ﻹﺻ

ﺪارا

20

ت

22

ﻗﺎﺋ

ﻤﺔا

تتوجه إلى مختلف الشرائح ال ُعمرية
تُصدر الدار العربية للعلوم ناشرون كتباً راقية
َّ
واالهتمامات والمستويات الثقافية والعلمية والفكرية .وتشمل منشوراتها أُفقاً واسعاً
يخاطب األطفال والناشئة والطالب والمهنيين والمثقفين ،وتتراوح من كتب الرسم والطبخ
إلى مراجع مايو كلينك الصحية وأطقم التدريب على شهادات إجادة استخدام برامج
وض َعها في طليعة دور
الكمبيوتر وغيرها .هذا التنوع والشمولية واإلتقان في إصداراتها َ
النشر العربية ،وتشهد على ذلك الجوائز المميزة العديدة التي نالتها.
وإذ تواصل الدار تعريب علوم الكمبيوتر في جميع مستوياتها ونقلها إلى المستخدم العربي وبالتزامن
الدائم مع صدورها عالمياً ،فإنها تستمر برفد المكتبة العربية بأحدث اإلصدارات األدبية والفكرية التي تتناول
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي ،إضافة إلى تركيزها على إغناء المكتبة الثقافية
والمعربة المميزة .وفيما تحافظ الدار على التزامها
عبر إصدار الروايات العربية والدواوين واألعمال األدبية
ّ
ترجمة قطوف اإلصدارات العالمية ،تجدد تعهدها بتقديم األفضل عبر دفع حركة التأليف العربية قدماً من
خالل نشر منتخبات مميزة من اإلصدارات الواعدة ،وتعميم الكتب التي تساهم بمواكبة القارئ العربي لحركة
النشر األدبية والعلمية العالمية.
إن إصرار الدار على منهج التوسع األفقي واإلنطالق العامودي يعود إلى قناعتها بأن القارئ العربي
يستحق األفضل ،مما دفعها إلى تحويل جميع كتبها إلى صيغة رقمية تتيح للقراء مطالعتها على أجهزة الكمبيوتر
وألواح القراءة الخاصة عبر االنترنت* ،وذلك لضمان حصولهم عليها في أي مكان وعبر جميع الوسائط المتاحة.

شركات شقيقة
تأسس مركز أبجد غرافيكس يف العام  1979وهو مركز متخصص يف التحضري الطباعي وخدمات الطباعة
والتصميم واإلخراج وفرز األلوان.
تأسست الدار العربية للعلوم يف العام  1987لخدمة الكتاب العريب ،وقد أصبحت مؤخراً مبثابة الذراع التنفيذي
للدار العربية للعلوم نارشون ،إدارة وطباعة.
تأسس مركز التعريب والربمجة يف العام  1992وهو مركز متخصص يف الرتجمة والتعريب وتطوير الربامج
واملنشورات اإللكرتونية.
تأسست مكتبة النيل والفرات يف العام  1998وهي أكرب مكتبة عربية عىل شبكة اإلنرتنت تضم أكرث من
 450.000عنوان ورقي ،وأكرث من  5000عنوان رقمي.
تأسست يف العام  .2008إطاللة نرش خليجية لخدمة الكتاب والكاتب العريب.
شركة املأمون للترجمة تأسست يف بيجينغ  -الصني يف العام  .2017متخصصة بالرتجمة بني اللغتني الصينية والعربية.

شروط التعامل مع الدار
•طلبات الكميات تخضع لحسم خاص ويتم تسديد القيمة مقدماً ،باستثناء االتفاقات الخاصة القامئة سابقاً أو التي تنشأ الحقاً.
•تضاف نسبة  %30إىل قيمة الطلبات اإلفرادية كنفقات إرسال بالربيد الجوي املضمون.
• ُتحدد طريقة الشحن يف الطلب ،عل ًام بأن نفقات الشحن هي عىل حساب املشرتي ومسؤوليته ،والدار عىل استعداد للتأمني عىل أي طلب
بناء عىل رغبة صاحب العالقة ومسؤوليته.
•الرجاء اعتامد رقم الكتاب يف الطلب.
•تجري التحويالت املالية باسم:
الدار العربية للعلوم نارشون .Arab Scientific Publishers S.A.L.

أرقام حسابات الدار العربية للعلوم ناشرون
•FIRST NATIONAL BANK - Acc No: 0007-132005-002 - Swift Code: FINKLBBE - Beirut
•BYBLOS BANK - Acc No: 390-3806125-002 - Swift Code: BYBA LB BX - Beirut

* www.neelwafurat.com
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ارض العميان
يوميات بيرا

1

دالل اريا
المقاس:
عدد الصفحات152 :
نشر مشترك مع:
AnatoliaLit - Teda
ISBN: 978-614-01-3265-8
السعر$9 :
21.5 x 14.5

هوكا

رضا هيماتيراد
المقاس21.5 x 21.5 :
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك مع:
شارقة Nar Yayinlari -
ISBN: 978-9948-471-35-6
السعر$3.5 :

لوغا

رضا هيماتيراد
المقاس21.5 x 21.5 :
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك مع:
شارقة Nar Yayinlari -
ISBN: 978-9948-471-17-2
السعر$3.5 :

ما لون القبلة؟

روسيو بونيال
المقاس:
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:
Bromera - Institut Ramon
ISBN: 978-614-01-3241-2
السعر$6.5 :
21 x 28.5

ال تستسلمي ابدا

تولين كوزيك اوغلو
المقاس27 x 21.5 :
عدد الصفحات52 :
نشر مشترك مع:
 + Kalemشارقة
ISBN: 978-9948-471-26-4
السعر$7.5 :

ماكو

رضا هيماتيراد
المقاس21.5 x 21.5 :
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك مع:
شارقة Nar Yayinlari -
ISBN: 978-9948-471-36-3
السعر$3.5 :

بثينة والوحش

جاك ماغيت  -فيليبس
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:
Egmont Books

ISBN: 978-614-01-3390-7

السعر:

$10

توكا

رضا هيماتيراد
المقاس21.5 x 21.5 :
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك مع:
شارقة Nar Yayinlari -
ISBN: 978-9948-471-37-0
السعر$3.5 :

الحياة السرية للفيروسات الحياة السرية للمخاط
ماريونا تولوسا سيستري
المقاس27 x 24 :
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك مع:
Zahori - Institut Ramon
ISBN: 978-9948-471-31-8
السعر$4.25 :

ماريونا تولوسا سيستري
المقاس27 x 24 :
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك مع:
Zahori - Institut Ramon
ISBN: 978-9948-471-18-9
السعر$4.25 :

هل تشعرين بالملل يا ميمونة؟

روسيو بونيال
المقاس28.5 x 21 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:
Bromera - Institut Ramon
ISBN: 978-614-01-3442-3
السعر$6 :

كيف اوقف االطفال الحرب؟ المسافرة الصغيرة

ليا شالفاشفيلي
المقاس23 x 16 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
 + Shemetsnebaشارقة
ISBN: 978-614-01-3476-8
السعر$6 :

مافيك

سيرين مظلوم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات16 :
ISBN: 978-614-01-3336-5

السيمرغ

رضا هيماتيراد
المقاس21.5x21.5 :
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك مع:
شارقة Nar Yayinlari -
ISBN: 978-9948-04-037-8
السعر$3.5 :

رضا هيماتيراد
المقاس21.5 x 21.5 :
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك مع:
شارقة Nar Yayinlari -
ISBN: 978-9948-471-16-5
السعر$3.5 :

اريد ان اكون مصمما

دليلي الى المشاعر
واالنفعاالت

داينا غاغا ايتشا
المقاس21.5 x 21.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
Drosi-Latvian Literature
ISBN: 978-614-01-3381-5
السعر$16.5 :

فضيلة المثابرة

كابريرا  -مونتانير
المقاس22x23 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع:
Gemser - Institut Ramon
ISBN: 978-614-01-3325-9
السعر$5 :

شيارا بيرودي
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
 - White Star Kidsشارقة
ISBN: 978-614-01-3288-7
السعر$7 :
29 x 26

فضيلة الصبر

كابريرا  -مونتانير
المقاس22x23 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع:
Gemser - Institut Ramon
ISBN: 978-614-01-3326-6
السعر$5 :
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جولييت في طوكيو

روزلين براسيه
المقاس:
عدد الصفحات212 :
نشر مشترك مع:
Sodec + Hurtubise
ISBN: 978-9948-471-27-1
السعر$11 :
21.5 x 14.5

ولد جديد

جولييت في باريس

روزلين براسيه
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات240 :
نشر مشترك مع:
Sodec + Hurtubise
ISBN: 978-9948-471-20-2
السعر$9 :

تصرف راق

هل سبق لك ان احتضنت ابي يؤلف كتابا
كتابا
توماس دريجال
غوغشي ارتان
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:
 + Teda + Kalemشارقة
ISBN: 978-614-01-3443-0
السعر$6 :

الكشك الصغير

جيري كرافت
المقاس24x16.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:

جيري كرافت
المقاس24x16.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:

انيت ميليس
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-3309-9

ISBN: 978-614-01-3321-1

ISBN: 978-9948-471-19-6

عصابة منتصف الليل

الفتى الثري

ساحرة االسنان

Harper Collins

السعر:

$18.5

Harper Collins

السعر:

$18.5

Liels-Latvian Literature

السعر:

$6

المقاس:
عدد الصفحات56 :
نشر مشترك مع:
28 x 21

Lithuanian Culture Institue - LCI

ISBN: 978-614-01-3349-5

السعر:

$6

االميرة والبازالء

5

ماذا يعني ان اكون
مسلما؟

كرمل قاسم
المقاس22 x 23 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-9948-471-14-1
السعر$13 :

االميرة والحذاء

كاريل هارت  -سارة واربرتون
المقاس29 x 24.5 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
 - Nosy Crowشارقة
ISBN: 978-9948-471-11-0
السعر$6.5 :

