاعب وانتـظر وحلم آلخر لحظة.. يف الحقيقة اغلب الناس يقفون 
عند قرب تحقق حلمهم وينسحبون.. أما أنا ال استسلم حتى يدمى جسدي وأفنى كلي وال أتوقف عن الحلم حتى آخر رمق.. 

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

د. ص��ب��������������ري الدم������رداش

أ.د.ب���ش���ي���ر ص���ال���ح ال��رش��ي��دي

أ. ع��بد اهلل الع����ثم������������������ان

7.8x10 cm
202 

11.5x16 cm
140 

11.5x16 cm
294 

11.5x16 cm
182 
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مجــــــاهد
قصة جماهد الشاب الذي فقد هويته وقبض عليه عند قربه من انفجار.

مجاهد قروي األصل، حيوي الروح، أراد أن يعيش حياة املدينة، لكي يعرف الحياة، هجر قريته، وصل مدينته، سرقت محفظته، 
وضاعت هويته، حصل انفجار حال وصوله تم القبض عليه، طلبت األجهزة االمنية بطاقة إثبات للهوية ألنها سرقت، تم احتجازه 
للتحقيق، وطالت فرته احتجازه تعرض خاللها ملعاناة حقيقية تحت ضغوط التحقيق التي لم يكن لها بداية وال نهاية، ويف السجن 

تعرف على أصحاب القضايا املختلفة التي تخالف النظام.

الشــــجرة
رواية شاب سيطرت فكره يف ذهنه، أراد أن يزيل الفكرة لكنها واقع يريد إزالته.

الشجرة رواية ترسم تاريخ فكرة نبتت، وترعرعت وسيطرت على ذهن شاب أصبحت الفكرة تُسري حياته، وتُقيم عالقاته، 
ترسم خطواته، حاول أن يزيل الفكرة من الواقع ألنه لم يستطع تحمل وجود الشجرة يف ذهنه، لكنها واقع يريد إزالته، حاول 
أن يحشد اإلمكانيات املادية والبشريه إلزالة الشجرة ولكنه لم يفلح الختالف الصور يف أذهان اآلخرين، لم يتحمل سالم هذا 

االختالف، ألنه يريد تحقيق إزالة الشجرة من الواقع، والرواية ترسم تكوين الفكرة يف العقل.

تمتــــع بحياتـــك
دعوه خاصة ملن أراد التمتع باحلياة وأن يكون له حياه خاصة به، دون انقطاع عن غريه.

انفعاالت  الذات من  انقطاع عن غريه، دعوه للنظر فيما يجري داخل  أراد أن يكون له حياه خاصة به، دون   دعوه خاصة ملن 
وتصورات تُشكل يف مجموعها ألوان الحياة من حولك، إنها دعوه للسياحة يف أعماق الذات البشرية لكي تقدر إمكانية تشكل 
الدنيا من حولك بغض النظر عن ألوانها وتياراتها التي قد تكون معك أو ضدك، تعرف عما تملك وتتمتع به وترك ما ال تملك 

فإنه لم يكن لك. تمتع بحياتك وليس بالدنيا، فالفرق بينهما شاسع.

رحلـــة لطيـــفة
ناصر يفقد زوجته لطيفه التي هي جزء من كيانه. هل تصبح احلياة لطيفه بعد موت لطيفه؟

رواية تقوم على فلسفه خالصتها أن الحياة حلوه طالت أم قصرت، والتفاعل بها واجب وإن كانت دقائق معدودة، إن أردت أن 
تحيا فلتحيا بكل عناصر الحياة، وال تفكر بالرحيل وإن كانت أيامك معدودة، افعل ما تريد فعله حسب اعتقادك فإن كثريًا من 
الناس قد طالت أعمارهم على غري راحة يف الحياة، وقليل من الناس قد استمتعوا بحياتهم رغم قصرها، إذن الحياة ليست بعدد 

السنني ولكن يف كيفية استثمارها واإلقبال عليها، آه فما أحلى الحياة.

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

14x21cm
207 

14x21cm
274 

11.5x16 cm
152 

17x24 cm
623 
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إكتشـــف ذاتك
كتاب يعرض فلسفـــة يف احليـــاة مفادهــا أن الصور الذهنية هي التي حتكم السلوك.

الحياة سلسلة احداث متوالية، التنتهي ابدا , هكذا خلقها اهلل سبحانه وتعاىل، واالنسان اختاره اهلل من بني ماليني املخلوقات 
لكي يحيا حياة طيبة، وزوده اهلل بكل امكانات الحياة الطبية، وترك له حرية االختيار ان يفعل ويتفاعل مع هذه الحياة بطريقته 
وخصوصيته، ويتفاعل  االنسان واحداث الحياة على اساس علمي محدد هو التقاط صورة ذهنية للحدث )تكوين فكرة عن الحدث( 
والتي تنتقل اىل العقل لتتناسب مع صوره الذهنية االخرى، ويستطيع االنسان ان يعدل ويبدل بتلك الصورة الذهنية امللتقطة والتي 
ليس لها عالقة بالحدث الخارجي اال يف حالة االلتقاط االولي، فان علم االنسان هذه القاعدة فقد تعلم كيف يتخذ قراره ويعرف 

استقراره، اذن املعادلة بسيطة، حدث وانسان وتفاعل بينهما، كيف يتم التفاعل لصالح االنسان هذا مايشرحه الكتاب بالتفصيل.

إكسب ذاتـــك
كتاب يتحدث عن كيفية كسب الذات، وهي بضاعة غالية الثمن، ومن استطاع كسبها أصبح من الفائزين.

كتاب يتحدث عن كيفية كسب الذات، وهي بضاعة غالية الثمن، ومن استطاع كسبها فقد أصبح من عِداد الفائزين والدعوة 
إىل الكسب على غرار كسب املاليني والتي نسمع عنها ويقبل عليها الناس لكن األمر بالنسبة للمؤلف يتمثل يف أثمن ما يف 
الوجود على اإلطالق وهي الذات البشرية، فهي أغلى ما يملك اإلنسان يف حياته. وقد توصل املؤلف إىل معادالت نفسيه يف 

كيفية التعامل معها، وحدد أبعاد كسب الذات يف ثالث محاور أساسية.

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

دور األسرة يف تطبيق الشريعة اإلسالمية
ينطلق هذا الكتاب من فكرة أهمية دور األسرة يف تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية.

تطبيق الشريعة اإلسالمية يكون من خالل األسرة قبل أن يكون بموجب قرار سياسي أو مرسوم أمريي، فاألسرة هي التكوين 
االجتماعي واالمتزاج النفسي األول، وهي املحضن األول للرتبية والتنشئة، وعلى الزوجني مسؤولية تطبيق معايري اإلسالم يف 

االختيار الزواجي.

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

ثمـــــرة التجــــربة
الفتات من رواية أنا بال وداع

إن حياة اإلنسان مليئة باألحداث وفيها يدرك ويفعل وينفعل بإختياره ويقبل ويرفض ويعني ويساعد ويمنع ويدفع. إن اإلنسان 
الحي هو الذي يحيا بأهدافه الواضحة, واإلنسان امليت هو الذي تموت أهدافه يف ذهنه، أو تنمحي من ذاكرته فال يكون له أهدافا 

يسعى يف سبيلها، ومن لم يكن له أهداف يف حياته فقد ضيع الفرص واإلمكانات من حوله. 
إياك أن تخطو خطوة دون أن يكون لك قصد فيها، حتى وإن كان القصد أال يكون لك قصد ولكن إياك والهمل وهم أولئك الذين 

يعيشون دون وجود أهداف يف الحياة. 
أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

7.8x10 cm
170 

14x21cm
312 

11.5x16 cm
256 

11.5x16 cm
260 
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الراحــــلة
رجل عشق صورة امرأة يف ذهنه صدمته يف واقعه. أحداث متكررة ُتعاَلج يف رواية.

الراحلة قصة رجل عشق صورة امرأة يف ذهنه صدمته يف واقعه، لكن الواقع املختلف لم يغري قناعته، فقد صورها يف عقله وعاشها 
فرته من الزمن يف غربته، عاد إليها، لم تغري طبعها، إنها صوره تحكم سلوك العاشقني ترى من الواقع ما يناسب الصورة لكن 
محبوبته لم تضعه يف اعتبارها تعامله كشخص يستحق املساعدة مثله كاآلخرين تعطي كل منهم حاجته، لكنه أرادها مختلفة 

وأرادت أن تكون مختلفة عن صورتها عنده، صراع بني عقل يرى وقلب يريد.

التعامـــل مع الــذات
الناس تعرف كيف تتعامل مع الناس ولكن ال تتقن التعامل مع الذات.

كتاب يتحدث عن ضرورة التعامل مع الذات ليس فقط للمساعدة على التغلب على املعاناة ولكن أيضا لتأكيد فكرة أن الخطر 
)املعاناة( مصدره هذه البنية، وجاء هذا الكتاب أثر التماس الكاتب الحاجة لضرورة التوصل إىل اسرتاتيجيات وسبل من أجل 
تفعيل مهمة اإلنسان يف الحفاظ على برامج وخطط هادفة، أو من خالل جلسات إرشاديه وإجراءات عالجيه تعمل على تمكني 

الشخص من التغلب على معاناته، والكتاب به ثالثة عناصر رئيسية وهي املعرفة، املحبة، املمارسة.

هبــة األحـــالم
رواية من عامل الواقع يقع فيها املهندس سامل يف حب جنيه، هل يتزوجها؟ أم ماذا يفعل؟

رواية تحكي قصة )سالم( الذي عشق جنيه تدعى )هبه(، دخلت )هبه( على )سالم( يف دار نومه، لم يخطر يف باله أن يراها أمامه، 
وقد اندهش مـن وجودها، نشأت بينهما عالقة حب قويه، لكنه عان من هذا الحب بسبب اختالف شخصية كل منهما، فهو 

)إنسان( بينما هي )من الجن(، حاول أن يشكلها لنفسه، غري أنه وجد نفسه وقد تشكل لها.

