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مرجعيرقي
اطالع خارجيال يرقي 

الثمن بالجنيةالناشراسم المؤلفرقم التصنيفعنوان الكتابمسلسل

15.00دار المعارفمنير عتيبة500أرنب فى معمل نوجا1

15.00دار المعارفمنير عتيبة500كيف ولد الكون2

15.00دار المعارفمنير عتيبة500حركة الكون فى بالونة3

15.00دار المعارفأحمد حازم800ضحى والعصفور الكبير4

15.00دار المعارفأحمد حازم800زغلول تلميذ مجتهد5

15.00دار المعارفأحمد حازم800هادى ال يغضب6

15.00دار المعارفأحمد حازم800مقعد زهرة7

15.00دار المعارفأحمد حازم800العصا البيضاء8

20.00دار المعارفعفت بركات800عرائس فرح9

65.00شجرة للنشرسماح أبوبكر عزت800ويحكى الصهيل10

65.00شجرة للنشرعائشة الحارثى800كرزة11

320.00دار واوهانز كريستيان800حكايات هانز كريستيان أندرسون12

40.00دار واوأحمد فاروق800كلمة كبيرة13

50.00دار واوسحر نجا محفوظ800حركوش فى موسم الحصاد14

50.00دار واوصباح ديبى800عندما غنى الكروان15

40.00دار واوإيمان منير800القمر الوردى16

50.00دار واوصباح ديبى800حروف هوجو17

50.00دار واوريم صالح القرق800مطبخ لذيذ18

65.00دار واومحمد النابلسى800تمرومساال19

40.00دار واوأمل فرح800بطريقة أخرى20

40.00دار واوأمل فرح800الدائرة دوارة21

50.00دار واوريم صالح القرق800ابتسم للصورة22

75.00داررحيق الكتبروشيل ليبرمان800فريدة الخبازة الصغيرة23

75.00داررحيق الكتبسارة نايش800حبيبتى ماما24

كتب مكتبات المدارس االبتدائية

سلسلة نوجا فى المعمل

سلسلة حكايات عن ذوى الهمة
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75.00داررحيق الكتبسوجريفز800النمر ونوبات الغضب25

75.00داررحيق الكتبسوجريفز800الزرافة المهمشة26

75.00داررحيق الكتبسوجريفز800الفيل يتعلم المشاركة27

75.00داررحيق الكتبسوجريفز800فرس النهر يتحمل المسؤولية28

75.00داررحيق الكتبسوجريفز800الفهد يتعلم  اللعب بلطف29

75.00داررحيق الكتبشاهينازالعقباوى800حسين وأصدقاؤة30

75.00داررحيق الكتبشاهينازالعقباوى100ذات البقع البنية31

75.00داررحيق الكتبكريس كاالند100كلنا رائعون32

80.00داررحيق الكتبأيزى هاول500التنوع الحيوى33

60.00دارنهضة مصرسماح أبوبكر عزت800لؤلؤة فى السماء34

55.00دارنهضة مصراحمد طوسون800من يعيد الدفء للمدينة35

55.00دارنهضة مصررانية حسين أمين800رافعة االثقال36

30.00دارنهضة مصرنانسى بارنت800حان وقت زيارة طبيب األسنان37

30.00دارنهضة مصرنانسى بارنت800حان وقت المشاركة38

30.00دارنهضة مصرنانسى بارنت800حان وقت اللعب العادل39

30.00دارنهضة مصرنانسى بارنت800حان وقت الذهاب إلى المدرسة40

90.00دارنهضة مصرعبد الحكيم محمود800حكايات أميرة41

40.00دارنهضة مصرجارالنبى الحلو800فى صحبة جدتى42

125.00دارنهضة مصرستيفانى وارن دريمر2600ألعاب العقل 43

55.00دارنهضة مصرسهام ناصر800فوووق فى السماء44

70.00دارنهضة مصرإ يمان نجيب800تتك45

90.00دارنهضة مصركاثلين ويدنر600موسوعتى الصغيرة العلوم46

60.00دارنهضة مصرعبير محمد أنور800توتة47

22.00دارنوبلمسعد الحجرى800هضبة الحبشة48

سلسلة قضايا بيئية
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80.00نورالمعارفكاتى وولى500اليقظة والصحة العقلية49