كاريل هارت  -سارة واربرتون
المقاس29 x 24.5 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
 - Nosy Crowشارقة
ISBN: 978-9948-471-12-7
السعر$6.5 :

بامبو البطيء

اختبئ ها قد اتيت

ديفيد ويليامز
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:

ديفيد ويليامز
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات344 :
نشر مشترك مع:

بيناس بيرانتاس
المقاس21.5 x 22.5 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-3367-9

ISBN: 978-614-01-3371-6

ISBN: 978-614-01-3377-8

ISBN: 978-9948-471-23-3

ISBN: 978-614-01-3362-4

كتاب مليئ بالوحوش

اهديك قلبي

لماذا البحر غاضب

النهر المريض

الشجرة الباكية

ديفيد ويليامز
المقاس:
عدد الصفحات416 :
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

Harper Collins

السعر:

$13

غيدو فان غينيختن
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
 + Clavisشارقة
ISBN: 978-9948-37-802-0
السعر $2.75 :صافي

Harper Collins

السعر:

$10

فان هيست  -دي برون
المقاس26.5 x 23 :
عدد الصفحات56 :
نشر مشترك مع:
-Clavisشارقة
ISBN: 978-9948-37-810-5
السعر $7.5 :صافي

Harper Collins

السعر:

$11

غسان شبارو
المقاس22 x 24 :
عدد الصفحات24 :
978-614-01-3521-5

Lithuanian Culture Instit

السعر:

$4

غسان شبارو
المقاس22 x 24 :
عدد الصفحات24 :
978-614-01-3471-3

ليفا أوزوال
المقاس22x23 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:

Liels-Latvian Literature

السعر:

$4

غسان شبارو
المقاس22 x 24 :
عدد الصفحات24 :
978-614-01-3462-1
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جائزة
الشيخ زايد للكتاب
فرع أدب الطفل

2012

ستصدر

بالفرنسية

بيتر بان بالمعطف
القرمزي

جيرالدين مكوريان
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات280 :
نشر مشترك مع:

21.5

Oxford

ISBN: 978-9953-87-270-4

السعر:

آثار الصندل

اشا ميرو  -انا سولير بونت
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات312 :
نشر مشترك معSpotLight :
ISBN: 978-614-01-0100-5
السعر$9.00 :

الفتى الذي أبصر لون
الهواء

عبده وازن
المقاس:
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-0341-2
السعر$5.00 :
21.5 × 14.5

العربيزي والجدة وردة

منى الشرافي ت ّيم
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات160 :
قرص مضغوط1 :

ISBN: 978-614-01-0569-0

السعر:

$15.00

رحلة الفتى النجدي
يوسف المحيميد
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :

ISBN: 978-614-01-0694-9

السعر:

$5.00

$8.00

طفل اسمه نكرة

الولد التائه

حكاية رجل اسمه دايف

عزيزي غابرييل

دايف بيلزر
المقاس:
عدد الصفحات134 :
نشر مشترك مع:
Health Communications, Inc
ISBN: 9953-29-513-1
السعر$4.00 :

دايف بيلزر
المقاس19.5*13.5 :
عدد الصفحات256 :
نشر مشترك مع:
Health Communication, Inc
ISBN: 9953-29-512-3
السعر$4.00 :

دايف بيلزر
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات368 :
نشر مشترك مع:
محمد بن راشد آل مكتوم
ISBN: 978-9953-87-514-9
السعر$11.00 :

السعر:

ضفدع مقاطعة كالفراس

ثالث قصص

رواد يولد من جديد

طريق الزهور البرية

19.5*13.5

مارك توين
المقاس:
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
الدوحة ــ مركز البحوث
ISBN: 978-614-01-0117-3
السعر$9.00 :
24 × 17

تأمل في نعم الله

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات320 :
نشر مشترك مع:
 + Timasالشارقة
ISBN: 978-614-01-2306-9
السعر $7.50 :صافي

نجالء حمادة
المقاس28x21.5 :
عدد الصفحات32 :
ISBN: 978-614-01-0884-4
السعر$6.00 :

حكايات سدرة

منال العتيبي  -أمل الشلوي
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات96 :
ISBN: 978-614-01-2092-1
السعر$6.50 :

جمانة حداد
المقاس20 × 20.5 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-0335-1
السعر$6.00 :

وسمة القدر

بي .سي .وكريستين كاست
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات360 :
نشر مشترك مع:
St. Martin’s Griffin
ISBN: 978-614-01-1387-9
السعر$16.50 :

هالفدان و .فريهو
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:
NORAL

ISBN: 978-9953-87-898-0

المليونير المتشرد

فيكاس سواراب
المقاس21.5 * 14.5 :
عدد الصفحات374 :

ISBN: 978-614-01-0014-5

السعر:

$15.00

$10.00

بسمة الخطيب
المقاس20.5 × 22.5 :
عدد الصفحات34 :
ISBN: 978-614-01-0342-9
السعر$7.50 :

غزة تاريخ من النضال

جو ساكو
المقاس27 × 19.5 :
عدد الصفحات386 :
ISBN: 978-614-01-0197-5
السعر $4.00 :صافي

ياسمين واألرنب
شيرين يافي
المقاس20*20 :
عدد الصفحات24 :
التجليد :فني

ISBN: 9953-29-689-8

السعر:

كتابي

$4.50

غسان شبارو
المقاس22.5 × 24.5 :
عدد الصفحات32 :
ISBN: 978-614-01-0322-1
السعر$10.00 :
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شيفرة دافينشي للناشئة
دان براون
المقاس× 17 :
عدد الصفحات392 :
نشر مشترك مع:

الثنائي المرعب

شجرة الطيور

مصطفى روحي شيرين
المقاس24 × 17 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:
شارقة Yayinlari + 1001 +
ISBN: 978-9948-24-505-6
السعر $2.50 :صافي

ISBN: 978-614-01-2219-2

جوري جون  -ماك بارنيت
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معAmulet :
ISBN: 978-614-01-1189-9
السعر $4.75 :صافي

زاكينغ  -حياتي السحرية

زاكينغ  -الخلطة السحرية حكايات اناضولية

24

Delacorte Press

السعر $9.00 :صافي

زاك كينغ
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات196 :
نشر مشترك مع:

21.5

Harper Collins

ISBN: 978-614-01-2631-2

السعر $5.00 :صافي

زاك كينغ
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات180 :
نشر مشترك مع:
Harper Collins

ISBN: 978-614-01-2632-9

السعر $5.00 :صافي

احمد ايف
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:
شارقة Nar Yayinlari -
ISBN: 978-9948-24-103-4
السعر $5.00 :صافي

حمراء كالدم
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بيضاء كالثلج

ساال سيموكا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات280 :
نشر مشترك مع:

ساال سيموكا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات216 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-1305-3

ISBN: 978-614-01-1315-2

سوداء كاالبنوس

ثالثية بياض الثلج

Tammi Publishers

السعر:

$11.00

Tammi Publishers

السعر:

$11.00

ساال سيموكا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:

ساال سيموكا
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات688 :
نشر مشترك مع:

ISBN: 978-614-01-1316-9

ISBN: 978-614-01-1962-8

Tammi Publishers

السعر:

$11.00

Tammi Publishers

السعر:

$30.00

سلسلة

الشاب شارلوك هولمز..
اندرو لين
المقاس:
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

Macmillan Children Books

حروب القطط
نار وجليد

السعر:

$12.00

إيرين هانتر
المقاس:
عدد الصفحات336 :
نشر مشترك معHarper Collins :
ISBN: 978-614-01-1954-3
السعر$14.00 :
21.5 x 14.5

حروب القطط
في البراري

إيرين هانتر
المقاس:
عدد الصفحات288 :
نشر مشترك معHarper Collins :
ISBN: 978-614-01-1937-6
السعر$14.00 :
21.5 x 14.5

لدغة االفعى

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1400-5

برودة القبر

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1526-2
280

نيران التمرد

280

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1447-0
336

حد السكين

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1322-0

الثلج األسود

320

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1483-8
288

عاصفة اللهب

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1525-5
288

سحابة الموت

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1524-8
288

روايات مترجمة للشباب والناشئة | سلسلة الجانب السلبي للعقاقير
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ثــالثــيــة مــبـــاريــــات الــــجــــــوع
سوزان كولنز
المقاس:
عدد الصفحات1256 :
نشر مشترك معScholastic press :
ISBN: 978-614-01-1256-8
السعر$36.00 :
21.5 x 14.5

الجانب السلبي للعقاقير
 -االدوية المباحة

روزا ووترز
المقاس:
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1572-9
السعر$8.00 :
28x21.5

مباريات الجوع

سوزان كولنز
المقاس* 14.5 :
عدد الصفحات424 :

21.5

ISBN: 978-9953-87-893-5

السعر:

$12.00

ألسنة اللهب

سوزان كولنز
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات416 :
ISBN: 978-614-01-0211-8
السعر$12.00 :

سوزان كولنز
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات416 :
ISBN: 978-9953-87-985-7
السعر$15.00 :

الجانب السلبي للعقاقير
 مسكنات متاحةبواسطة وصفة طبية

فيرونيكا روس
المقاس:
عدد الصفحات1078 :
نشر مشترك معHarper Collins :
ISBN: 978-614-01-1627-6
السعر$42.00 :
24 x 17

فيرونيكا روس
المقاس:
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-1212-4
السعر$15.00 :
24 x 17

جاكوب غراي
المقاس:
نشر مشترك مع:

21.5 x 14.5

الوف ّية ألليجنت

فيرونيكا روث
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات374 :
ISBN: 978-614-01-1523-1
السعر$15.00 :

الجانب السلبي للعقاقير
 مثبطات ومهدئاتخطرة

روزا ووترز
المقاس28x21.5 :
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1575-0
السعر$8.00 :

سيليسيا سكوت
المقاس28x21.5 :
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1576-7
السعر$8.00 :