نظريـــة االختيـــار
نظرية االختيار من النظريات احلديثة يف هذا العصر ويعترب هذا الكتاب من أهم الكتب التي تناولت هذا املوضوع.

يف:  تتمثل  أساسيه  الكتاب جوانب  يعرض  وليم جالسر،  وضعها  والتي  االختيار،  نظرية  تناولت  التي  الكتب  أهم  من  وهو 
الحاجات والدوافع من حيث داللتها للسلوك اإلنساني، الجهاز العصبي والتحكم يف السلوك، مجموعة الصور الذهنية والسلوك، 

كما يعرض الكتاب نماذج من املشكالت النفسية وطرق التعامل معها، ويغطي موضوعات متنوعة.

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

17x24 cm
324 

14x21cm
274 

14x21cm
394 

17x24 cm
225 
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سيكولوجية األسرة والوالدية
كتاب يتضمن فكرًا عمليًا شاماًل عن مفاهيم ونظريات األسرة.

تعترب األسرة املكون األساسي يف السياق الوظيفي لتكوين الشخصية، وألنها الجماعة النفسية واإلجتملعية األوىل التي تتلقى 
األفراد فإنها من أهم املؤثرات يف تكوين شخصيتهم وتشكيل سلوكهم.

وأنطالقًا من أهمية األسرة يأتي هذا الكتاب الذي يتضمن فكرًا عمليًا شاماًل عن مفاهيم ونظريات األسرة.

اإلرشــاد النفــسي
وفق نظرية العالج الواقعي 

من املعروف أن نظرية العالج الواقعي )Reality Therapy( من النظريات التي القت إهتمامًا واسع النطاق يف الواليات املتحدة 
وبعض الدول األوروبية ومن النادر أن تتطرق البحوث األكاديمية العربية إىل هذا املدخل اإلرشادي املهم. ومن هنا يأتي كتاب 

)اإلرشاد النفسي وفق نظرية العالج الواقعي(.
يتضمن ستة فصول، األول يتناول الواقعية ونمو الشخصية بما يف ذلك توضيح كيفية نمو الشخصية السوية والشخصية غري 
السوية، وما يجب أن يفعلة الفرد كي يتجنب سوء التوافق، ويعيش يف سالم ووئام، ويتضمن الفصل السادس توضيح كيفية 

إستفادة املديرين واملوظفني من نظرية العالج الواقعي يف إدارة العمل وزيادة اإلنتاج والكسب بوجه عام.

قـــرار إنتصــــار
هي قصة إنتصار التي تواجه عدة مصاعب يف إنخاذ القرار

روايه يف جزئني تحكي حرية اإلنسان عندما يواجه أمواج الحياة، ويبدأ يف مراجعة املسارات التي يجب أن يتخذها يف تحديد 
حياته، وعندما تتكاثر على اإلنسان الضغوط النفسية من أسره ومجتمع ومحيط خارجي يكون القرار أصعب على اإلنسان، ألنه 
يحاول أن يوازن بني تلك الضغوط التي تحيط به، حتى يصل اإلنسان إىل نقطه جوهريه تكون ذاته أولوية يف محيط الحياة وهذه 

الروايه رحله يف عقل اإلنسان عندما يحتار، ويبحث عن املسار.

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

الجهــــــــاد
اجلهاد بني منظوري الشرع وعلم السلوك

إن الجهاد يف سبيل اهلل من أجمل القريات وأجل الطاعات، وقد وضع التشريع السماوي أصول للجهاد وكيفيته ووسائله ومع هذا 
فإن هذا التشريع العظيم قد فهمه بعض املتشددين فهما خاطًا ألنهم مدفوعني بالعاطفة وقال بن عثيمني العاطفة إذا لم تضبط 

تحولت لعاصفة، وضيقوا مفهوم الجهاد وحصروه يف نيل الشهادة ولكن ما حكم الجهاد؟ وهل هو فرض عني أم فرض كفاية؟ 
ونحن هنا نبني الجهاد بمفهومه الواسع ... 

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي
باإلشتراك مع

د.عثمان أحم������������د عبد الرحيم

17x24 cm
216 

17x21 cm
683 

14x21cm
140 

17x21 cm
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إفـــــهم عقـــــلك
إنك تستطيع أن جتعل عقلك أكرث فاعلية

وأنا شخصيًا وجدت هذه الفاعلية العقلية بعد أن فهمت عقلي، فهناك أمور عديدة قد يغفل عنها اإلنسان يف كثري من األحيان 
بحيث أنه إذا عرفها وفهمها سيسري على طريق واضح الستثمار أقوى أداة لالنسان وهو العقل الذي أكرمنا اهلل به، وبه فضلنا 
على كثري ممن خلق تفضياًل، ومن خالله يستطيع االنسان أن يختار ما يشاء وتصبح له إرادة أقوى يف مواجهة أحداث الحياة 

وتحقيق الفائدة بأسرع طريق ممكن. 
يعرض الكتاب الكثري من التساؤالت مع ذكر الشواهد وبعض القصص الواقعية التي مر بها املؤلف، وكذلك وجود األمثلة على 

كثري من القواعد لتبسيط املعنى، وهو بهذا ال يخلو من التشويق واملعلومات القيمة وبأسلوب واضح ودقيق.

غليــون الزعيـــم
جمموعه قصصيه قصرية ُتعالج أحداثًا واقعيه خمتلفة.

)غليون الزعيم( مجموعه قصصيه تعالج أحداثًا إنسانيه مختلفة، تبدأ بالبحث عن الحظ كما يف القصة )حتى يف النوم( وتصور 
للقارئ أنه غالبًا ما سيجد ما تخيليه واقعًا، ويعرج الكاتب على )غليون الزعيم( -عنوان الكتاب- ليقرر أن السلطة شهوه عندما 
تُسيطر على اإلنسان تنسيه أبجديات الحياة، فيكون الغليون رمزًا للشعب، كما تستعرض املجموعة القصصية بعض اللمحات 

الحقيقية التي تتجاوز القياس املادي وترتك أثرًا سلوكيًا مختلفًا.

مفاتيح اإلستثمار
ملن أراد الدخول إىل عامل االستثمار يف األسهم

باملفاهيم  واملتمثلة  املغلـــــــــقة،  املليء باألبواب  العالم  القدرة على فك طالسم هذا  الذين يعانون من عدم  وللمستثمرين 
واملصطلحات املالية غري املفهومة والتي قد تؤدي بالكثريين إىل العزوف عن استثمار أموالهم خوفا من ضياعها. يأتي هذا الكتاب 
بمفاتيحه العشرة ليقدم حلوال مبسطة ومباشرة لكيفية لالستثمار يف األسهم، ولينري الدرب أمام كل من يعاني من عدم وضوح 

الرؤية فيما يتعلق بعالم االستثمار.

أمــــــواج 
احلياة بحر يسبح به االنسان وفيها أمواج تقبل وتدبر ويف هذه الرواية مشاهد ملن اراد ان يتعلم أدوات التمتع باحلياة.

الحياة بحر يسبح به اإلنسان، وفيها أمواج وأفجاج، تقبل على اإلنسان يومًا وتدبر عنه أيام، واإلنسان يف ابحاره يف أمواج الحياة 
أن  أراد  بالسهلة ولكنها ليست كذلك صعبه ملن  الحياة  اتجاهات، ليست رحلة  ويزداد معلومات ويكون  يتعلم منها مهارات، 
يجعلها رحلة لطيفه، يتعلم كيف يركب األمواج، ويتسلق الجبال، إنها رحلة مغامرة لطيفه، يتمتع بها املقبل عليها ويشقى بها 

الذي ال يعرف أدوات التمتع بتياراتها.

تأليف: أ. يوسف المحمد
تقديم: أ.د.بشير صالح الرشيدي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

14x21cm
102 

14x21cm
120 

11.5x16 cm
128 
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شيخ املخــــــرتعني
توماس إديسون

إن قصص حياة العلماء ال تقدم للقارئ مشاكل علمية معقدة أو معادالت وصيغ جافة أو مجادالت فلسفية موحشة وإنما ملسة من 
اإلنسانية تزيل اّلروع عندما يراد التعرف إىل إحدى األفكار العلمية.

فهذا شيخ املخرتعني الذي من أهم مخرتعاته التي تحدث عنها العالم كله يف ذلك الوقت كان اخرتاعه للفونوغراف، وللمصباح 
الكهرباء  استغالل  بمقتضاها  أمكن  التي  الضخمة  الكهربائية  واملولدات  العرض،  وآلة  السينمائي،  التصوير  وآللة  الكهربائي، 

تجاريًا. وكان يقول إن أشقى لحظات حياتي وَأضيعها هي التي ال أجهد فيها عقلي بالتفكري.

التعامل مع مشكالت األطفال
تعرف على قواعد التعامل مع األطفال

إن أطفال اليوم هم شباب الغد ورجال املستقبل واهتمامك اليوم بمشاكل األطفال يكون بمثابة ادخار تجني ثماره مستقبال 
بطرق شتى ألن  مرحلة الطفولة  من أهم  وأخطر املراحل التي يمر بها اإلنسان، ألنها  هي التي تكون شخصية الطفل وتثقلها  

وتنمي والءه  وانتماءه وتصنع فكره ومنهجه يف الحياة.
وهذا الكتاب قد ضم  بني طياته بعض مشكالت األطفال يف مراحلهم العمرية املختلفة وطرق عالجها.

د. ص��ب��������������ري الدم������رداش

ال��ج��ن��اع��ي ب�����در  م���ن���ى  د. 

النجاح يبدأ من تحت الصفر
رحلتنا يف هذا الكتاب إىل حمطات األمل والطموح والنجاح

سنقف معًا نخوض يف الذات واملصري واألمل والنجاح، حتى ستفيد من خرباتنا املتواضعة... لندخل إىل عاملك الداخلي.. لنرى ما فيه.. 
ونسمع ما عنده... ونشعر بإحساسه، ستسعى هذه  الكلمات بنا إىل قمة الطموح ولكن.. تأكد عند وصولك لحلمك أن للحلم بقية.

