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8اأميمة عز الديناحلقيبة العجيبة614-425-867-5

12بروين حبيبجدي والوات�س�آب8-2215-03-614جديد

8ح�سن عبداهللال تلعب مع الديك!614-03-2026-0

8رامي طويلل�ست وحيدا4ً-2185-03-614جديد

8راني� زبيب �س�هراألوان مدينتي8-2033-03-614جديد

8راني� زبيب �س�هر�رسٌّ على دفرت �س�ري614-03-2044-4

 راني� �سليم احل�ج اأنزعج كثرًيا614-425-762-3
7وروال �س�مي احل�ص

 راني� �سليم احل�ج احليوان�ت اأي�س� تن�م614-425-770-8
7وروال �س�مي احل�ص

 راني� �سليم احل�ج عندم� تختفي ب�سمتي614-03-2105-2
9وروال �س�مي احل�ص

614-03-2025-3
�سديقتي واملن�ديل امللونة

)لئحة ال�شرف في الهيئة العالمية لكتب 
الأولد 2020(

8رزان رخ�
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8رندة كورايناأفرح، األعب، ال اأتعب614-03-2018-5

8رندة كوراينروزن�متي املميزة614-03-2062-8

8زينة في�سل زينعندي خطة0-2097-03-614جديد

8�س�ره من�سورم�ذا لو؟9-2205-03-614جديد

8�سمر ط�هراأحلم اأن اأكون راق�سة ب�ليه614-03-2048-2

8�سمر ط�هراأحلم اأن اأكون ط�هًي�614-03-2017-8

8�سمر ط�هراأحلم اأن اأكون طبيبة614-03-2046-8

8�سمر ط�هراأحلم اأن اأكون ك�تبة614-03-2016-1

9�سمر ط�هراأحلم اأن اأكون العب �سريك5-2191-03-614جديد

8�سمر ط�هراأحلم اأن اأكون مدّر�ًس�614-03-2045-1

614-03-2047-5� 8�سمر ط�هراأحلم اأن اأكون ممّر�سً

8�سمر ط�هراأحلم اأن اأكون م�سممة اأزي�ء1-2131-03-614جديد

7�سمر حمفوظ براجالزائر اللطيف614-425-905-4

8�سمر حمفوظ براجالطب�خ ال�سغري9-2078-03-614جديد

8�سمر حمفوظ براجاأ�سدق�ء يف الف�س�ء3-2182-03-614جديد

614-425-8
األف ب�ء... ي�ء

)جائزة “ات�شالت لكتاب الطفل” 
)2021

10�سمر حمفوظ براج

7�سمر حمفوظ براجاأين اأجدك؟614-425-928-3

614-425-769-2
خط اأحمر

)جائزة “عربي 21 – علمي/ واقعي” 2015(
9�سمر حمفوظ براج
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614-425-884-2
�سديقي