الجانب السلبي للعقاقير
 -استخدام المنشطات

الجانب السلبي للعقاقير
 -الكافيين

سيليسيا سكوت
المقاس28x21.5 :
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1571-2
السعر$8.00 :

سيليسيا سكوت
المقاس28x21.5 :
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1573-6
السعر$8.00 :

سلسلة

الجامحة دايفرجنت

فيرونيكا روث
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات352 :
ISBN: 978-614-01-1424-1
السعر$15.00 :

روزا ووترز
المقاس:
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1574-3
السعر$8.00 :
28x21.5

الطائر المقلد

ثــالثــيــة الجامحة

المتمردة إنسورجنت

الجانب السلبي للعقاقير
 -الكحول والتبغ

Harper Collins

السعر:

$11.50
T H E C R O W TA L K E R

G R E Y

J A C O B

الجانب السلبي للعقاقير
 -مواد قوية

سيليسيا سكوت
المقاس:
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1578-1
السعر$8.00 :
28x21.5

رفيق الغربان
عدد الصفحات:

272

ISBN: 978-614-01-1354-1

انقضاض سرب الذباب

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1695-5
280

انتقام األرملة البيضاء

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-2118-8
264

الجانب السلبي للعقاقير
 -مخدرات جديدة

سيليسيا سكوت
المقاس:
عدد الصفحات44 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1577-4
السعر$8.00 :
28x21.5

سلسلة السالمة أو ًال | سلسلة على خطى رواد التكنولوجيا

سلسلة السالمة اوال -
التنمر

كيم اتينكوف
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1357-2
السعر$8.00 :
27.5 x 21.5

سلسلة السالمة اوال
 المالحة في الشبكةالعنكبوتية

كيم اتينكوف
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1361-9
السعر$8.00 :
27.5 x 21.5

سلسلة السالمة اوال -
السالمة على الطرقات

كريستي مارلوي
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1362-6
السعر$8.00 :
27.5 x 21.5

سلسلة السالمة اوال -
مخاطر الغرباء

كريستي مارلوي
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1359-6
السعر$8.00 :
27.5 x 21.5

سلسلة السالمة اوال -
الممنوعات المخدرة
والمسكرة

كيم اتينكوف
المقاس27.5 x 21.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1363-3
السعر$8.00 :

سلسلة السالمة اوال -
ضغط الرفاق
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على خطى رواد التكنولوجيا على خطى رواد
التكنولوجيا  -انستغرام
 ديزني بيكساراوريليا جاكسون
المقاس:
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1324-4
السعر$8.50 :
26.5 x 19.5

روزا ووترز
المقاس:
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1297-1
السعر$8.50 :
26.5 x 19.5

على خطى رواد
على خطى رواد
التكنولوجيا  -الفيس بوك التكنولوجيا  -تويتر

كريستي مارلوي
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1358-9
السعر$8.00 :

سيليسيا سكوت
المقاس:
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1295-7
السعر$8.50 :

سيليسيا سكوت
المقاس:
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1284-1
السعر$8.50 :

سلسلة السالمة اوال -
حماية الجسم

على خطى رواد
التكنولوجيا  -غوغل

على خطى رواد
التكنولوجيا  -يوتيوب

27.5 x 21.5

كريستي مارلوي
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1360-2
السعر$8.00 :
27.5 x 21.5

26.5 x 19.5

26.5 x 19.5

اوريليا جاكسون
المقاس:
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1321-3
السعر$8.50 :

سيليسيا سكوت
المقاس:
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1326-8
السعر$8.50 :

على خطى رواد
التكنولوجيا  -امازون

بيرتي حان وقت النوم

26.5 x 19.5

اوريليا جاكسون
المقاس:
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك معMason Crest :
ISBN: 978-614-01-1345-9
السعر$8.50 :
26.5 x 19.5

26.5 x 19.5

ماركوس فيستر
المقاس22 × 26.5 :
عدد الصفحات28 :
نشر مشترك معSpotLight :
ISBN: 978-614-01-0165-4
السعر$6.00 :

سلسلة مذكرات طالب
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سلسلة
مذكرات
طالب
جيف كيني
21.5 x 14.5

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك معWimpy :
السعر$9.5 :
224

ايام زمان

ISBN: 978-614-01-2497-4

ايام الكالب

ISBN: 978-614-01-1296-4

كرة الدمار

ISBN: 978-614-01-2976-4

مذكرات طالب رائع حقا

جيف كيني
المقاس:
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معWimpy :
ISBN: 978-614-01-2750-0
السعر$9.5 :
21.5 x 14.5

الحرب الباردة

ISBN: 978-614-01-2647-3

مذكرات طالب

ISBN: 978-614-01-0163-0

جنون المنزل

ISBN: 978-614-01-1756-3

في القاع

رحلة االحالم

ISBN: 978-614-01-2610-7

قوانين االخ االكبر

ISBN: 978-614-01-0516-4

العجلة الثالثة

ISBN: 978-614-01-1868-3

السلة الحاسمة

ISBN: 978-614-01-3150-7

ISBN: 978-614-01-3374-7

مغامرة طالب رائع حقا

طالب رائع حقا
قصص مرعبة

جيف كيني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك معWimpy :
ISBN: 978-614-01-3052-4
السعر$9.5 :

جيف كيني
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات218 :
نشر مشترك معWimpy :
ISBN: 978-614-01-3262-7
السعر$9.5 :

بقلمك انت

ISBN: 978-614-01-2498-1

الحقيقة المرة

ISBN: 978-614-01-0508-9

الرحلة الشاقة

ISBN: 978-614-01-2292-5

السلة الحاسمة

(عربي  -انكليزي)
عدد الصفحات448 :
ISBN: 978-614-01-3410-2
السعر$14 :

الخطة الفاشلة

ISBN: 978-614-01-2496-7

القشة االخيرة

ISBN: 978-614-01-1277-3

الحظ العاثر

ISBN: 978-614-01-2275-8

الحفاض الممتلئ

هوايات | مكتبة اللغات

ألعاب ،خدع مسلية
وأحاجي
28.5 * 22

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك معCaramel :
96

ISBN: 9953-29-568-9

السعر:

$5.00

اساسيات الرسم باستعمال الرسم باأللوان المائية
للمبتدئين 2
االلوان المائية 1
De Agostini

المقاس* 22 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
28

De Agostini

المقاس* 22 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
28
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الرسم بااللوان المائية
المهارات الفنية 3

الرسم بااللوان المائية
تقنيات متقدمة 4

المقاس* 22 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:

المقاس* 22 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:

De Agostini

28

De Agostini

28

Deagostini UK Limited

Deagostini UK Limited

Deagostini UK Limited

Deagostini UK Limited

ISBN: 978-9953-87-053-3

ISBN: 978-9953-87-121-9

ISBN: 978-9953-87-122-6

ISBN: 978-9953-87-123-3

السعر:

$7.50

السعر:

$7.50

السعر:

$7.50

السعر:

$7.50

سلسلة الرسم باألرقام

سلسلة الرسم باألرقام

سلسلة الرسم باألرقام

سلسلة الرسم باألرقام

سلسلة الرسم باألرقام

ISBN: 978-9953-87-210-0

ISBN: 978-9953-87-209-4

ISBN: 978-9953-87-207-0

ISBN: 978-9953-87-208-7

ISBN: 978-9953-87-206-3

Firster

Firster

Firster

Firster

الرسم باألرقام 80
نشر مشترك مع:

Firster

السعر $2.00 :صافي

الرسم باألرقام 55
نشر مشترك مع:

السعر $2.00 :صافي

الرسم باألرقام 62
نشر مشترك مع:

السعر $2.00 :صافي

الرسم باألرقام 65
نشر مشترك مع:

السعر $2.00 :صافي

الرسم باألرقام 98
نشر مشترك مع:

السعر $2.00 :صافي

ّ
ّ
سلسلة أروع القصص من أحاديث النبي صلى اللـه عليه وسلم
(باللغتين العربية والفرنسية)
تأليف :شادي فقيه  -المقاس - 24 * 17 :نشر مشترك مع :المكتب اإلسالمي
السعر$2.50 :

أصحاب السفينة

صوت في سحابة

الرجل المحسن

ثالثة في الغار

ISBN: 9953-29-649-9

ISBN: 9953-29-650-2

ISBN: 9953-29-651-0

ISBN: 9953-29-652-9

األقرع واألبرص واألعمى

المتصدق

كفى باللـه شهيداً

الحب في اللـه

ISBN: 9953-29-654-5

ISBN: 9953-29-655-3

ISBN: 9953-29-656-1

ISBN: 9953-29-657-X

عدد الصفحات:

عدد الصفحات:

28

28

عدد الصفحات:

عدد الصفحات:

28

28

عدد الصفحات:

عدد الصفحات:

28

28

عدد الصفحات:

عدد الصفحات:

28

28

الغالم المؤمن
عدد الصفحات:

28

ISBN: 9953-29-653-7

جرة الذهب

عدد الصفحات:

28

ISBN: 9953-29-658-8

مكتبة األطفال | سلسلة األخالق الحميدة
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سلسلة
األخالق
الحميدة
كنز البسملة

نوردان دامال
المقاس:
عدد الصفحات80 :
نشر مشترك مع:
TEDA+Timas
ISBN: 978-614-01-3242-9
السعر$7 :
21x14

رمضان في بيتنا

نوردان دامال
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات176 :
نشر مشترك مع:
 + Timasالشارقة
ISBN: 978-9948-37-993-5
السعر$14 :

رمضان واالطفال

اسراء كوركماز
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
 + Timasالشارقة
ISBN: 978-9948-37-812-9
السعر $3.25 :صافي

تأليف :نوراي توركي ألماز ،رقية
كراكوز ،نكلة سيدام ،سعدات
أوزن ،فهيد أولوزوي
مقاس الكتاب30*21 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:

انا شخص عادل

ISBN: 978-614-01-1057-1

TIMAS Publishing

السعر:

$6.50

انا اعمل واجباتي

ISBN: 978-614-01-1085-4

انا ال اخاف

ISBN: 978-614-01-1058-8

 365يوما مع صحابة نبينا الحبيب  365يوما مع خاتم االنبياء يوميات فرح في العمرة

خديجة غول اوغلو
نوردان دامال
طه كيلينك
المقاس:
المقاس28x20 :
المقاس28x20 :
عدد الصفحات120 :
عدد الصفحات394 :
عدد الصفحات442 :
نشر مشترك مع + Timas :الشارقة نشر مشترك مع + Timas :الشارقة نشر مشترك مع:
 + Timas ISBN: 978-614-01-2211-6الشارقة
التجليد :فني
 ISBN: 978-614-01-1084-7السعر $12.5 :صافي
ISBN: 978-9948-37-811-2
التجليد :فني
السعر$10 :
السعر $15.00 :صافي
ISBN: 978-614-01-1184-4
السعر $15.00 :صافي
21.5 x 14.5

انا اقدر االحترام

ISBN: 978-614-01-1046-5

 365يوما مع كتابي العزيز
القرآن الكريم

نوردان دامال
المقاس:
عدد الصفحات480 :
نشر مشترك معTimas :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-3000-5
السعر $15 :صافي
27.5x19.5

كايو وجيلبير

انا ال اكذب

ISBN: 978-614-01-1060-1

سيمفونية البراري

دان براون
المقاس27x30 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك معDan Brown :
التجليد :فني  -كتاب تفاعلي
ISBN: 978-614-01-3084-5
السعر$14 :

جوسلين سانشاغرين
المقاس22 × 22.5 :
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك مع - Chouette :شارقة
ISBN: 978-614-01-2372-4
السعر $2.50 :صافي

كايو حان وقت استعمال المقعدة
جوسلين سانشاغرين
المقاس16 × 21 :
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك مع - Chouette :شارقة
ISBN: 978-614-01-2374-8
السعر $2.50 :صافي

انا اعرف عن الحب

القيم انا اساعد

ISBN: 978-614-01-1059-5

ISBN: 978-614-01-1080-9

Kasaia Decouvre

كتاب بحجم الواقع

Nelly Jazra
المقاس:
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-2119-5
السعر$5.50 :
21.5 x 14

جورج دونييغر
المقاس26 × 21 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معSpotLight :
ISBN: 978-614-01-0164-7
السعر$8.00 :

سلسلة لنتعرف إلى المواد األولية | سلسلة إنقاذ كوكب األرض | سلسلة العلوم التطبيقية
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المفضل
سلسلة كتابي
ّ
الكتاب المتقدم
نشر مشترك مع:
مقاس الكتاب28*22 :
عدد الصفحات96 :
التجليد :فني
السعر$10.00 :

KingFisher

الفضاء الخارجي

غوامض الليل

ISBN: 2-84409-550-X

ISBN: 9953-29-511-5

كوكب األرض

ISBN: 2-84409-551-8

سلسلة لنتعرف إلى المواد األولية

البالستيك

الزجاج

باالشتراك مع

Chrysalis Children’s Books
27*22

المقاس:
عدد الصفحات:
التجليد :فني

32

باالشتراك مع

الصلصال

باالشتراك مع

المعادن

باالشتراك مع

الخشب

باالشتراك مع

Chrysalis Children’s Books

Chrysalis Children’s Books

Chrysalis Children’s Books

Chrysalis Children’s Books

المقاس:
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني

المقاس:
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني

المقاس:
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني

المقاس:
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني

27*22

27*22

27*22

27*22

ISBN:9953-29-282-5

ISBN:9953-29-284-1

ISBN:9953-29-288-4

ISBN:9953-29-283-3

ISBN:9953-29-285-X

$6.00

$6.00

$6.00

$6.00

$6.00

السعر:

السعر:

السعر:

السعر:

السعر:

سلسلة إنقاذ كوكب األرض
بالتعاون مع
إعداد :فابريزيو فابري
المقاس27.5*21.5 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك معJaca Book :
السعر$6.00 :

الغابات الجريحة

ISBN: 9953-87-000-4

الغالف الجوي

ISBN: 9953-87-001-2

المحيطات في خطر

ISBN: 9953-87-002-0

الحياة في دائرة الخطر

ISBN: 9953-87-003-9

سلسلة العلوم التطبيقية

تناسب هذه السلسلة المرحلة الثالثة من التعليم االبتدائي.

صناعة الشوكوال

طب األدغال

حماية كوكب األرض

كلينت تويست
المقاس:
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

جيرمي سميث
المقاس27*22 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

جيريمي سميث
المقاس27*22 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

ISBN: 9953-29-270-1

ISBN: 9953-29-274-4

ISBN: 9953-29-271-X

27*22

Ticktock Media

السعر:

$6.00

Ticktock Media

السعر:

$6.00

Ticktock Media

السعر:

$6.00

التحقيقات الجنائية
براين آينس
المقاس27*22 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:
Ticktock Media

ISBN: 9953-29-272-8

السعر:

$6.00
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سلسلة إطعام العالم

اإلختراعات

منتجات االلبان

كيم ايتينكوف ,جين اي سنجر
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-0799-1
السعر$7.00 :

اللحوم

كيم ايتينكوف ,جين اي سنجر
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-0800-4
السعر$7.00 :

االرز

كيم ايتينكوف ,جين اي سنجر
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-0801-1
السعر$7.00 :

جيمس روبنسون
المقاس27*22 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معKingFisher :
التجليد :فني

ISBN: 978-9953-87-266-7

السعر:

$8.00

األوبئة والطاعون

ريتشارد ووكر
المقاس27*22 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك معKingFisher :
التجليد :فني

ISBN: 978-9953-87-262-9

السعر:

$8.00

سلسلة الحفاظ على البيئة

البيض

كيم ايتينكوف ,جين اي سنجر
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-0802-8
السعر$7.00 :

القمح

كيم ايتينكوف ,جين اي سنجر
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-0885-1
السعر$7.00 :

الذرة

كيم ايتينكوف ,جين اي سنجر
المقاس28 * 21.5 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-0865-3
السعر$7.00 :

الهواء والطاقة
نشر مشترك مع:

Belitha Press

28*22

مقاس الكتاب:
عدد الصفحات:
التجليد :فني

48

ISBN: 2-84409-571-2

السعر:

العالم اليوم

االتصاالت

28*22

نشر مشترك مع:
مقاس الكتاب28*22 :
عدد الصفحات64 :
التجليد :فني

مقاس الكتاب:
عدد الصفحات96 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

ISBN: 2-84409-533-X

Marshall Publishing

السعر:

ISBN: 2-84409-581-X

السعر:

KingFisher

$10.00

$6.50

حياتنا اليومية

نشر مشترك مع:
مقاس الكتاب28*22 :
عدد الصفحات64 :
التجليد :فني

KingFisher

ISBN: 2-84409-543-7

السعر:

$6.50

الحقائق عن داء السكر

كلير ليويلين
المقاس* 21.5 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

27.5

كلير ليويلين
المقاس27.5 * 21.5 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

Chrysalis Children's Books

Chrysalis Children's Books

Chrysalis Children's Books

ISBN: 9953-29-217-5

ISBN: 9953-29-218-3

ISBN: 9953-29-219-1

$6.00

$6.00

$6.00

السعر:

السعر:

نشر مشترك مع:

Belitha Press

28*22

مقاس الكتاب:
عدد الصفحات:
التجليد :فني
السعر:

الحقائق عن التهاب المفاصل الحقائق عن داء الربو

السعر:

الحياة البرية

48

ISBN: 2-84409-572-0

سلسلة الحقائق الطبية

كلير ليويلين
المقاس27.5 * 21.5 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:

$5.00

$5.00

الدماغ والجهاز العصبي
28*21.5

المقاس:
عدد الصفحات40 :
التجليد :فني
نشر مشترك معKingfisher :
ISBN:9953-29-468-2

السعر:

$6.00

اليابسة

نشر مشترك مع:

Belitha Press

28*22

مقاس الكتاب:
عدد الصفحات48 :
التجليد :فني

ISBN: 2-84409-573-9

السعر:

$5.00

الهواء والطاقة
نشر مشترك مع:

Belitha Press

28*22

مقاس الكتاب:
عدد الصفحات48 :
التجليد :فني

ISBN: 2-84409-574-7

السعر:

$5.00

 487نصيحة عملية جداً
لألوالد المصابين بداء السكر

سبايك ناسميث وبوناسميث لوي
المقاس24 * 17 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
American Diabetes Association
ISBN: 9953-29-404-6

السعر:

$9.00

سلسلة األرنب ريكي | مكتبة األطفال

حفلة ريكي

غيدو فان غينيختن
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-1445-6
السعر$10.00 :

االرنب الذي يريد ينام

كارل يوهان فورسين اهرلين
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات24 :
التجليد :فني
نشر مشترك معEhrlin Forlag:
ISBN: 978-614-01-1779-2
السعر$8.00 :

الهدية

ليلى محمد الغُ ربللي
المقاس29 * 21.5 :
عدد الصفحات56 :

ISBN: 978-9953-87-835-5

السعر:

$5.00

ريكي يلعب مع أصدقائه

غيدو فان غينيختن
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-1446-3
السعر$10.00 :

األرنب ريكي

غيدو فان غينيختن
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات32 :
التجليد :فني
ISBN: 978-614-01-1448-7
السعر$10.00 :

الفيلة الصغيرة التي تريد التراكتور الذي يريد ان
ينام
أن تنام
كارل يوهان فورسين اهرلين
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك معEhrlin Forlag :
ISBN: 978-614-01-2184-3
السعر$8.00 :

اغراضي

د .هبة شبارو ــ سنو
المقاس24 * 16.5 :
عدد الصفحات32 :

ISBN: 978-9953-87-456-2

السعر:

$3.00

كارل يوهان فورسين اهرلين
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك معEhrlin Forlag :
ISBN: 978-614-01-2398-4
السعر $3.00 :صافي

كتابي المص ّور األول ــ
ثالثي اللغات

عربي/إنكليزي/فرنسي
المقاس27.5*21 :
عدد الصفحات48 :
السعر:

سلسلة المسلم الصغير

A TIME TO GIVE
Mennah Bakkar

20.5*21.5

المقاس:
عدد الصفحات:

36

ISBN: 9953-29-225-6

السعر:

$5.00

I AM A LITTLE MOSLEM

LET’S PRAY

Mennah Bakkar

Mennah Bakkar

20.5*21.5

المقاس:
عدد الصفحات52 :

ISBN: 9953-29-223-X

السعر:

$5.00

20.5*21.5

المقاس:
عدد الصفحات44 :

ISBN: 9953-29-224-8

السعر:

$5.00

ريكي وجده في الحديقة

غيدو فان غينيختن
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
-Clavisشارقة
ISBN: 978-614-01-0649-9
السعر$7.00 :

غيدو فان غينيختن
المقاس28 × 21 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
-Clavisشارقة
ISBN: 978-614-01-0679-6
السعر$7.00 :

لماذا تهطل االمطار في
الغابة المطيرة ؟

األرض

اولريكي برغر
المقاس:
عدد الصفحات46 :
نشر مشترك معVelber :
28x22

ISBN: 978-614-01-0449-5

السعر:

$8.00

ارض االخوات

ISBN: 978-9953-87-325-1
$4.50

ريكي الشجاع

15

ساال سيموكا
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:
شارقة Kustannusosa +
ISBN: 978-614-01-2459-2
السعر $6.00 :صافي

28*22.5

المقاس:
عدد الصفحات40 :
التجليد :فني
نشر مشترك مع:
KingFisher

ISBN: 2-84409-587-9

السعر:

$5.50

جحا في الفضاء

بيستامي يازغان
المقاس21 × 21 :
عدد الصفحات132 :
نشر مشترك مع:
 - Nar Yayınlarıشارقة
ISBN: 978-614-01-2626-8
السعر $6.00 :صافي

Little Muslim

HURRAY! ITS RAMADAN

Mennah Bakkar

20.5*21.5

المقاس:
عدد الصفحات40 :

ISBN: 9953-29-226-4

السعر:

$5.00

A VISIT TO THE KAABA
Mennah Bakkar

20.5*21.5

المقاس:
عدد الصفحات52 :

ISBN: 9953-29-227-2

السعر:

$5.00

مكتبة الناشئة | كتابي القصصي األول باللغة الصينية
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أبي

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2667-1
السعر$2.50 :

فكرة جيدة

القبعة الحمراء والقبعة
الزرقاء

الرويت زانغ
المقاس× 20 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2668-8
السعر$2.50 :
27

منزل صغير

الرويت زانغ
المقاس× 20 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2672-5
السعر$2.50 :

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2673-2
السعر$2.50 :

ملك اليراعات

تيار هوائي

27

تساو ون شوان
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات192 :
نشر مشترك مع:

21.5

تساو ون شوان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات152 :
نشر مشترك مع:

الحذاء الخطأ

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2669-5
السعر$2.50 :

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2670-1
السعر$2.50 :

الساق اليمنى أم الساق
اليسرى؟

يا لها من مفاجأة

من هو الفائز

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2674-9
السعر$2.50 :

رائحة الخفاش

تساو ون شوان
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات148 :
نشر مشترك مع:

Daylight publishing house

Day light publishing house

Day light publishing house

ISBN: 978-614-01-2611-4

ISBN: 978-614-01-2705-0

ISBN: 978-614-01-2855-2

من هو الخاسر األكبر؟

األرض

السعر $4.00 :صافي

سشيل كيم
المقاس:
عدد الصفحات38 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0158-6
السعر$10.50 :
21.5 × 28.5

السعر $4.00 :صافي

سون  -هان كيم
المقاس21.5 × 28 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0154-8
السعر$7.00 :

السن المتحركة

بطاقتان

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2671-8
السعر$2.50 :

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2675-6
السعر$2.50 :

الرويت زانغ
المقاس27 × 20 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك معSinolingua :
ISBN: 978-614-01-2676-3
السعر$2.50 :

استعمال األدوات

المواد

24 * 17

المقاس:
عدد الصفحات16 :

ISBN:9953-29-480-1

السعر:

$2.00

24 * 17

المقاس:
عدد الصفحات16 :

ISBN:9953-29-481-X

السعر:

$2.00

السعر $4.00 :صافي

جولة في الفضاء

سونغ  -اون كانغ
المقاس21 × 28 :
عدد الصفحات38 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0160-9
السعر$7.00 :

النور واإلضاءة

24 * 17

المقاس:
عدد الصفحات16 :

ISBN: 9953-29-230-2

السعر:

$2.00

بيوض مدهشة

24 * 17

المقاس:
عدد الصفحات16 :

ISBN: 9953-29-231-0

السعر:

$2.00

سلسلة المثل العليا | سلسلة المطالعة المفيدة
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سلسلة
المُـثل
العليا
الطائر االصفر

جولي مراد
المقاس* 20 :
عدد الصفحات16 :
20

ISBN: 978-9953-87-435-7

السعر:

$2.70

الخسة العجيبة

جولي مراد
المقاس* 20 :
عدد الصفحات16 :
20

ISBN: 978-9953-87-439-5

السعر:

$2.70

ال احد يراني

جولي مراد
المقاس20 * 20 :
عدد الصفحات16 :

ISBN: 978-9953-87-438-8

السعر:

$2.70

حديقة الصغار

جولي مراد
المقاس20 * 20 :
عدد الصفحات16 :

ISBN: 978-9953-87-442-5

السعر:

$2.70

الخاتم المسروق

جولي مراد
المقاس20 * 20 :
عدد الصفحات16 :

ISBN: 978-9953-87-441-8

السعر:

$2.70

لولو المسكين

جولي مراد
المقاس20 * 20 :
عدد الصفحات16 :

ISBN: 978-9953-87-436-4

السعر:

$2.70

نظارة خالد

جولي مراد
المقاس20 * 20 :
عدد الصفحات16 :

ISBN: 978-9953-87-440-1

السعر:

$2.70

السيارة الزرقاء

جولي مراد
المقاس20 * 20 :
عدد الصفحات16 :

ISBN: 978-9953-87-437-1

السعر:

$2.70

سلسلة المطالعة المفيدة
نشر مشترك مع:

Heinemann

أفضل الكتاب العالميين المتخصصين في فن الكتابة للطفل يقدمون هذه السلسلة المفيدة مشفوعة برسوم ملونة جذابة تجعل من القراءة عملية ممتعة وتغذي ذوق
الطفل كما تنمي مهاراته وذكائه .روعي في هذه السلسلة حاجات الطفل األساسية التي تالئم المراحل العمرية والتي تتجاوب مع األهداف التربوية التي يؤكد عليها
المربون والمتخصصون في علم التربية بحيث جاءت مستويات السلسلة التسعة متدرجة من المستوى األول وحتى المستوى التاسع .يتعرف الطفل من خاللها إلى
قصص شعبية عالمية تتناول ما تحويه بيئة الطفل من حيوانات وجمادات وأشياء يراها كل يوم أمامه وتثير اندهاشه وتساؤالته.

المستوى األول
27*19.5

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.50 :

12

ثمرة اللفت العمالقة
ISBN: 9953-29-573-5

الكعكة الكبيرة

ISBN: 9953-29-574-3

الدجاجة الصغيرة الحمراء األسد والفأر
ISBN: 9953-29-575-1

ISBN: 9953-29-576-X

المستوى الثاني
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

8

ناجي الذكي

ISBN: 9953-29-577-8

ناجي المشاغب

ISBN: 9953-29-578-6

المساعدان

ISBN: 9953-29-579-4

وقت العشاء

ISBN: 9953-29-580-8

المستوى الثالث
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

12

األرجوحة

ISBN: 9953-29-581-6

األوالد اآلليون

ISBN: 9953-29-582-4

الكلب األناني

ISBN: 9953-29-583-2

الجداء الثالثة

ISBN: 9953-29-584-0
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سلسلة المطالعة المفيدة

ذئب ...ذئب

ISBN: 9953-29-585-9

علبة الطعام الفارغة

ISBN: 9953-29-586-7

األرنب والسلحفاة

ISBN: 9953-29-587-5

السترة الضائعة

ISBN: 9953-29-588-3

المستوى الرابع
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

12

نادر يخفي الدب األحمر

ISBN: 9953-29-589-1

ليلى تفقد الدب األحمر
ISBN: 9953-29-590-5

الدب األحمر يذهب إلى المدرسة
ISBN: 9953-29-591-3

المستوى الخامس
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

12

الذئب والجديان

ISBN: 9953-29-592-1

منزل القش

ISBN: 9953-29-593-X

بحيرة النجوم

ISBN: 9953-29-594-8

فرخ البط البشع

ISBN: 9953-29-595-6

المستوى السادس
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

16

الحلم

ISBN: 9953-29-596-4

فارس القلعة

ISBN: 9953-29-597-2

قدر الطبخ

ISBN: 9953-29-598-0

معرض المدرسة

ISBN: 9953-29-599-9

المستوى السادس
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

16

األميرة وحبة الزيتون
ISBN: 9953-29-602-2

الحذاء الكبير

ISBN: 9953-29-603-0

المستوى السابع
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

16

صانع األحذية

ISBN: 9953-29-604-9

مباراة شد الحبل

ISBN: 9953-29-605-7

جارتنا

ISBN: 9953-29-606-5

التلميذ الجديد

ISBN: 9953-29-607-3

سلسلة المطالعة المفيدة
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المستوى الثامن
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.25 :

16

ألعاب المرتفعات

ISBN: 9953-29-608-1

قطيع المرتفعات

ISBN: 9953-29-609-X

مفقودون في الضباب
ISBN: 9953-29-610-3

إنقاذ في البحر

ISBN: 9953-29-611-1

المستوى التاسع
21.5 * 14

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$1.50 :