»فلم تضئ لنا الدنيا إال عند حلم وخيال« 
اعلم أن التغيري يبدأ بالنفس، أي من الداخل... لن ولم تغري شيء إال من الداخل، ومن الداخل فقط يكون التغيري.. إذا كانت 
لديك القوة فلم ال تفعل ما تريد؟ ولم ال تكون كما تريد، ال كما يريدون؟ أقولها عنك اآلن قد حان الوقت وانقضى زمن النوم وبدأ 

زمن العمل... فنهاية األلف ميل تبدأ بخطوة... فابدأ اآلن بخطوات حياتك.

خ��������ال��������د ال������دي������ه������ان
الوقي����������������������������ان أروى 
راش������������د ال������ش������رق������اوي

كيف تديـــــر أموالك؟
تعرف على منوذج التاءات اخلمس إلدارة األموال الشخصية

يقدم هذه الكتاب حلوال عملية مبسطة لكيفية إدارة األفراد ملدخراتهم واستثماراتهم ومصاريفهم الشهرية وذلك وفق أحدث 
املفاهيم يف هذا املجال، تنبع أهمية إدارة األموال من أنها السبيل الوحيد لحماية كل ما يقوم اإلنسان بتجميعه من مال خالل 
سنوات عمله والذي يمكن أن يتبخر يف لحظات نتيجة لسوء إدارته ألمواله، يستشهد الكتاب بمراجع عربية وغربية من تجارب 

السابقني واملعاصرين، ممن أحسنوا إدارة أموالهم فحققوا نجاحات تستحق الذكر.

14x21cm
294 

11.5x16 cm
312 

11.5x16 cm
256 

ف���ي���ص���ل م���ح���م���د ك���رك���ري
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امُلعـــــــلم الثــــــــالث
إبن سينا

إن وضع التاريخ اإلسالمي يف موضعه التاريخي يقنع الكل بأن العلم الباهر الذي يملك على الناس حياتهم هذه األيام ألمتنا يف 
أصوله نصيب موفر ويف هذا تعميق للثقة بالنفس واحرتامها. ومن هؤالء الذين أثرى التاريخ اإلسالمي ابن سينا الشيخ الرئيس، 
الرجل العصامي الذي شق طريقه بنفسه، الرحالة الذي لم يستقر بمكان. وهو العالم الذي جمع بني العلوم البحتة والتطبيقية. 
إنه الظاهرة الفكرية الهائلة التي ربما ال تجد مثياًل له يف ذكائه أو نشاطه العلمي عرب التاريخ إنه أعظم علماء املسلمني ومن أشهر 

مشاهري العلماء العامليني وهو يمثل القمة التي بلغتها الحضارة اإلسالمية يف الطب والفلسفة.

رياضة اإلدخـــــار
ملن يجد صعوبة يف االدخار.

• ملن يعاني من مشكلة يف التحكم بمصروفاته الشهرية. • ملن يرغب باكتساب مهارة االدخار.  
• ملن يرغب بزيادة رصيده البنكي. • ملن يصرف أكثر مما يجني.   
• ملن يرغب بتحسني وضعه املالي. • ملن يريد أن تعرف كيف يتخلص من ديونه. 

• ملن يطمح بالحرية املالية.

اسمعي رســـــالة قلبه
نصائح عملية للزوجني...

أحد  إال ألن  املحاورات خاطئة  تكن هذه  ولم  بينهما،  محاورات خاطئة  تبدأ من  الزوجني  بني  تقع  التي  الخالفات  من  كثري 
الزوجني أو كليهما  سمع ظاهر كالم الزوج اآلخر، ولم يسمع ما وراء كالمه، أي املشاعر والعواطف اإليجابية الكامنة يف عباراته.

وليس األمر سهاًل، ليس سماع أحد الزوجني لرسالة القلب الكامنة يف العبارة التي أطلقها الزوج اآلخر فآذته أو آملته أو أحزنتـه، 
ليس سماع الرسالة القلبية سهاًل، فهو يحتاج إىل حلم وتؤده، وهذان ال يكتسبان بيسر، إنما يحتاجان إىل دُرْبة ومران . 

وهذا الكتيب الصغري يقدم مجموعة من العبارات التي يطلقها الزوج فتسمعها الزوجـة، فتحزن منها، وقد تثري غضبها، فرتد على 
زوجها بعبارة تعرب بها عن ذاك الغضب الذي ثار فيها، فيشتعل شجار حاد بني الزوجني.

صداقـــــــات لألبد 
الصداقة من النعم العظيمة يف احلياة 

الصديق الصدوق يرافقنا العمر من أروع الهبات والعطايا، وهذة النعمة تحتاج لبذر ثم سقس ورعاية.
وهذا الكتاب مختصر عملي لوضوع الصداقة اجتهاد مني ملوضوع الصداقة إجتهاد مني لإلفادة لعالقات أروع وصداقات أبدية.

أسأ اهلل التوفيق والسداد وتمنياتي لكم بصداقات لألبد.

د. ص��ب��������������ري الدم������رداش

ف���ي���ص���ل م���ح���م���د ك���رك���ري

م���ح���م���د رش����ي����د ال���ع���وي���د

ال����ع����ث����م����ان اهلل  ع�����ب�����د 

7.8x10 cm
92 

11.5x16 cm
160 

11.5x16 cm
216 

11.5x16 cm
200 

ك���������ت���������ب



قوة العالمات التجارية
صناعة العالمات التجارية 

أضحى أثر العالمات التجارية اليوم من الوضوح بمكان بحيث أصبح من ال يتعدى عمره التسع سنوات يـُوجه والديه ملا يفضله 
بناء على سمعة وصورة العالمة التجارية، هذة هي الصناعة التى نعنيها، صناعة الصورة، صناعة السمعة، صناعة اإلستحضار الذهنى 
للعالمة مقابل العالمات املنافسة، صناعة املركز التسويقي الذي إذا ما ذكر قطاع تجارى ما ذكرت العالمة التجارية تلك، فها هو قطاع 
ماكينات التصوير تستحوذ عليه عالمة زيروكس يف أذهان الناس، وها هو مسحوق الغسيل يستحوذ عليه مسحوق صابون تايد، 
وها هو قطاع املناديل الورقية تستحوذ عليه عالمة كلينكس، واملشروبات الغازية تستحوذ عليه الكوال، وهكذا، كيف إستطاعت تلك 

العالمات أن تستحوذ على عقول الناس وقلوبهم وجيوبهم؟

أبــــو التطــــور
تشارلس روبرت داروين

“أنت ال تهتم بشيء غري اللعب مع الكالب واقتناص الفئران، وإنك ستكون عارًا بل وبااًل على نفسك وأسرتك!«.
هكذا قال والد غاضب مضطرب لولده. ولكنه اإلبن رد بثقة قائاًل: أعتقد أنني متفوق على البشر العاديني من حيث مالحظة 

األشياء التي تحتاج مالحظتها إىل عناية وتدقيق وفراسة«.
وهذا هو الطريق إىل الشهـــرة، مليئ باملفارقات، وإذا رحنا نفتش معًا أنا والقارئ يف تاريخ العلوم فربما ال يطول بنا السفر ألننا 
سنتفق على أنه قد ال توجد بني العلماء شخصية أثارت وأثري حولها الجدل مثل شخصية عاملنا هذا. قدحه املعارضون ومدحه 

املوافقون، ولكن الجميع من معارضني وموافقني أتفقوا معًا على شهرته وعظمته.

ال��م��زي��دي م��ن��ص��ور  زه��ي��ر  د. 

د. ص��ب��������������ري الدم������رداش

أبو الطــــب العربي
أبو بكر الرازي

»كان الطب معدوما فأوجده أبقراط، وميتًا فأحياه جالينوس، ومشتتًا فجمعه الرازي وناقصًا فأكمله ابن سينا«، )قول مأثور(. 
إن من املسلم به أن العلم يؤثر يف املجتمع تأثريا بالغًا ولكن الشيءالذي ينبغي أن يعرف أن املجتمع أيضًا يؤثر يف العلم ومسريته. 
ومن هنا كان لدراسة تاريخ العلم عندنا أهمية خاصة، فدراستنا لتاريخ العلم يف الحضارة العربية اإلسالمية وإظهار الدور الرائد 
ألمتنا يف مسرية ركب الحضارة اإلنسانية وفيهما إقناع لقومنا بانتمائنا للعلم وانتماء العلم لنا وبأن العلم الغربي الوافد إلينا يف 

العصر الحاضر هو بضاعتنا ترد إلينا نتناوله يف ُألفة واستيعاب ونـُسهم يف تقدمه إسهام اأُلصالء ال الغُرباء الدُّخالء.

أبو النظـــرية النسبية
ألربت أينشتاين

إن عبقريته قد تفتحت يف جميع االتجاهات منذ طفولته الباكرة، ولكن كيف هذا وقد أخفق يف امتحان الثانوية العامة حيث رسب 
يف اللغات واألحياء؟! كما كان مهددًا بالرسوب يف امتحان التخرج يف مدرسة البوليتكنيك العليا يف زيورخ إلهماله دراسته لوال 
مساعدة زميل له! وإذا كان قد طلب إليه اليهود أن يرأسهم يف إسرائيل فقد اعتذر رغم أنه كان صهيونيًا خالصًا إال أنه كان يف نفس 

الوقت يكره اإلرهاب. وكان يحسد مؤلَّفي القصص البوليسية، ألن مؤلف القصة يعرف الحقيقة ولكنه يخفيها عن عيون القراء:
 »طوبى ملؤلفي القصص البوليسية، أنهم يعرفون الحقيقة التي ال نعرفها وال ندري كيف نعرفها«

هكذا كان يردد آينشتاين دائمًا عندما كان يحاول الوصول إىل تلك الحقيقة، وكانت هي عنه وعن غريه - دائمًا - ببعيد. 