)جائزة “عربي 21 – علمي/ واقعي” 2017(
8�سمر حمفوظ براج

8�سمر حمفوظ براجليلة غريبة جًدا614-425-904-7

7�سمر حمفوظ براجيف ال�سلة ي� و�سيم614-425-885-9

7�سمر حمفوظ براجهذه لي�ست لعبة ي� و�سيم614-425-886-6

7�سمر حمفوظ براجو�سيم ي�أكل وحده614-425-723-4

7�سمر حمفوظ براجو�سيم ي�ستحم614-425-724-1

7�سمر حمفوظ براجو�سيم مي�سي وحده614-425-722-7

7�سمر حمفوظ براجو�سيم ين�م وحده614-425-725-8

7�سمر حمفوظ براجو�سيم ينظف اأ�سن�نه614-03-2129-8

9عب�ده تقالحك�ية ورقة614-03-2103-8

8عب�ده تقالوجدت ثي�ًب�!614-03-2023-9

8ف�طمة جم�ل عبد اهللم�ذا على وجهك؟2-2189-03-614جديد

7ف�طمة �رسف الديناظهر وب�ن ي� �سغريي614-425-875-0

12ف�طمة �رسف الديناخلروف الراق�ص614-425-726-5

7ف�طمة �رسف الديناإىل النوم ي� �سغريي614-425-869-9

1-85516-988-3
اأخواي مميزان

)جائزة “اأف�شل كتاب للأطفال اإخراجاً” 
معر�ض بيروت الدولي للكتاب 57، 2013(

8ف�طمة �رسف الدين

8ف�طمة �رسف الديناأن� ل�ست ن�رسًا1-85516-922-7

8ف�طمة �رسف الديناأين اأ�سعك؟614-425-903-0



ISBNاملوؤلّفعنوان الكتاب$

6ف�طمة �رسف الدينت�لة واأحذية م�م�0-2154-03-614جديد

8ف�طمة �رسف الدينتث�ءب اأبي614-425-952-8

7ف�طمة �رسف الدينجدتي ال ت�سمعني1-85516-923-4

 حك راأ�سك:614-425-771-5
10ف�طمة �رسف الدينمئة حزورة وحزورة

ف�طمة �رسف الدين �سم�سم يف بطن م�م�614-425-838-5
10ولورك� �سبيتي

8ف�طمة �رسف الدينع�ملي614-425-953-5

8ف�طمة �رسف الدينيف عيد ميالدك614-425-954-2

12ف�طمة �رسف الدينكبكوب �سوف اأحمر614-425-727-2

8ف�طمة �رسف الدينملن الزيتون؟1-85516-924-1

614-425-729-6
ليلى واحلم�ر

)لئحة ال�شرف في الهيئة العالمية لكتب 
الأولد 2016(

12ف�طمة �رسف الدين

9ف�طمة �رسف الدينمغ�مرات االأرنوبة ليلي8-2187-03-614جديد

614-425-967-2
يل بدل البيت بيت�ن

)جائزة “ات�شالت لكتاب الطفل” 2017
8لورك� �سبيتي

8لورك� �سبيتيم�ذا اأحب؟0-2141-03-614جديد

8لينة الد�سوقيميمو وخرطومه الطويل614-03-2069-7

614-425-868-2
اأين ظلي؟

)جائزة “الملتقى العربي لنا�شري كتب 
الأطفال” 2017(

8حممد ك�ظم جواد
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12منى العتيبياأين ذهبت نورة؟614-425-763-0

7منى ي��رس خم��صجم�ل ال�سحراء614-425-956-6

7منى ي��رس خم��صقطرة م�ء614-425-951-1

7منى ي��رس خم��صجنمتي614-425-955-9

614-03-2071-0
نزهتي العجيبة مع العم �س�مل

)جائزة “الدكتور عبدالعزيز المن�شور 
لأدب الطفل” 2020(

10ن�دية النج�ر

8ن�دين كم�ل كّريتاأن� مميز3-2153-03-614جديد

13جنال جري�س�تي خورينلعب مع اللغة614-03-2027-7

7هدى ال�سوا القدوميجلن�ر اأمرية زجنب�ر614-03-2034-5
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16األك�ص �سك�رورواد الزمن: �سيفرة يوم القي�مة614-425-804-0

7رج�ء نعمةفرا�ص واأحالم املدينة 1-85516-406-2

6ف�طمة �رسف الدينالروزان�614-425-950-4

10ف�طمة �رسف الديناإج��سة ميال614-03-2130-4

614-03-2070-3
�س�في�

)لئحة ال�شرف في الهيئة العالمية 
لكتب الأولد 2022(

9ف�طمة �رسف الدين

�شبّان
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 ف�طمة �رسف الدينغدي وروان614-425-746-3
10و�سمر حمفوظ براج

614-425-977-1
كاݒوتشينو

)جائزة “ات�شالت لكتاب الطفل” 
)2017

10ف�طمة �رسف الدين

14كورتي�ص جوبلينغع�مل املتحولني: غ�سب االأ�سود1-85516-935-7

614-425-964-1
 مغ�مرات تيم و�س�مي:

7م�ري� دعدو�صلغز الب�ب اخل�سبي

614-425-965-8
 مغ�مرات تيم و�س�مي:

7م�ري� دعدو�ص�رس النمو ال�سحري

614-425-966-5
 مغ�مرات تيم و�س�مي:

7م�ري� دعدو�صاأريد اأًم� اأخرى

614-03-2049-9
 مغ�مرات تيم و�س�مي:

7م�ري� دعدو�ص�سم�سوم دوت كوم

3-2140-03-614جديد
 مغ�مرات تيم و�س�مي:

8م�ري� دعدو�صم�ذا يخفي ي��رس؟

5-2188-03-614جديد
لغز الكرة الزج�جية

10م�ري� دعدو�ص)جائزة “ال�شيخ زايد للكتاب” 2022(

 PB: 1–85516–419–2
HB: 1–85516–797–1

رحلة الطيور اإىل جبل ق�ف
)جائزة “ال�شيخ زايد للكتاب” 2008(

15هدى ال�سوا القدومي

1-85516-602-8
دعوى احليوان �سد االإن�س�ن 

10هدى ال�سوا القدوميعند ملك اجل�ن

614-425-841-5
رحلة فيل

)جائزة “دولة الكويت الت�شجيعية” 
)2018

7هدى ال�سوا القدومي

7هدى ال�سوا القدوميك��سف االأ�رسار1-85516-946-3



لطلب�تكم،
ُيرجى اإر�س�له� اإىل:

info@daralsaqi.com

info@saqikids.com

اأو زي�رة موقعن� االإلكرتوين:
www.daralsaqi.com