24

سمير الخبير الكبير واألشرار سمير الخبير الكبير في ورطة رزمة سمير الخبير الكبير
ISBN: 9953-29-612-X

ريم وسليم

ISBN: 9953-29-616-2

ISBN: 9953-29-613-8

العمالقان

ISBN: 9953-29-617-0

مجموعة من
القصص للناشئة
مؤلفة من عدة
مستويات
نشر مشترك مع:

Heinemann

المستوى 10

21.5*14.5

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$2.00 :

32

لماذا تملك السلحفاة
صدفة مشققة

غول الخزانة

ISBN:9953-29-291-4

ISBN:9953-29-290-6

المستوى 11

21.5*14.5

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$2.00 :

32

قوام رشيق

ISBN:9953-29-295-7

المستوى 12

21.5*14.5

المقاس:
عدد الصفحات:
السعر$2.00 :

48

عنبر الجرو الصغير

ISBN:9953-29-296-5

بوبي الكلب الوفي

ISBN:9953-29-297-3

ISBN: 9953-29-614-6

الصغيرة والدب

ISBN: 9953-29-618-9

سمير الخبير الكبير على المسرح
ISBN: 9953-29-615-4

فصيح ونبتة الفاصوليا
ISBN: 9953-29-619-7

مكتبة األطفال | سلسلة حكايات من الشرق | هوايات
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سلسلة حكايات من الشرق

مبارة القمة

اين جدتي؟

جيرارد فان غيميرت
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات56 :
نشر مشترك مع:
-Clavisشارقة
ISBN: 978-614-01-2929-0
السعر $2 :صافي

تان زي شي
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Epigram
ISBN: 978-9948-35-143-6
السعر$6 :

الثعلبة واالرجوحة

قلب ليلى

الجورب المثقوب

السماء تمطر

ISBN: 9953-29-633-2

ISBN: 9953-29-634-0

المقاس* 17 :
عدد الصفحات24 :
24

السعر:

$1.50

السلحفاة السعيدة
المقاس* 17 :
عدد الصفحات:

24

24

ISBN: 9953-29-636-7

ايفلينا داسيوتي
المقاس:
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Thames
ISBN: 978-614-01-3003-6
السعر$6.5 :
22 x 24

السعر:

$1.50

المقاس* 17 :
عدد الصفحات:

24

24

ISBN: 9953-29-641-3

السعر:

صغيرتي

Harper Collins

ISBN: 978-614-01-3004-3

السعر:

$8

كومال سينغ ومبدعين في
جوجل
المقاس22 x 22 :
عدد الصفحات52 :
نشر مشترك مع:

المقاس× 22.4 :
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:
ثقافة China Encyclopedia +
 + Publishing Houseالشارقة
ISBN: 978-9948-38-193-8
السعر$6.00 :
48

$1.50

Page Two Books

ISBN: 978-614-01-3081-4
$7

الحذاء األصفر

المقاس* 17 :
عدد الصفحات:

24

االطلس المصور لالطفال
الكون

مجموعة من المؤلفين
المقاس22.5 x 23 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
+Encyclopedia chinaشارقة
ISBN: 978-9948-38-194-5
السعر$6.00 :

24

ISBN: 9953-29-640-5

السعر:

24

القصائد الملونة

المقاس* 17 :
عدد الصفحات24 :
24

ISBN: 9953-29-637-5

السعر:

ISBN: 9953-29-635-9

السعر:

البركة الجميلة

المقاس* 17 :
عدد الصفحات24 :
24

ISBN: 9953-29-639-1

السعر:

$1.50

$1.50

$1.50

أنا واألقالم الملونة

المقاس* 17 :
عدد الصفحات24 :
24

ISBN: 9953-29-642-1

السعر:

$1.50

المعلمة والرسام

المقاس* 17 :
عدد الصفحات24 :
24

ISBN: 9953-29-638-3

السعر:

$1.50

الرا المهندسة الالمعة

السعر:

األطلس المص ّور لألطفال
العالم

السعر:

$1.50

المقاس* 17 :
عدد الصفحات24 :

لينا محمصاني
المقاس22 x 22 :
عدد الصفحات16 :
ISBN: 978-614-01-2738-8
السعر$4 :

ماذا تفعل أزهار الريح؟

ايمي وباريس روزنثال
المقاس23 x 23 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:

المقاس* 17 :
عدد الصفحات24 :
24

البيت القديم

24

$1.50

الشرائط و الجدائل

علياء شبارو
المقاس* 23 :
عدد الصفحات64 :
23

ISBN: 978-9953-87-249-0

السعر $5.00 :صافي

الصرصارة الذهبية

المقاس* 17 :
عدد الصفحات:

24

24

ISBN: 9953-29-643-X

السعر:

$1.50

االساور المدهشة
علياء شبارو
المقاس* 21 :
عدد الصفحات24 :
21

ISBN: 978-9953-87-251-3

السعر $6.00 :صافي

ابتسامة نور

المقاس* 17 :
عدد الصفحات:

24
24

ISBN: 9953-29-648-0

السعر:

$1.50

الف باء الطبيعة

سلمى نشابة تلحوق
المقاس20 × 20 :
عدد الصفحات64 :
ISBN: 978-614-01-0759-5
السعر$9.00 :
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سلسلة
عالم القصص
الخيالية
28 * 21.5

المقاس:
عدد الصفحات:
نشر مشترك مع:

16

Young Learner Publications

السعر $1.60 :صافي

كتاب األ ْدغالِ
ُ

ISBN: 978-9948-23-483-8

السبعة َجاك َ
َب َي ُ
الفاصولياء
وش َجر ُة ُ
اض ال َّث ْل ِج واألقزا ُم َّ

الق ُِّط ُذو الحِ ذا ِء َّ
الطويلِ

ISBN: 978-9948-09-690-0

الح ْسنا ُء وال َوحش
َ

األ ْرن َُب المخْ َمل ُِّي

ISBN: 978-9948-23-487-6

" َعلِي بابا"
الصغِي َر ُة
ُ
واألربعونَ ل ِّصاً لينا َّ

ISBN: 978-9948-09-692-4

ISBN: 978-9948-23-485-2

ISBN: 978-9948-23-488-3

ذات َّ
ُ
بي
الش ْع ِر ال َّذهَ ِّ
وال ِّد َب َب ُة ال َّثال َث ُة

أَ ِل ْيس في بال ِد ال َعجائ ِِب

الج ِد ْي َد ِة َساحِ ُر ُ"أ ْوز" ال َعظيم
ُ
ثياب اإل ْمب َر ُاطو ِر َ

ISBN: 978-9948-23-492-0

ISBN: 978-9948-23-480-7

األمي ُر ِّ
الض ْفدَع

ISBN: 978-9948-23-484-5

ISBN: 978-9948-23-486-9

ISBN: 978-9948-23-481-4

ISBN: 978-9948-09-691-7

هايدي

ISBN: 978-9948-09-689-4

ISBN: 978-9948-23-478-4

بيح ُة
ال َب َّط ُة ال َق َ

ISBN: 978-9948-23-498-2

هانْسِ ل وغريتِل

ISBN: 978-9948-23-490-6

الجمي َل ُة النَّا ِئ َم ُة
َ

ISBN: 978-9948-23-497-5

عاز ُِف النَّاي

ISBN: 978-9948-23-491-3

الصغي َر ُة
ُ
الح ْور َّي ُة َّ

ISBN: 978-9948-23-495-1

رامبلستيلتسكين

ISBN: 978-9948-23-482-1

ِب ْينُو ْك ُيو

ISBN: 978-9948-23-493-7

بيتر بان

ISBN: 978-9948-23-494-4

ُ
الصغي َر ُة
ذات ال ِّردا ِء األحم ِر َّ
ISBN: 978-9948-23-496-8

سنْدرِي َّال

ISBN: 978-9948-23-489-0
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سلسلة قصص وعِ بر

المقاس - 28 * 21.5 :عدد الصفحات - 16 :نشر مشترك مع - Young Learner Publications :السعر $1.60 :صافي

والحوذي
هرقل
ُّ

ISBN: 978-9948-09-824-9

األسدُ ّ
الط ّماعُ

ISBN: 978-9948-09-827-0

الد ُ
كي
ّيك ال ّذ ُّ

ISBN: 978-9948-09-823-2

وصانع األحذي ِة
القزمانِ
ُ

ISBN: 978-9948-09-826-3

ليب
الح ِ
ُح ْل ُم با ِئ َع ِة َ

ISBN: 978-9948-09-825-6

سلسلة حكايات من مملكة الحيوان

المقاس - 28 * 21.5 :عدد الصفحات - 16 :نشر مشترك مع - Young Learner Publications :السعر $1.60 :صافي

نجاب يتع ّل ُم درساً
الس ُ
ّ

ISBN: 978-9948-09-829-4

ُ
الخوف

ISBN: 978-9948-495-39-0

األسدُ الجاحدُ

ISBN: 978-9948-495-38-3

اله ّز ُة األرض ّي ُة

ISBN: 978-9948-09-833-1

صداق ُة اله ِّر والفأ ِر

ISBN: 978-9948-09-830-0

يق
الع َّل ِ
أجم ُة ُ

ISBN: 978-9948-09-828-7

سلسلة كل شيء يدل على وجود اهلل

كوكبنا والفصول

جسم اإلنسان

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-510-9
السعر$5.00 :

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-505-5
السعر$5.00 :

الكائنات الحية وقدراتها

الفضاء

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-504-8
السعر$5.00 :

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-503-1
السعر$5.00 :

عالم الحيوان الملون

عالم النبات الملون

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-509-3
السعر$5.00 :

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-511-6
السعر$5.00 :

الطبيعة والتكنولوجيا

جمال األرض

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-502-4
السعر$5.00 :

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-506-2
السعر$5.00 :

عالم البحار

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-508-6
السعر$5.00 :

رحلة تحت األرض

حكيم اوغلو اسماعيل
المقاس24 x 17 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Timas
ISBN: 978-9948-18-507-9
السعر$5.00 :
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سلسلة أغاثا فتاة األلغاز
نشر مشترك مع:
السعر:

SpotLight + Atlantyca

راقصات الباليه الجنيات
ترقصن مع النجوم
اميلي بين
المقاس* 15.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع :كلمة
22

ISBN: 978-9948-15-890-5

السعر:

$10.00

دوماً أنا! دوماً أنا!