11.5x16 cm
172 

11.5x16 cm
92 

11.5x16 cm
186 

د. ص��ب��������������ري الدم������رداش

د. ص��ب��������������ري الدم������رداش

ك���������ت���������ب

11.5x16 cm
140 



النامــــوس الــــذري
هرني موزيل

صمم هذا الشاب على أن يقف حياته للبحث العلمي، عمل ممل ومثري لألعصاب ال يقوى عليه إال من كان بالعلم مشغوفًا 
وبالصرب الجميل متحليًا وملعرفة الحقيقة متلهفًا وتواقًا .

هذا هو موزلي العالم الشجاع الذي التحق بالجيش حبًا لبالده.
لقد كان موزلي يف مماته كما كان يف حياته، وفيًا فقد ثبت انه أوصى يف وصيته التي كتبها يف ميدان الحرب بكل أدواته العلمية 

وماله الخاص للجــمعية امللكـية لتستعملها يف إثراء البحث العلمي وتطويره.

إمام النبـــــــاتيني
إبن البيطار

هو ميزان الطب وهو الجامع يف األدوية،هو صيدلي النباتيني ونباتي الصيادلة،كانت بدايته يف احدي الغابات مجهولة وانتهي 
بأن أصبح شيخ العشابني و الصيادلة،لم يكن يعرفه احد يف بدايته ولكن نعاه الكل عند وفاته.

كان واثقا من نفسه جدا فعندما أوصته أمه باالحرتاس من قطاع الطرق رد عيها قائاًل: »ال تخايف علي، فليلي سأنامه بني أغصان 
الشجر ويف النهار لن أسري يف طريق يألفه الناس، ومعي خنجران ويدي ال تخطئ الرمي بهما، كما أني أجيد العدو يف خفة الفهد!« 
فعلماء النبات املسلمون ُكثَّر، لكن ابن البيطار على رأسهم جميعا، إمامهم وزعيمهم، فهو أكثرهم إنتاجًا، وأدقهم دراسة يف فحص 

النبات يف مختلف البيئات والبالد، ولجهوده القيَّمة األثر األكرب يف تقدم هذا العلم.

رواد مـُســــلمون
حفل التاريخ اإلسالمي برواد وعلماء أجالء

ارتقوا قمم العلوم يف عصرهم، وأثروا الحياة العلمية والفكرية على امتداد التاريخ البشري؛ فكانوا منارات للعلم واملعرفة.
من هؤالء العالمة »الكندي« فيلسوف العرب الذي ألف يف شتى صنوف املعرفة، لدرجة أن علماء أوروبا عدوه واحدًا من اثنتي 
عشرة شخصية تمثل قمة الفكر اإلنساني، ومنهم »أبو القاسم الزهراوي« أبو الجراحة العربية، و»بنو موسى بن شاكر«: محمد، 
وأحمد وحسن، فقد أسهموا إسهامات عظيمة يف الفيزياء، إضافة إىل أبحاثهم يف الهندسة والفلك، كقولهم بالجاذبية العمودية 

بني األجرام السماوية، كما أنهم أول من قام بحساب محيط األرض.

مكتشفوا علـــم الفلك
الكتاب يضم بني دفتيه  تأريخ لعلماء اثروا احلياة  بجميع جماالتها

 فاالول كان  عاملا يحسن كثريًا من اللغات، كالسريانية واليونانية والعربية، كما كان يجدي  الرتجمة إىل العربية، ويعدَّه سارتون 
من أعظم املرتجمني يف العالم العربي....انه منجم البالط بن قرة، والثاني هو  أحد عشرين فلكيًا مشهورين يف كل عصر، وهو  
أعظم فلكي جنسه وزمانه ومن أعظم علماء اإلسالم قاطبة. أنه البتاني، ولم ال، وقد كان يف زمانه ويف غري زمانه رمزًا وأسطورة!...

إنه أبقراط، وإذا ذكرنا كوبرنيكوس اليوم فإننا ال نذكره أسقفا ورعًا وال طبيبًا مؤاسيا وال مصلحًا اقتصاديًا، بل نذكره فلكيًا أملعيا، 
فقد أوقف األستاذ والطبيب وقت فراغه علي دراسة السموات

وإذا  تكلمنا  عن جالينوس فيكفيه  فخرا أنه قال سوف ال أثق يف أي بيانات حتى اختربها بنفسي.

د. ص��ب��������������ري الدم������رداش

د. ص��ب��������������ري الدم������رداش

د. ص��ب��������������ري الدم������رداش

د. ص��ب��������������ري الدم������رداش

11.5x16 cm
108 

11.5x16 cm
100 

11.5x16 cm
120 

11.5x16 cm
130 
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قوة الـــــروح
بعضًا من همس الروح وبوحها

فالروح خـُلقت لنعلزا معها وبها.. هي خواطر لتقوي أرواحنا فإذا قويت قوينا بها وحققنا املراد وخضنا املصاعب بإيمان وثبات 
ويقني.. إذا لنبحر يف قوة أرواحنا ولنسمح لها أن تأخذنا لكل جميل بعون من اهلل ورحمة وفضل.

فعسى أن تمتائ األرواح روعة بها، والنفوس حماسة، فعندما يكون اإلنسان سعيدًا سصبح متحمسًا لنشر الخرب، وهذة هي روعة 
الروح: أن نُسعد أنفسنا، ثم ننقل السعادة لآلخرين.

أسس علــــم النفس
معلومات اساسية عن أسس علم النفس

النفسية  القواعد  فهم  التدريس الهميتها يف  املقبلني علي  الطلبة  النفس تخدم  ميادين علم  معلومات اساسية مختارة من 
والتعامل معه  السلوك االنساني وكيفية تكوينه  ,واملرتبطة به مثل  الدراسي  الفصل  املوجودة يف  املتغريات  الفعال مع  للتعامل 
النفس  علم  موضوعات  أهم  الكتاب  يتناول  كما  االختيار  وقوة  والبئية  الوراثة  حيث  من  به  ,واملؤثرة  له  املشكلة  والعوامل 
كاالنفعاالت والتفكري والتذكر والنسيان والذكاء مع استعراض أهم نظريات علم النفس املفسرة للسلوك االنساني وباالخص 
نظرية االختيار التي تعترب من النظريات الحديث الرائدة يف الواليات املتحدة والتي اصبح لها مدارس تقوم علي اساسها ومناهج 

تدرس كتطبيقات لهذه النظرية.

معلمو االنـــــسانية
بني أرسطو والفارابي

هذه هي نظرية التولد الذاتي أو التكوين التلقائي )Spontaneous generation( التي ابتدعها أرسطو، وأثبت لويس باستري 
عقمها وبطالنها يف يوم مشهود من أيام العلم الخوالد من عام1856. روجر بيكون Roger Bacon )1214-1294(: فيلســوف وعالم 
إنجليزي من العباقرة النادرين الذين تسبق افكارهم وابتكاراتهـــم الحقبة التي يعيشون فيها. ورغم أنه كان راهبًا فرنسيسكانيا 
إال أنه من أعمق مفكري عصره وأكثرهم أصالة. له مساهمات فــذة يف كل مـــن علوم الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والفلك. 
وقد فرضت عليه اإلقامة الجربية بسبب انتقاداته لرؤسائه ومواقفهم العلمية التي عارضهم من أجلها. وهذا أمر منطقي، فإن 

الحيوانات املنوية لم تكشف إال بعد ابتكار املجهر يف أوائل القرن السابع عشر.

ال����ع����ث����م����ان اهلل  ع�����ب�����د 

ال��ج��ن��اع��ي ب�����در  م���ن���ى  د. 

د. ص��ب��������������ري الدم������رداش

د. ص��ب��������������ري الدم������رداش

هل تغـــرق األسماك؟
مفاهيم علمية جديدة

مفاهيم يظنها كثري من الناس على غري حقيقتها، ستجد هذا الكتاب يوضح حقيقتها باملفاهيم العلمية، القائمة على الحجة 
والربهان والدليل الواضح، فأنت ستجد أن النبات كائن حي ينام، واألسماك مع أنها تعيش يف املاء إال أنها قابلة للغرق، والحيوان 
األعجم يتكلم بلغة خاصة يتفاهم بها مع أفراد جنسه، كما أنك ستسرح بخيالك مع نوادر علمية منها: ابتالع الثعبان لإلنسان، 
ورقص الصم على أنغام املوسيقى، واإلعجاز الذي تنفرد به الزرافة. وال يخلو من الغرائب، من مثل: قهر الثور الهائج، والناس 
الذين يصنعون من لحوم البشر أشهى أطباقهم التي يأكلونها، ويلقي الضوء على أشهر توأمني ملتصقني، باإلضافة إىل نصيحة 

غالية لقلبك.

17.5x24 cm
414 

11.5x16 cm
364 

11.5x16 cm
108 

ك���������ت���������ب

11.5x16 cm
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التمتــــع بالعمل
ماذا تفعل لتتمتع بعملك؟

عندما تصحوا مبكرًا متوجهًا إىل مكان عملك وقد أصابك نوع من الضيق من التوتر حيث أنك مقبل على عمل ال يطاق بالنسبة 
لك فماذا عساك أن تفعل؟! فإن وجدت نفسك يف وظيفة ال تتمتع بها فعليك بطريقتني إما أن تغري الصورة الذهنية يف عقلك 
حول تلك الوظيفة وتجد لك أهمية يف العمل بتلك الوظيفة أو تغري الوظيفة وتبحث عن أخرى تجد أهميتها يف ذاتك. فبإمكان 
كل إنسان بغض النظر عن زمانه ومكانه ونـوعـية عملـه أن يجيد التعامل مع ثالثية التمتع بالعـــمل وهـــــي: )إدارة الذات - 
ادارة العالقات -التعامل مع بيئة العمل(. وأيضًا يجـــيب الكتاب عن تساؤالت اخرى مثــــل هـــل يمـكــــن ان نفكر بأهداف 

اخـــرى يف الوظيفة، وماهي السعادة يف العـــمل وكيف نحصل عليها، وكيف نصل لقمة التمتع بالصفاء الذهني يف العمل.