الجنية الصغيرة ال تريد العمل
يانا فراي
المقاس29 * 21.5 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-15-893-6

السعر:

$6.00

ثق بنفسك،

اسبق ظلك وتغلب على نفسك
ُأولي غايسلير
المقاس26 * 23.5 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-15-894-3

السعر:

$7.00

أنت مم ّيز

مجموعة من المؤلفين
المقاس24 * 17.4 :
عدد الصفحات124 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-15-889-9

السعر:

$10.00

$5.00

األميرة روزاليا والوصفة
السرية

الكسندرا فيشر
المقاس* 15.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع :كلمة
22

ISBN: 978-9948-15-891-2

السعر:

$10.00

تاج البندقية

السير ستيف ستيفنسون
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-9948-34-315-8

لعنة الفرعون

السير ستيف ستيفنسون
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات136 :
ISBN: 978-9948-02-415-6

لؤلؤة البنغال

السير ستيف ستيفنسون
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-9948-02-419-4

أنا أريد ،...وأريد!...

الجنية الصغيرة الطائرة لديها
الكثير من األمنيات
يانا فراي
المقاس29 * 21.5 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع :كلمة

سيف ملك اسكوتلندا

ISBN: 978-9948-15-895-0

السير ستيف ستيفنسون
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-9948-02-418-7

لقد أصبحنا كباراً

رحلة حمار حول العالم

السعر:

$6.00

ميريام غايسلير
المقاس26 * 23.5 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-15-896-7

السعر:

$12.00

صغير ولكنه مميز

ُأولي غايسلير
المقاس26 * 23.5 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع :كلمة

ISBN: 978-9948-15-892-9

السعر:

$7.00

سعيدة نور ديكمن
المقاس28 x 22 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
TIDA + SPOT
ISBN: 978-9948-427-71-1
السعر$15.00 :

الكنغر الصغيرة

غيدو فان غينيختن
المقاس28 x 22 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
 + Clavisشارقة
ISBN: 978-9948-13-541-8
السعر$9.00 :

سرقة في شالالت نياغارا

السير ستيف ستيفنسون
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات128 :
ISBN: 978-9948-02-416-3

حادثة في برج ايفل

السير ستيف ستيفنسون
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-9948-02-417-0

ال أشباح تحت سريري

غيدو فان غينيختن
المقاس21.5 x 28 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
 + Clavisشارقة
ISBN: 978-9948-13-542-5
السعر$10.00 :

حتماً ،الغد أفضل
(عربي  -ألماني)

كيرستن بويه و يان بيرك
المقاس16 x 21 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك معKlet Kinderbuch :
ISBN: 978-9948-02-587-0
السعر$6.50 :
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سلسلة عيوشة
إيمان الخطيب ,المقاس ، 20 x 22 :توزيع :الدار العربية للعلوم ناشرون ،السعر:

$7.00

بيت حافل باالصدقاء

لورين فرانسيس
المقاس:
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
Lanno - Flanders
ISBN: 978-9948-34-476-6
السعر$6 :
28 x 21

نورة تحارب التنمر
عدد الصفحات:

54

ISBN: 978-9948-36-561-7

السعر:

$8

أين ر ّبي؟

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1896-6
24

أص ًال أنا ال أريد دراجة جديدة ال أريد أن أنام مبكراً
عدد الصفحات:

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1897-3
28

ال أريد أن أنظف غرفتي

ISBN: 978-614-01-1898-0

ISBN: 978-614-01-1899-7

عدد الصفحات:
ISBN: 978-614-01-1900-0

مفاجأة يوم العيد

ما بك يا لونة؟

رحلة قطار
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عدد الصفحات:

أنا ال أحب الشمس

28

28

الحصان العازف

اينيس زاندار
المقاس23 x 20 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:

Liels-Latvian Literature

ISBN: 978-9948-25-637-3

السعر:

ايمان الخطيب
المقاس:
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-9948-34-263-2
السعر$7.5 :
22 x 20

ايمان الخطيب
المقاس22 x 20 :
عدد الصفحات32 :
ISBN: 978-9948-471-04-2
السعر$6 :

ايمان الخطيب
المقاس22 x 20 :
عدد الصفحات36 :
ISBN: 978-9948-34-555-8
السعر$6.5 :

بيتي في حديقة
الحيوانات

بيتر غاوديسابوس
المقاس28 x 21 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع:
Lanno - Flanders
ISBN: 978-9948-34-337-0
السعر$6 :

كتابي المصور

نورة العفالق
المقاس22 x 22 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-9948-25-082-1
السعر$8 :

$6

شيخوخة األمير الصغير

نبيل ابو حمد
المقاس:
عدد الصفحات84 :
ISBN: 978-614-01-3178-1
السعر$12 :
21.5 x 14.5

اسطنبول اللؤلؤة
المكنونة

يوسف دورسون
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات208 :
نشر مشترك مع:
Nar Yayinlari

ISBN: 978-614-01-2718-0

سلسلة كيكو  -كيكو على سلسلة كيكو  -كيكو في
مزرعة الجدة
جبل
ايمان الخطيب
المقاس× 20 :
عدد الصفحات42 :
ISBN: 978-9948-23-808-9
السعر$6.50 :

ايمان الخطيب
المقاس× 20 :
عدد الصفحات46 :
ISBN: 978-9948-24-601-5
السعر$8.00 :

القرار الصعب

سلطان والطائرة الورقية

22

22

السعر:

لماذا يوسف حزين؟

إيمان الخطيب
المقاس20 x 22.5 :
عدد الصفحات24 :

ISBN: 978-9948-24-623-7

السعر:

$5.00

حلم بينوكيو

آن ليسن
المقاس:
عدد الصفحات60 :
نشر مشترك مع :شارقة
ISBN: 978-9948-09-570-5
السعر$12.00 :
25 x 26

ايمان الخطيب
المقاس:
عدد الصفحات44 :
ISBN: 978-9948-471-06-6
السعر$8 :
22.5x20

إيمان الخطيب
المقاس20 x 22.5 :
عدد الصفحات48 :

ISBN: 978-9948-38-598-1

السعر:

$7.00

$10

رفيقان في رحلة

غيدو فان غينيختن
المقاس21.5 x 28 :
عدد الصفحات32 :
نشر مشترك مع :شارقة
ISBN: 978-9948-09-557-6
السعر$5.00 :

مكتبة الناشئة

غوغان

ديغاس

مونيه

فان غوغ

السمكة البيضاء الصغيرة

انا اوبيولز
المقاس22 x 22 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:
Gemser - Institut Ramon
ISBN: 978-9948-471-30-1
السعر$7 :

انا اوبيولز
المقاس22 x 22 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:
Gemser - Institut Ramon
ISBN: 978-9948-471-29-5
السعر$7 :

انا اوبيولز
المقاس22 × 22 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:
 - Gemserشارقة
ISBN: 978-9948-10-158-1
السعر $3.00 :صافي

انا اوبيولز
المقاس22 × 22 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع:
 - Gemserشارقة
ISBN: 978-9948-10-159-8
السعر $3.50 :صافي

الحيوانات :كيف تبني
بيوتها؟ بيئتها

األرقام المختفية

لست خائفة

القفل  -ميثاق ضوء القمر القفل  -حراس النهر

اون  -مي هور
المقاس:
عدد الصفحات38 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0155-5
السعر$7.50 :
23.5 × 25.5

الخروج إلى العالم

يو يونغ  -سو
المقاس23.5 × 23.5 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0162-3
السعر$7.00 :

تشا بو  -غوم
المقاس23.5 × 23.5 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0157-9
السعر$7.00 :

العد عبر التاريخ

الطيران بواسطة
البالونات

هاي اون شين
المقاس:
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0156-2
السعر$7.50 :

هاي اون شين
المقاس25.5 × 26 :
عدد الصفحات40 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0159-3
السعر$10.00 :

استيقاظ المومياء

سر المدينة الغارقة

25.5 × 25.5

باد بات
المقاس× 21.5 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca -
ISBN: 978-614-01-2337-3
السعر $2.5 :صافي
14

طارق العسلي
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
ISBN: 978-614-01-2646-6
السعر$5 :

بييردومينيكو باكاالريو
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات160 :
نشر مشترك مع:
Atlantyca

ISBN: 978-9948-23-825-6

السعر $5.00 :صافي

باب الزمن

كانغ  -جونغ يوون
المقاس23.5 × 23.5 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع :كلمة
ISBN: 978-614-01-0161-6
السعر$7.00 :

أوليس مور
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات224 :
نشر مشترك مع:
 - Atlantycaشارقة
ISBN: 978-614-01-2218-5
السعر $5.00 :صافي

صباح الدمى

مغامرة بوبو

اينيس زاندر
المقاس20.5 × 14.5 :
عدد الصفحات96 :
نشر مشترك مع:
Kulturas Ministrija

ISBN: 978-614-01-2185-0

السعر $3.00 :صافي

ميراب شخيدزي
المقاس22 × 20.5 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع:
1001 - Palitra
ISBN: 978-9948-24-628-2
السعر $3.00 :صافي
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غيدو فان غينيختن
المقاس22 × 22 :
عدد الصفحات24 :
نشر مشترك مع:
-Clavisشارقة
ISBN: 978-9948-10-160-4
السعر $3.00 :صافي

بييردومينيكو باكاالريو
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات144 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca + 1001 +
ISBN: 978-9948-09-625-2
السعر $5.00 :صافي

دكان الخرائط الضائعة
من زمان

اوليس مور
المقاس21.5 x 14.5 :
عدد الصفحات272 :
نشر مشترك مع:
اضواء Atlantyca -
ISBN: 978-614-01-3046-3
السعر $5 :صافي

كم انت قاس ايها الذئب

ميراب شخيدزي
المقاس22 × 20.5 :
عدد الصفحات36 :
نشر مشترك مع:
1001 - Palitra
ISBN: 978-9948-24-629-9
السعر $3.00 :صافي
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سلسلة جيرونيمو وتيا ستيلتون

م
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كنز عين الزمرد

أجم
ل األوقا

اربعة فئران في االدغال

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca +
ISBN: 978-9948-38-863-0
السعر $4.5 :صافي

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca +
ISBN: 978-9948-38-864-7
السعر $4.5 :صافي

مبارة السوبرشيف

فار في الفضاء

ت

وللتسل

هجوم القطط القراصنة

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca +
ISBN: 978-9948-38-862-3
السعر $4.5 :صافي

قرصان االنترنت

جيرونيمو يمضي اجازة
ممتعة

جيرونيمو ستيلتون
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع :شارقة +
Atlantyca + 1001
ISBN: 978-9948-23-297-1
السعر $4.50 :صافي

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Atlantyca
ISBN: 978-9948-24-597-1
السعر $4.50 :صافي

المذكرات المفقودة

بنات تيا في خطر

مشاهير في ماوسفورد!

تيا ستيلتون
المقاس:
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca -
ISBN: 978-9948-39-115-9
السعر $4.5 :صافي
21 x 14.5

تيا ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca -
ISBN: 978-9948-37-085-7
السعر $4.5 :صافي

تيا ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca -
ISBN: 978-9948-37-084-0
السعر $4.5 :صافي

ابتدائ5

ي

البحث عن الكنز الغارق

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca +
ISBN: 978-9948-39-117-3
السعر $4.5 :صافي

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Atlantyca
ISBN: 978-9948-24-598-8
السعر $4.50 :صافي
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ية ا
لمفيدة

م
ستو

جيرونيمو ستيلتون
المقاس21 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
SpotLight + Atlantyca
ISBN: 978-9948-24-599-5
السعر $4.50 :صافي

درب النجاح

تيا ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca -
ISBN: 978-9948-37-086-4
السعر $4.5 :صافي

المذكرات السرية

تيا ستيلتون
المقاس21 x 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
شارقة Atlantyca -
ISBN: 978-9948-471-00-4
السعر $4.5 :صافي

المسرحية الموسيقية

تيا ستيلتون
المقاس21 × 14.5 :
عدد الصفحات120 :
نشر مشترك مع:
شارقة 1001 + Atlantyca +
ISBN: 978-9948-24-472-1
السعر $4.50 :صافي

ى
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الفتى القادم من القمر

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس× 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-00-106-5
السعر $4.00 :صافي
27.5

الفتى القادم من الزهرة

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس27.5 × 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-00-107-2
السعر $4.00 :صافي

الفتى القادم من أورانوس الفتى القادم من عطارد

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس× 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-24-710-4
السعر $4.00 :صافي
27.5

اسطورة سو

تياغو دي ميلو اندريد
المقاس24 × 16.5 :
عدد الصفحات56 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-00-105-8
السعر $3.00 :صافي

السمكة لؤلؤة

ميساء القاضي جزائرلي
المقاس28 x 21.5 :
عدد الصفحات40 :
ISBN: 978-9948-36-104-6
السعر$9.5 :

الفتيان القادمون من المريخ الفتى القادم من المشتري الفتى القادم من زحل

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس27.5 × 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-00-108-9
السعر $4.00 :صافي

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس27.5 × 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-24-716-6
السعر $4.00 :صافي

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس27.5 × 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-24-713-5
السعر $4.00 :صافي

الفتى القادم من نيبتون

الفتى القادم من األرض

ابطال حمى البحر االبيض
المتوسط FMF

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس× 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-24-715-9
السعر $4.00 :صافي

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس27.5 × 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-24-717-3
السعر $4.00 :صافي

حكاية الفتى الذي لم
يضحك أبدا

جمعة والبشارة

27.5

محمود حبوش
المقاس× 14.5 :
عدد الصفحات144 :
ISBN: 978-9948-38-364-2
السعر$11.00 :
21.5

جنان الفضولية

ميساء القاضي
المقاس28 × 21.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع 1001 :عنوان
ISBN: 978-9948-38-494-6
السعر$10.00 :
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عايدة سميح الصعيدي
المقاس28 × 22 :
عدد الصفحات48 :
ISBN: 978-614-01-2193-5
السعر$5.00 :

خروف في بيتنا

وفاء مصطفى
المقاس24 x 16.7 :
عدد الصفحات24 :
ISBN: 978-9948-471-01-1
السعر$3.5 :

زيرالدو الفيس بينتو
المقاس27.5 × 20.5 :
عدد الصفحات48 :
نشر مشترك مع:
Melhormamentos - 1001
ISBN: 978-9948-24-711-1
السعر $4.00 :صافي

ميسون والدمية من
القطن

د .عايدة سميح الصعيدي
المقاس28 x 22 :
عدد الصفحات16 :
ISBN: 978-614-01-1965-9
السعر$4.00 :

لماذا تبكي سلوى

ثناء مصطفى
المقاس24 x 16.7 :
عدد الصفحات16 :
ISBN: 978-9948-471-03-5
السعر$3.5 :

ميغان براينت
المقاس21.5 × 14.5 :
عدد الصفحات64 :
نشر مشترك مع1001 - FMF :
ISBN: 978-9948-24-714-2
السعر $3.00 :صافي

التوأم والنخيل

د .عايدة سميح الصعيدي
المقاس28 x 22 :
عدد الصفحات24 :
ISBN: 978-614-01-1964-2
السعر$4.00 :

حبوب والطائرة الحمراء

سهلة سالمة
المقاس24 x 16.7 :
عدد الصفحات20 :
ISBN: 978-9948-471-02-8
السعر$3.5 :
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مكتبة الناشئة

ما معنى أن أكون عالمياً؟

ما معنى أن أكون حاضراً؟

رنا دي أوريو
المقاس21.5 x 25.5 :
عدد الصفحات32 :

رنا دي أوريو
المقاس:
عدد الصفحات32 :

21.5 x 25.5

ما معنى أن أكون لطيفاً؟
رنا دي أوريو
المقاس21.5 x 25.5 :
عدد الصفحات32 :

ISBN: 978-9948-09-683-2

ISBN: 978-9948-09-686-3

ISBN: 978-9948-09-687-0

ما معنى أن أكون رائد أعمال
مجازفاً؟

ما معنى أن أكون صديقاً للبيئة؟

ما معنى أن أكون آمناً؟

السعر $3.00 :صافي

السعر $3.00 :صافي

رنا دي أوريو
المقاس:
عدد الصفحات32 :

21.5 x 25.5

رنا دي أوريو
المقاس21.5 x 25.5 :
عدد الصفحات32 :

ISBN: 978-9948-09-685-6

السعر $3.00 :صافي

ISBN: 978-9948-09-684-9

السعر $3.00 :صافي

نموك مع اليوغا لغد
أفضل

من هو الله؟

كرمل قاسم
المقاس:
عدد الصفحات44 :
ISBN: 978-9948-34-599-2
السعر$13 :

ارجاريا بالكريشنا
المقاس28 × 19.5 :
عدد الصفحات128 :
نشر مشترك مع:
Lotus-Divya
ISBN: 978-614-01-2277-2
السعر $10.00 :صافي

28.2 x 21

حياة ليا أوليفيه المعقدة حياة ليا اوليفيه المعقدة
الشائعات
الضياع
كاثرين جيرار أوديت
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات292 :
ISBN: 978-614-01-3519-2

كاثرين جيرار أوديت
المقاس21.5 x 14 :

حياة ليا اوليفيه المعقدة
االبتزاز
كاثرين جيرار أوديت
المقاس21.5 x 14 :

السعر $3.00 :صافي

رنا دي أوريو
المقاس21.5 x 25.5 :
عدد الصفحات32 :

ISBN: 978-9948-23-477-7

السعر $3.00 :صافي

دماغ عجيب ومرن

جوآن ديك
المقاس25 x 26 :
عدد الصفحات36 :

ISBN: 978-9948-09-688-7

السعر $4.00 :صافي

حياة ليا اوليفيه المعقدة
القلق

كاثرين جيرار أوديت
المقاس21.5 x 14 :
عدد الصفحات292 :
ISBN: 978-614-01-3493-5

سلسلة الحفاظ على البيئة

سلسلة حيوانات في دوامة الخطر

انقذوا الطيور

انقذوا وحيد القرن

انقذوا الفراشات

غسان شبارو
المقاس× 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-474-5
السعر$2.5 :

غسان شبارو
المقاس24 × 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-475-2
السعر$2.5 :

غسان شبارو
المقاس24 × 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-477-6
السعر$2.5 :

انقذوا طائر البطريق

انقذوا الدب القطبي

انقذوا الدالفين
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غسان شبارو
المقاس× 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-478-3
السعر$2.5 :

غسان شبارو
المقاس24 × 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-479-0
السعر$2.5 :

غسان شبارو
المقاس24 × 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-481-3
السعر$2.5 :

انقذوا االسماك

انقذوا طائر الفالمينجو

انقذوا السالحف

24

غسان شبارو
المقاس× 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-482-0
السعر$2.5 :
24

انقذوا النحل

غسان شبارو
المقاس× 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-484-4
السعر$2.5 :
24

غسان شبارو
المقاس24 × 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-483-7
السعر$2.5 :

غسان شبارو
المقاس24 × 22 :
عدد الصفحات12 :
ISBN: 978-9948-24-476-9
السعر$2.5 :
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