45 وسيلة للتمتع بالحياة
احلياة فرصة متتع بها بـ45 وسلية خمتلفة

التمتع بالحياة هدف أساسي لكل إنسان يرغب أن يعيش حياة طيبة يف الدنيا وهو بمقدور كل إنسان بغض النظر عن ظروفة 
وجنسه ومكانه أو زمانه ويف هذا الكتاب نعرض لك وسائل للتمتع بالحياة حتى تكون خري معني يف مسريتك ويف حياتك وحتى 
تكون حياتك ملونة وليست فقط باألبيض واألسود وتكون رائحتها جميلة وأصواتها تؤنسك وال تشقيك وطعمها لذيذ وليس مرًا 

كل ذلك من خالل وسائل عملية يف كيفية التمتع بالحياة.

الجاذبيـــــة يف إجازة
الفيزيقا بوجه جديد!

حوار بني الفصيح، واملعلم.. يجعل الجاذبية يف إجازة، والهواء يتحدى ستة عشر حصانًا، والبحر ال يغرق فيه أحد، واألرض تسقط 
على التفاحة، وطن الخشب أثقل من طن الحديد..

حوار يقدح االحتكاك بني املعلم، وفصيحه، لينري لطالب الفيزيقا دروب مجاهل كثرية بأسلوب أدبي مميز، وتفكري علمي منطقي 
حديث...فتأمل وتدبر!!

بـرق للبيــــــع
حتليل جديد ألشهر النظريات الفيزيقية

علم الصوت له عجائب، يجلي بعضها حوار الفصيح معلمه.
والربق ظاهرة تستحق التأمل، والوقوف عندها مليـًّا. والقصور الذاتي ظاهرة جديرة بالتحليل والتفسري.

تتبعْ ـ أيها القارئ ـ حوار الفصيح، فسيفسح حواره كثريًا من األمور الشيقة التي تشرح ما غمض من هذه العجائب والتأمالت 
والتحليالت، وعندئذ لن يكون العتب على النظر؛ ألنك بصدد حوار علمي يتحدث باألرقام، دلياًل على صحتها.
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ال تحتـــــار
الفتات من رواية الشجرة

فيها حساب  ليس  والتي  غرياملحسوبة  واألخرى  األسوأ  االحتماالت  تتوقع  والتي  املحسوبة  األوىل  املغامرة  من  نوعان  هناك 
لإلحتماالت فإن كانت مغامراتك محسوبة فاقدم وإن لم تكن فاحسبها.

وال تكن مندفعًا... فالرتوي واجب والتفكري قبل التعبري شئ البد منه.
فال تكن مندفعًا بذاتك دون تقييم غاياتك وتجديد خطواتك ويجب أن تفحص كذلك إنجازاتك ويجب أن ال تلتفت ألولئك 
املتحمسني من األفراد ألنهم يفرغون شحنات انفعالية وليست انجازات عملية وإن اردت ان تحافظ على هويتك فالبد أن تزيد 

قوتك وتنمي قدرتك وال تنسى ان اعظم عامل يمكن استثماره هو الزمن.

كيف تختار الحب
الفتات من رواية الراحلة

هناك نوعان من الحب، الحب الحقيقي والحب الواهم.
فالحب الحقيقي هو الذي يقوم على الوضوح بني الطرفني حول األهداف، والحب الواهم هو الذي تغشاه مشاعر دون عقل 
يرشدها. فليس يف الحب ذكاء وإنما فيه احتواء وانتماء وانتشاء، وإن حالصه بعض العناء، الحب هو مصداقية وتصورات واقعية، 
اما التحليق يف األفق فانه تدمري األشواق، الحب عند بعض الناس نماء وعند البعض اآلخر شقاء والذي يحدد ذلك هو اإلتصال 

والوصال بني الطرفني. 
فالحب هو ما يصل إىل شفاف القلب فيدفئه ويتسرب اىل شرايني الجسد فيوترها. فهذا هو الحب الذي يجب ان تختاره.

الحـــــوار مع الـــــذات
إن أحالم األمس حقائق اليوم

فكثري من األشياء كانت حلمًا فأصبحت واقعًا، ولكن ليس املهم معقولية الحلم وإنما األهم ما نقبله لتفسري ذلك الحلم.
وبدون األحالم تضيع الهوية، وضياع الهوية هو ضياع الشخصية وهويتك تعني وجود أو حدود...

يردد كلمة لو ألنها تفتح عمل  أو  وراء ما فات  لهثًا  الشقي فهو يضيع عمره  أما  أو سعيد،  إما شقي  الناس نوعان  أن  وتذكر 
الشيطان، أما السعيد فهو ذلك الذي ينظر إىل الحياة على أنها فرص، يتمتع بما أعطاه اهلل من فرص، العمر فرصه والصحة فرصة، 

والسجن فرصة يمكن أن تستثمرها بالطريقة التي أعطانا اهلل.
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منطلقـــــات النجاح
إن قصص النجاح نادرة

وقصص الفشل كثرية، والناس تذكر النوادر، وتمر على الكثرة كأنها ال تعني شيئا، وكأن لسان الحال يعلن للفاشل، أن أمثالك 
كثريون!! فعندما يفشل اإلنسان يف تحقيق هدف، ال يصفق له أحد، بل أحيانا يبصق عليه أقرب الناس إليه، فإن كان من ذوي 

الصالبة لم يأبه ألحد، وإن كان من ذوي الرخاوة اهتزت فرائصه لكل نظرة.
إيمانه ويقينه ووضوح الصورة، فإن لم تصب الهدف، حل محله الرضا ألن  والبد أن يبذل اإلنسان الجهد لبلوغ الهدف، مع 

القاعدة التي يجب أن تحكمك هي الخري فيما اختاره اهلل. فاألحداث واحدة لكن الناس يملكون قوة االختيار...
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زرع القـــــــــــلوب
دخل »وليم هاريف« التاريخ باكتشافه الدورة الدموية الكربى

ولم يكن اكتشافه ضربة حظ أو محض صدفة؛ بل كان نتيجة تأمل ودراسة وصرب ومثابرة، وحياة مليئة بالنشاط كرّسها لخدمة 
هدفه، وهو أول عالم يستخدم األساليب الكمية؛ فقد لجأ إىل الوزن والقياس والعد؛ ليصل إىل الحقيقة التي ابتدأها من قبله 

بأربعة قرون العالم العربي »ابن النفيس«.
أما الهولندي »لفنهوك« فقد انفرد باكتشاف امليكروب، وباكتشافه هذا انتقل من مهنة )أمني مخزن( يهتم بالعدسات إىل عالم 
تطلب مراسلته الجمعية امللكية بإنجلرتا، وتقدره أكاديمية العلوم بباريس بمنحه عضويتها، بل يطلب بطرس األكرب حاكم روسيا 

وملكة إنجلرتا زيارته فى بيته. إنه عز العلم، ومكانة العلماء.

هل يصبح الليمون برتقااًل؟
ما أجمل أن يتجول اإلنسان يف بستان املعلومات!

فيقطف معلومة من هنا، ويشم أريج طرفة من هناك، ويمأل ناظري خياله بغريبة من الغرائب، فيتجدد النشاط، وتقبل النفس 
على جديد هذه الحياة بنفس متفتحة..

أزواجهن، والدجاج ذي البيض  املاكرة، والطبيعة ذات الكفتني وامليـزان، ودودة الصحة، واإلناث الالتي يأكلن  انظر إىل الطيور 
امللون... معلومات تنتظر تفاصيلها أدراج صفحات هذا الكتاب، وإن أردت اإلثارة فلك أن تسبح مع التماسيح التي تأكل صغارها، 
ذوي  أوالرجال  الكلوروفيللي،  بالرجل  فعليك  اإلثارة  من  مزيدًا  أردت  وإن  الضفدعة،  بمساعدة  وتشرب  الحيوان،  من  وتتــعلم 
الخياشيم، أو الرجل الذي انكمش طوله، أو النباتات التي تفرتس، أو الشجرة الضاحكة... إىل أن تصل إىل الربتقال الذي صار 

ليمونًا!!

املشــي فــــــوق املـــاء
صاحبنا يف هذا الكتاب، وسرتى العجب العجاب

يا له من علم! يفجر الطاقات الكامنة يف النفس البشرية، فتنطلق للقيام بأعجب الرحالت يف التاريخ! وترى حروفًا من جحيم! 
وتضيف حالة رابعة لحاالت املادة الثالثة املعروفة، وتفسر هالة من نور على رأس إنسان يجلس فوق ربوة، وتتحرك معه.. وأعجب 

من ذلك أن يعود املاضي، وأن تكون األشياء أثقل مما هي عليه..
لطفًا.. اركب معنا مركبة )أبوللو( الفضائية من خالل قراءة هذا الكتاب لتعرف سرعتها، ولكنك يف نفس الوقت ستفكر: ملاذا 

يمشي البعوض فوق املاء؟

األرانـــــب تحمــــل أبـــــقارًا
عامل من املتناقضات...

من  الغذائية ستكون  والوجبات  حائرًا،  يعد  لم  الحائر  والعصب  قرارات سياسية،  تصدر  والبلهارسيا  أبقارًا،  تحمل  فاألرانب 
امليكروبات.. ولكن العلم يقُفك على أسباب هذ املتناقضات، ويشق الطريق إىل عقلك لتفهم كنهها، ثم يزيدك من التحليل ألخبار 
لنغمات موسيقى  والثعابني التطرب  ليسوا كذلك،  األنابيب  فأطفال  الشافية عن مجهوالتها؛  اإلجابة  لها  تجد  ولم  سمعتها 

الهنود، والنعامة ال تدفن رأسها يف الرمال إذا أحست بالخطر..
فقط تنقل بني محطات هذا الكتاب.. واكتشف بنفسك املتناقضات.
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إبــــن النفيــــس
ابن النفيس

هو عـََلم من أعالم الحضارة اإلسالمية الذين سطروا يف تاريخ اإلنجازات البشرية حروفًا من نور.. ظلت معاملها بارزة إىل يومنا 
هذا، وأضافت إىل اإلنسانية كنوزًا عامرة بالتجارب الرائدة غري املسبوقة.

»ابن النفيس« عالم نسج الالحقون على منواله، واقتفوا نهجه يف علم الطب فقد سبق إىل اكتشاف الدورة الدموية الصغرى 
قبل وليم هاريف بأربعة قرون، ولم يقتصر علمه على الطب، بل كانت له القدم الراسخة يف علوم اللغة والشريعة والفلسفة، ليتضح 

للعالم كله املوسوعية التي تميز بها العلماء املسلمون على امتداد اآلماد. 

مؤســـــس علـــــم الوراثــــة
إذا ذكر »علم الوراثة« تبادر إىل الذهن اسم »مندل«...

 إذ هو املؤسس األول لهذا العلم، واهبًا نفسه وحياته لبحوثه التي تحققت نتائجها بعد صرب جميل، وقوة املالحظة، والتحليل 
»الهندسة  علم  بعد  فيما  وأثمرت  بأسره  العالم  منها  استفاد  نبات،  ألف   21 أكثر من  بحوثه على  أجرى  البحث.  الرياضي يف 

الوراثية«.
وإذا ذكر البنسلني فال أحد ينسى »ألكسندر فلمنج« املكتشف ملفعوله السحري الذي أنقذ ماليني البشر، ومازال.. فضاًل عن 

البحوث التي ترتبت عليه من استحداث مضادات حيوية أخرى.
»إن العظمة الكامنة فى العمل الجيد تكمن يف أنه يفتح الطريق إىل إنجازات أخرى أفضل منها«. )فلمنج(.   

الحكيــــــم الثــــــاني
إبن الهيـــثم

يـُعد عالم البصريات الفذ »ابن الهيثم« يف طليعة علماء املنهج التجريبي كما يقرره البحث العلمي الحديث، فقد برز هذا العالم 
يف وقت كانت فيه أوروبا تغط يف سبات عميق من الجهالة الجهالء والضاللة العمياء.

تفوق على فرانسيس بيكون فى طريقته االستقرائية، وكانت له جهوده املحمودة فى علم الفيزياء، كما بني تركيب العني وحدد 
وظيفة كل جزء منها وكيفية اإلبصار وألف فى الهندسة والفيزياء والطب والفلسفة واملنطق وعلم النفس واألخالق واللغة، وكان 

إنتاجه معروفًا فى أوروبا، وأثره فى علم الضوء ال يقل شأنًا عن أثر نيوتن فى امليكانيكا. 

الجــــــاحظ
أديب عربي أصيل، اجتمعت فيه املوهبة األدبية، والتميز العلمي، واألصالة يف التفكري.

كان عاشقًا للقراءة مولعًا بالكتب فاستطاع أن يؤلف أكثر من ثالثمائة وخمسني مؤلفًا ما بني كتاب ورسالة يف علوم: الحيوان، 
والنبات، والرتبة، واالجتماع، والنفس، والجغرافيا، والطب، والكيمياء، والفلك! 

وكتابه »الحيوان« يعد موسوعة علمية تاريخية فلسفية يف عالم الحيوان ذات منهج يقوم على التجربة واملالحظة من الصعب 
على غري الجاحظ القيام به، مما جعله كتابًا منهجيًا للدارسني ردحًا طوياًل من الزمان.

ك���������ت���������ب
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أشعـــــــال أضواءك الداخـــــلية
حماور وأبعاد نفسية وتنموية تساعدك على التخلص من الضغوط الداخلية وتخرج قوتك اخلفية وتشعل حماسك

الكتاب الذي بني يديك عزيزي القارئ يحتوي على محاور وأبعاد نفسية وتنموية تساعدك على التخلص من الضغوط الداخلية 
وتخرج قوتك الخفية وتشعل حماسك من خالل ستة فصول كل فصل يتكلم عن ضوء مبتدئ بالثقة بالنفس ثم االعتقادات 
الجلسات  إدارة  الذاتي. فهو مزود بخربات يف  التكيف  وأخريا  والتحفيز  والسلوك  األفعـال  واملشاعر واألحاسيس ثم  واألفـكار 
الكتاب مهارات  الذاتي. كما يتضمن  التغري  والتعـرف على مهارات  ذواتهم  يريدون تطوير  الذين  املسرتشدين  اإلرشادية مع 

حياتية وهي عبارة عن مفاتيح تدخل بها على ذاتك وتكتشف قدراتك وعاملك الداخلي.
فهذا الكتاب سوف يخرج ويجعلك أقوى مما كنت وأكثر ثقةو يهيئك بطريقة أفضل لتتعامل مع نفسك ومع اآلخرين.

الشـــاهد الوحـــــــــيد
هــــل سمعــــت عـــــن لبــــن العصفور؟ إنه ينسكب يف إحدى صفحات هذا الكتاب.

وهل يمكن أن يكون الفول قائدًا للحرب؟ وهل يمكن أن تكون حبة اللقاح شاهدَ عدٍل على مرتكب جريمة القتل؟ وهل عداء 
القــط للفأر حقيقي؟

أسئلة حائرة.. ستجــــد املتعة والطرافة يف اإلجابة عنها، ولن تتوقــــف عينــك عن القراءة، ألن رمش العني يحميـها مــــن 
اإلجهاد، وستكتشف بعد القراءة أن عاطفة األمومة عند الحيـوان ال تقل عنها يف عالم البشر.

فقــط انم إلــى القـراءة وستعرف املزيد.

التعـــــاون العجــــــيب
لن تستطيع أن حتيط بأحداث هذا الكون، ولن تستطيع إحصاء غرائبه..

الرقيق صورة  الكلــمــات  قـِفْ على جميل صنع الخالق ـ سبحانه ـ يف مخلوقاته، واستمتع وأنت ترى من خالل ستــــــر 
مولود بأسنـــان، وإنــــــاث ال يحتجن إىل الذكور، وجنازة الحيتان الدامية، وذئاب ال تهــــاب عدوهــــــا، والبطــريق يفتح 

دارًا للحضانة، وعني القط ساعة سويسرية، ودودة تروع أمة!!
عناوين الشك شيقة، يمكن أن تضيف إليها: حساب قيمة اإلنسان بوصفه جسدًا محضًا!! وبشرى لألصلع، ونصيحة لتجنـّب 
السكتة الدماغية. أؤكد لك أنك لن يصــيبك امللل، وأنت تتعرف على أكـرب معـمر يف العصر الحديث، واستخدام الحمام الزاجل 

يف الحرب العاملية، ولن تنسى أبدًا التعاون العجيب بني القبقـــب والدودة... فقط قّلب صفحات الكتاب.

يوميــــات من تويتـــــر
يف يوميات تويرت نعيش مع الدكتور بشري الرشيدي بعض من يومياته ومشاهداته يف احلياة

ويأخذك من تجارب شخصية خاضها اىل احداث عاشها ويشاركك بحديث الخاطر وينقل لك افكاره من غري تنقيح وتحسني ومع 
ذكر الوقت والتاريخ سواء يف الصيف أو الشتاء أو يف الصباح واملساء كلها يوميات تعيشها مع الدكتور...

وشعارها:
»الحياة رحلة لطيفة«

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

د. ص��ب��������������ري الدم������رداش

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

11.5x16 cm
104 

11.5x16 cm
112 

7.8x10 cm
180 

ك���������ت���������ب

ال��ع��ص��ف��ور أح��م��د  ع��ث��م��ان  د. 

14x21cm
152 



أسرتك ليست أولويتك
احلياة الزوجية التقاء بني طرفني لكل ذاته وغاياته

الحياة التقاء لتكملة مشوار الحياة وليكن لها عونًا وتكون له سكنًا ويتعاونا على الرب والتقوى وتكون حياتهما هانئية طيبة، 
وهذا التالقي باالشباح وعقد الزواج يحتاج إىل وضوح وروح يف املمارسات اليوميــــــة والتطلعات املستقبلية فما هي اهم االمور 
التي يجب ان يلتفت لها الزوجان وما هي اولويات الحياة االسرية. هذا الكتاب يؤكد على ان الذات هي االولويات وان اهتمام 
االنســان بذاته مقدم على االهتمام باالوالد وبالبنات وان االنسان يجب اال يكون شمعة  تحرتق كي تضئ لالخرين. الكتاب 
دليل للوالدين كي يحافظا على حياتهما كي ينجحا يف تربية اوالدهما تربية طيبة صالحة وهو معالم طريق خطوة بخطوة كي 

تكون رحلة  الحياة رحلة لطيفة.

دليل اآلباء يف تربية األبناء
نعمة األبناء من أجّل نعم اهلل على العباد، وتربيتهم ورعايتهم من األمور الشديدة األهمية

وليست الرتبية مجرد شعار يرفعه اآلباء، ليجدوا األبناء صالحني، إذ البد من معرفـــــة قدرات أبنائهم الحقيقية.
والكتاب يعرض لنا تجربة ثريّة، وخربات من واقع الحياة بأسلوب شيّق وعني بصرية وحكمة مسرتشدة يف التعامل مع األبناء، 
املواقف التي يحتار فيها اآلباء وال يجدون ما يجيب على تساؤالتهم فيها، فيقدم لهم ما يريح  كما يوجه النظر إىل كثري من 

نفوسهم ويضعهم على جادة الطريق للوصول إىل بر األمان.

افعل والتنفعل يف اسرتك
كتاب يف غاية االهمية النه يتطرق إىل موضوع االنفعاالت وكيفية تطبــــيقاته العملية يف احلياة االسرية.

تربية  الضبط التكون  هذا  وبدون  الكلمات  واختيار  االنفعاالت  اوالدهم غري ضبط  تربية  الناس يف  لكل  اساس  هناك  ليس 
صالحة. 

هذا الكتاب هو رحلة يف كيفية ضبط االنفعاالت ومشاهـــد متعددة من االمثلة يف الحياة االسرية. 

3 قواعد لتوجيه األبناء
التعامل مع األوالد ليس امرًا فطريا ولكنه سلوك مكتسب.

فليست الرتبية الحديثة امر سهل املنال ولكـــنها تحتاج إىل معلومات حول اإلنسان وطبيعته حتى يمكن التعامل معه وتتطلب مهارات 
يف تعاطي تلك املعلومات حــــتى تكون املعلومة يف مكانها املناسب ويكون التعامل مع االوالد سهل يتحول إىل متعة يف الوجود. 

االوالد نعمة لكن هذه النعمة تحتاج  إىل تعامل يتناسب مع مستوياتها وتتطلب فهم للمتغريات يف مراحل النمو املختلفة. 
هذا الكتاب يقدم معلومات ومهارات واتجاهات التعامل مع االوالد يف كل مراحلة الحياة. 

يقدم الكتاب ادوات اساسية للرتبية الصحية يف مراحل  الحياة االولوية حتي تكون االسرة طيبة يف عالقاتها محققة لغاياتها.

ك���������ت���������ب

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

11.5x16 cm
208 

11.5x16 cm
146 

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي
ال��ج��ن��اع��ي ب�����در  م���ن���ى  د. 

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

11.5x16 cm
204 

14x21cm
204 



كيف تدير أسرتك؟
االسرة أمانة ومسؤولية حتتاج إىل معرفة االسس التي تقوم عليها

هذا الكتاب يعطيك املؤشرات التي تعرف من خالل تطبيقها مستوى اسرتك ,ومقدار تحقيق غايتك يف تربية اوالدك على 
اسس صحيحة وصحية . 

هذا الكتاب هو دستور للحياة االسرية البد من الحفاظ على قواعده حتي نعيش حياة اسرية طيبة ننعم بظلها وظاللها ونشرب 
من معينها وانهارها ونقطف ثمار غرسنا اوالدا صالحني تقر بها اعني الوالدين .

كيف تستمتع بحياتك؟؟
استمتعنا يف حياتنا من املؤكد أن يكون من أهم األهداف التي يجب ان نحققها يف هذة احلياة

قف قلياًل وفكر بصمت وهدوء، واتخذ قرارًا صائبًا بشأن املستقبل الذي تود ان تصنعه لنفسك، هذا الكتاب سوف يساعدك 
على تغيري حياتك بأكملها اىل األفضل، يحتوي على 100 فكرة لالستمتاع بالحياة، عرضناها بطريقة سهلة بسيطة، جربتها شخصيًا، 
وسعدت جدًا بنتائجها التي أدت إىل تغيري حياتي إىل األفضل، جربها أيها القارئ وغري حياتك، ألنك أنت املسؤول عن ابتداع 

الحياة التي تحبها.

النوم مع العدو
كل انسان على كوكب االرض يسعى للسعادة

وهي قريبة جدًا منا ألننا نحن من نملكها ونحن من نصنعها، ويف نفس الوقت نحن من نسمح لغرينا بأن يسلبها منا، هذا 
الكتاب يمثل خطوات بامكان كل فاقد للسعادة ان يخطوها، فهو اليمثل طرحًا علميًا نظريًا بقدر ما هو تجارب عملية، وفكر 
واقعي من حق الكل ان يحياه، لقد وجدنا هنا كي نسعد، فهل انت جاهز لرحلة السعاده؟ ان كنت كذلك فال تضيع فرصة قراءة 

هذا الكتاب، واهدائه ملن تتمنى لهم السعاده.

ركبـــــان املــــوت
ملحمة داحس والغرباء

ابتعد الرواة أشد البعد عن روعة قصة عنرتة وطوقوا قصته بحبه لعبلة فقط!
وأغفلوا الكثري من بطوالته وتضحياته من أجل قومه الذين كانوا بمثابة وطن له يف تلك الحقبة.

فنحن نسلط الضوء يف هذة الرواية على السادة والفرسان الذين شاركهم عنرتة أفراحهم وأحزانهم، وكذلك الدور الذي لعبه 
معهم يف معاركهم.

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

ب�������ش�������رى ال������ن������وم������ان

ال��س��وي��دي ع��ل��ي  خ��ل��ي��ف��ة   د. 

ال����رش����ي����دي ع����������ادل  أ. 

21x14 cm
172 

11.5x16 cm
184 

24x17 cm
312 

ك���������ت���������ب

11.5x16 cm
206 



نسج القلم
هل القلم ينسج؟

وهل عندما ينسج يدري ماذا ينسج؟ وكم هي قدرته على النسج؟ وملن ينسج؟ ومن ينسج به؟ وملن ينسج؟ وهل سيكون نسجه 
جميل أم قبيح؟ طويل أم قصري؟

ما أروعك يا قلم وأروع نسجك يا ترجمان القلب ونور العقل وصفاء الروح.. لنبحر مع نسجك ولنرى ماذا ستنسج..

خواطر سعيد
خواطر تبوح بسعادتي

هذة الخواطر تبوح بسعادتي وتنقلها لآلخرين لعل اهلل يفيذ بها وتكون منارة ملن يريد أن يسري على درب السعادة يف الدنيا 
واآلخرة.. تنقلت يف هذة الخواطر بأفكار متنوعة وتأمالت عدة فتمتع بالرحلة.

وحي اللحظة
هل فكرت بروعة اللحظات وجمال الكلمات؟

ما هي أروع اللحظات؟ كيف تعرف أنها أروع اللحظات..
• أروع لحظة تحقق حلم طال انتظاره.. • أروع لحظة عند تذكر النجاحات..   

• أروع لحظة لحظة كتابة هذه الكلمات.. • أروع لحظة عند غروب الشمس..   
 وغريها لحظات رائعة كثرية... فهل نعيش تلك اللحظات؟ وروعة الكلمات؟ وهل هذه أروع اللحظات؟

وهل عشنا بعضًا من تلك اللحظات؟

خاص وسري
خــاص وســري كـتــابك الـخـاص وحـامـل اسـرارك وال يطـلـع عليـه سـواك وأقـرب املقربيـن لك

بـه أسـئلة متـنوعة يف جوانب حياتك املخـتـلفة وأنت تـجـيـب علـيها ، استـمتـع برحلتك يف كتاب خاص وسـري وعبـر عن ذاتـك وما 
يجول بخـاطرك واحتـفظ بها فهي أحلى ذكرى تطلع عليها يف املستقبل ، وأجـمـل رحـلة هي رحلتنا للنفس البشرية ..

ك���������ت���������ب

ال����ع����ث����م����ان اهلل  ع�����ب�����د 

النعيمي علي  بن  العزيز  عبد  د. 
ال����ع����ث����م����ان اهلل  ع�����ب�����د 

11.5x16 cm
152 

11.5x16 cm
158 

ال����ع����ث����م����ان اهلل  ع�����ب�����د 

ال����ع����ث����م����ان اهلل  ع�����ب�����د 

23x15 cm
120 

11.5x16 cm
212 



إصنع حياتك
صناعة احلياة مهمة االنسان،

صناعة الحياة مهمة االنسان، تحتاج إىل معلومات حول تكوين تلك الصناعة، وهذه املعلومات تتمحور حول األفكار التي تصنعها 
يف عقلك؛ فحياتك تولد مرتني: االوىل صورة ذهنية تتخيلها، والثانية واقع يأتي من خالل محاوالتك واجتهاداتك لتحويل تلك 

الصورة الذهنية إىل واقع يف محيطك.
وصناعة الحياة تحتاج منك إىل مهارات تتبع تلك املعلومات التي تعلمتها يف تكوين الصور الذهنية، وهذه  املهارات هي التي 

تحول التوقع إىل واقع.

إنطلق يف حياتك
قيود اإلنسان داخلية فقط..

تعلمت من أحداث الحياة حقيقة جلية وهي أن قيود اإلنسان داخلية، ليس عند هذا اإلنسان قيود اجتماعية أو سياسية أو 
غري ذلك، ولكن قيوده دائمًا داخلية، حتى السجن اليشعر اإلنسان بأنه سجني ولكن صورته الداخلية تشعر بالسجن الداخلي، 
ولقد جربت ذلك يف سجون العراق، وعرفت أن الحرية صورة ذهنية، ولهذا خرجت برسالتي يف الحياة أن أحرر اإلنسان من قيوده 
الداخلية، وحيث إني ال استطيع أن أفعل ذلك دون أن يقتنع اإلنسان بأهمية حريته من الداخل لهذا قدمت له طرائق متعددة 

لإلنطالق يف اآلفاق لتحقيق أهدافه يف الحياة.

سر النجـــــاح
لكل شيء يف الوجود، سر..

لكل شيء يف الوجود، سر إذا عرف اإلنسان استخدمه، وإن جهله صعب عليه الوصول إليه، ولكل باب مفتاح إن ملكته ُفتح الباب، 
وإن فقدته صعب عليك الفتح، والنجاح مطلب ملعظم الناس، يسعون ويكدحون للنجاح يف كل نواحي الحياة، سواء يف أسرهم 

الخاصة أو أعمـــــالهم أو عالقاتهم، فما سر النجاح حتى أحصل عليه؟ 
السر يكمن يف قضية واحدة، وهي الصورة الذهنية، فكــــل شيءيف الوجود يولد مرتني:األوىل فكرة يف العقل، والثانية تحويل 

هذه الفكرة إىل واقع فيتكون عندك الشيء املراد.

قدر ذاتــــــك
تقدير الذات من أهم قضايا احلياة

تقدير الذات من أهم قضايا الحياة فمن لم يقدر ذاته لم يتمتع بحياته؛ ولهذا قدم املؤلف مساهمة فكرية نفسية يف مفهوم 
تقدير الذات، وتطرق إىل خطوات عملية يف كيفية تنمية تقــــــدير الذات، وزود القارئ بخريطة طريق حتى يكون اإلنسان على 

بينة من أمره.

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي

11.5x16 cm
266 

ك���������ت���������ب

11.5x16 cm
234 

11.5x16 cm
204 

11.5x16 cm
178 



مدارات السرد 
مشا هد من رواية جماهد للدكتور بشري صالح الرشيدي

أهدي هذا النقد الروائي إىل هؤالء الفتية الذين ضحوا بحياتهم على أسوار الحلم، حلم املدينة الفاضلة، ثم اكتشف بعضهم 
سرابها...

وال زال اآلخرون يموتون على األسوار.

كيف تصنع فريقًا مميزًا
13 خطوة لقيادة فريق مميز

اإلنجازات الكبرية تتحقق بوجود فريق متماسك ومميز يحقق األهـــــداف املنشودة ومن خالل فهــــم املكونـــــات الثـــالثة 
للفريق يستـــــطيع املبادر )القائد( أن يؤســس ويدير فريق مميز يحقق معه األهداف.

مملكة التأثري
حياتك قصة عظيمة...فعليك أن تدرك أنك املؤلف لهذة القصة... وبإمكانك كل يوم أن تكتب صفحة جديدة

ينبض القلم بني أصابعك تلك النبضات الحية ليعزف أروع أغنية عندما يرتاقص على الورق يجر وراءه حربه املتدفق الذي تربق 
معه األفكار وتنطلق منه الكلمات الراقية املؤثرة لتوحي بأن كاتب هذه الكلمات قد نفخ فيها من روحه لتحيا يف عقول القراء 

وتحدث تأثريًا عميقًا...

بداية رفقة صرع
مرض قدمي بقدم اإلنسان والزالت أسبابه مبهمة حتى اآلن..

مرض الصرع من األمراض املنتشرة منذ العصور القديمة، والزالت إىل اآلن مبهمة السبب يف الكثري من الحاالت.
ويواجه مريض الصرع بسبب مرضه صراعًا مع ذاته ومجتمعه... إذ ينكر املجتمع يف الكثري من األحيان أن الصرع مرضاًَ ويجعله عرضا 

للسحر أو نوع من املس أو مرضا نفسيًا مما يجعل مريض الصرع يف عزلة تامة تفقده األمل بالشفاء.
يف كتابي هذا عرضت تجربتي مع مرض الصرع منذ بداية معرفتي به ومدى قسوة املعاناة...

وعرضت فيه أيضًا بعض املواقف الطريفة وبعض آالمي مع الصرع بأسلوب ممتع يحوي الخاطرة والحكاية 
علها تفيد مرضى الصرع وتجعله يف بداية رفقة صرع بداًل من الصراع مع املرض.

ك���������ت���������ب

ال��ك��ن��������������دري داود  س��ل��م��ان 

ف�����وزي�����ه ص���ح���ن ال���ع���ن���زي

11.5x16 cm
86 

ص����ال����ح ب���ش���ي���ر ال���رش���ي���دي

21x14 cm
204 

11.5x16 cm
278 

11.5x16 cm
178 

ع���ب���دال���ك���ري���م ع����م����رو  د. 



التعامل مـــــع الحب
موضوع احلب قدمي يف تاريخ اإلنسان.

الكثري من القصص يكون فيها جانب من الحب فمن الحب ما قتل ومن الحب ما وصل، ومثال قيس وعنرتة من أشهر األمثلة 
يف الحب، ويف هذا التسجيل يشرح الدكتور بشري صالح الرشيدي ما هو الحب؟

وكيف أنه إختيارك وليس رغمًا عنك، وأيضًا يتحدث الدكتور عن السلوك والصور الذهنية ومنها دقات القلب والشوق والتوتر 
واللهفة وهي من عالمات الحب وكيف لإلنسان التحكم فيها.

التعامل مـــــع الذات
إستمع إىل أهم مفاهيم الكتاب  الشهري )التعامل مع الذات( لألستاذ الدكتور بشري صالح الرشيدي، وذلك على سي دي وكاسيت.

نحن نمضي وقت كبري وجهد أكرب ونحن نحاول التعرف على التغيري ونخصص وقت بسيط وجهد أقل لنتعلم كيف نتعرف 
على ذواتنا. يف هذا األلبوم يعرفنا الدكتور / بشري صالح الرشيدي الخبري يف اإلرشاد النفسي عن مفاتيح التعامل مع الذات وهي 

مفاتيح أساسية للدخول إلي أبواب املعرفة واملحبة واملمارسة.
ماذا يعرف عنك اآلخرون؟  ماذا تعرف عن نفسك؟  
ما هي املثريات الخارجية؟  ما هي عناصر املمارسة؟  

أ.د.ب���ش���ي���ر ص��ال��ح ال��رش��ي��دي
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سلسلة بناء الذات
املراحل االساسية يف بناء الذات البشرية وهو أهم بناء على اإلنسان االهتمام به.

 السلسلة الصوتية األوىل ألستاذ الدكتور بشري صالح الرشيدي وفيها يتكلم عن املراحل األساسية يف بناء الذات البشرية وهو 
ــ وقوة  ــ تقدير الذات  أهم بناء على اإلنسان االهتمام به. وتتكون هذه السلسلة من ثالثة إصدارات وهي: كمال النفوس 

االختيار، وهي رحلة غوص يف النفس البشرية للتعرف على أسرارها وكيفية استثمارها والتمتع يف هذه الحياة اللطيفة.
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الصـــــور الذهنيـــة
التمتع باحلياة قضية ذاتية وليست مرتبطة باألجواء اخلارجية فحتى السجن ال ميكنه أن مينعك من التمتع باحلياة.

فإن ابن تيمية يقول: »ماذا يفعل بي األعداء إن سجني خلوة وإن قتلي شهادة وإن نفيي سياحة«. فقد أعطانا اهلل حواسًا خمس 
تلتقط صورًا ذهنية تخزن يف العقل. وال يضيع منها شيء وهذا السلوك يف كل البشر بال استثناء لكن ما الفارق... الفرق يف طريقة 
االسرتجاع ولبس يف التخزين. فإذا أردت أن تغري السلوك فالبد من أن تغري الصورة الذهنية. فكيف تتكون الصورة الذهنية إذُا؟ 

وهل للجن عالقة بالصورة الذهنية؟ وغريهم الكثري تجدة يف هذا اإلصدار.
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العطــــــــــــاء
ماذا يعني لك العطاء؟

العطاء هو قضية انسانية راقية ليس فيها منة. 
فحينما يعطي االنسان من ماله أو علمه حسب نيته انما يأخذ اجرًا ويزداد علمًا ومكانة فاملعطي هو الذي يأخذ كل تلك امليزات 

والدرجات بفعل عطائه. 
هذه الكلمة هي التى يمكن لها ان تغري مسار االنسان من دمار اىل عمار..كيف ذلك؟

يحدثنا الدكتور بشري صالح الرشيدي يف هذا األلبوم عن معاني يف قيمة العطاء وايضا يتطرق إىل العطاء األسري.

التمتــــــع بالعمــــــل
ماذا تفعل لتتمتع بعملك؟

عندما تصحوا مبكرًا متوجهًا إىل مكان عملك وقد أصابك نوع من الضيق من التوتر حيث أنك مقبل على عمل ال يطاق بالنسبة 
لك فماذا عساك أن تفعل؟! فإن وجدت نفسك يف وظيفة ال تتمتع بها فعليك بطريقتني إما أن تغري الصورة الذهنية يف عقلك حول 
تلك الوظيفة وتجد لك أهمية يف العمل بتلك الوظيفة أو تغري الوظيفة وتبحث عن أخرى تجد أهميتها يف ذاتك. فبإمكان كل 
إنسان بغض النظر عن زمانه ومكانه ونـوعـية عملـه أن يجيد التعامل مع ثالثية التمتع بالعـــمل وهـــــي: )إدارة الذات - ادارة 
العالقات -التعامل مع بيئة العمل(. ويجـــيب هذا األلبوم عن تساؤالت اخرى مثــــل هـــل يمـكــــن ان نفكر بأهداف اخـــرى 

يف الوظيفة، وماهي السعادة يف العـــمل وكيف نحصل عليها، وكيف نصل لقمة التمتع بالصفاء الذهني يف العمل.

كيف تحــــقق أهدافك؟
فإن أردت أن تقطع ألف ميل، فعليك باخلطوة األوىل لكي تصل. 

الوصول عندها   بالرغبة يف  إذا كانت متصلة  املثابرة  الهدف ولكن هذه  بلوغ  املثابرة على  أثرًا من  أكثر  الحياة  فأنا لم أجد يف 
تكون املعاناة لذيذة لدى اإلنسان. فالتنتظر الوقت املناسب فالحياة رحلة التعرف التوقف وهي سريعة يف تتابعها، وقد تحسب 
بالسنني، أو الشهور، أو األيام، أو الساعات، أو الدقائق، أو الثواني، ومن أساسيات العيش يف هذه الحياة أن تكون لك أهداف 

تسعي لتحقيقها، وتحقيق أهداف األنسان هو من املتع الكربى يف الحياة الدنيا، ومن فقد أهدافه يف حياته.
وألبومنا هذا سوف يساعدك على رسم طريقك وتحقيق أهدافك.

الحوار مع الذات
إن أحالم األمس حقائق اليوم

فكثري من األشياء كانت حلمًا فأصبحت واقعًا، ولكن ليس املهم معقولية الحلم وإنما األهم ما نقبله لتفسري ذلك الحلم.
وبدون األحالم تضيع الهوية، وضياع الهوية هو ضياع الشخصية وهويتك تعني وجود أو حدود...

يردد كلمة لو ألنها تفتح عمل  أو  وراء ما فات  لهثًا  الشقي فهو يضيع عمره  أما  أو سعيد،  إما شقي  الناس نوعان  أن  وتذكر 
الشيطان، أما السعيد فهو ذلك الذي ينظر إىل الحياة على أنها فرص، يتمتع بما أعطاه اهلل من فرص، العمر فرصه والصحة فرصة، 

والسجن فرصة يمكن أن تستثمرها بالطريقة التي أعطانا اهلل.
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