80.00نورالمعارفكاتى وولى500التغذية السليمة50

80.00نورالمعارفكاتى وولى500الراحة والنوم51

80.00نورالمعارفكاتى وولى500األلعاب والتمارين الرياضية52

80.00نورالمعارفكاتى وولى500سالمتك أوال53

80.00نورالمعارفكاتى وولى500نظافتك الشخصية54

90.00نورالمعارفمهند العاقوص800بيوت صغيرة55

70.00نورالمعارفداون هويت100كلنا راحلون56

70.00نورالمعارفداون هويت100لى بيتان57

70.00نورالمعارفلويس سبيلسبيرى100أبطال التحدى58

70.00نورالمعارفلويز سبيلسبيرى100بداية جديدة59

70.00نورالمعارفكلوديا ستانكى800دافع عن نفسك أيها الذئب الصغير60

70.00نورالمعارفكلوديا ستانكى800هذا يكفى61

70.00نورالمعارفكلوديا ستانكى800!ال تعنى ال.ال62

70.00نورالمعارفمهند العاقوص800ماذا يوجد فى رأسى63

70.00نورالمعارفميالنى فورتين800األمنية العجيبة64

80.00نورالمعارفأندريا بولين800من سيعتنى بزيزى65

80.00نورالمعارفجون ريتشارد900الفايكينج66

85.00نورالمعارفجانوا800سر إختفاء األرنب الصغير67

45.00دار العالم العربىعبد الرحمن الشرقاوى800األرض68

45.00دارالعالم العربىمحمد فريد أبو حديد800أالم جحا69

50.00دارالعالم العربىأنيس منصور800 يوم200حول العالم فى 70

45.00دار العالم العربىمحمد سعيد العريان800قطر الندى71

45.00دار العالم العربىعلى الجارم800غادة رشيد72

سلسلة صحتى

سلسلة األسئلة والمشاعر

سلسلة تبسيط األدب العربى الحديث
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45.00دار العالم العربىجورجي زيدان800أرمانوسة المصرية73

45.00دار العالم العربىيوسف السباعى800العمر لحظة74

80.00دارالعالم العربىأحمد سويلم800حكايات شعرية لألطفال75

35.00دارالعالم العربىمحمد مصطفى عطية800لص الوقت76

35.00دارالعالم العربىمحمد مصطفى عطية800جدى بس بس77

35.00دارالعالم العربىمحمد مصطفى عطية800صوتى وصوتك78

35.00دارالعالم العربىمحمد مصطفى عطية800بلورة األمانى79

35.00دارالعالم العربىمحمد مصطفى عطية800حبييب والحذاء العجيب80

35.00دارالعالم العربىمحمد مصطفى عطية800الجمال القبيح81

35.00دارالعالم العربىمحمد مصطفى عطية800يوم  التدمير82

35.00دار العالم العربىمحمد مصطفى عطية800حسن وحسان ووصية سعفان83

35.00دارالعالم العربىمحمد مصطفى عطية800األسنان التكذب84

35.00دارالعالم العربىمحمد مصطفى عطية800حمزة واألكياس الخمسة85

32.00دارالعالم العربىنجاح عامر800األرنب الخجول86

32.00دارالعالم العربىنجاح عامر800سر المقص السحرى87

32.00دارالعالم العربىنجاح عامر800الجارة الطماعة88

32.00دارالعالم العربىنجاح عامر800الكلب الذكى89

32.00دارالعالم العربىنجاح عامر800هوايتى المفضلة90

70.00دارالعالم العربىمجدى سيد عبد العزيز800وأفكار مبسطة..كتب عظيمة 91

18.00شركة البشائرأسحارعزالدين800أريد دمية ألختى92

18.00شركة البشائرأسحارعزالدين800صديقى يحتاج مساعدتى93

18.00شركة البشائرسارة أحمد800مصروفى اليكفينى94

18.00شركة البشائرسارة أحمد800لعبة المبدعين95

18.00شركة البشائرسارة أحمد800ليتنى أكون دينا96

سلسلة حكايات وسلوكيات

سلسلة المزرعة السعيدة

سلسلة أنا أفكر واتخذ قرارى

سلسلة أحلم أن يكون طفلى
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18.00شركة البشائرثريا عبد البديع800من يوقظ الشمس97

18.00شركة البشائرثريا عبد البديع800نيمو والنسر98

18.00شركة البشائرثريا عبد البديع800صديقى ملك البحار99

18.00شركة البشائرثريا عبد البديع800الكلب الناطق100

18.00شركة البشائرثريا عبد البديع800الديك الذكى101

18.00شركة البشائرثريا عبد البديع800البطة العجوزة102

18.00شركة البشائرفاطمة سيد جابر500التنين األحمر103

18.00شركة البشائرفاطمة سيد جابر500الملكة الصغيرة104

18.00شركة البشائرفاطمة سيد جابر500صانعة الحرير105

18.00شركة البشائرإنتصار عبد المنعم800كيف أكون أما106

18.00شركة البشائرإنتصار عبد المنعم800أين ذهب أخى107

18.00شركة البشائرإنتصار عبد المنعم800لماذا ال أكبر108

24.00شركة ينابيعنهى محمد عبد الونيس500الديناصورات109

24.00شركة ينابيعنهى محمد عبد الونيس500األشجار والزهور110

12.00شركة ينابيعنور الهدى سيد عبد الحافظ500زيد والفصول األربعة111

12.00شركة ينابيعنور الهدى سيد عبد الحافظ500مدرسة الكون112

12.00شركة ينابيعنور الهدى سيد عبد الحافظ500لماذا تغرب الشمس113

12.00شركة ينابيعنور الهدى سيد عبد الحافظ500حى أم جماد114

12.00شركة ينابيعنور الهدى سيد عبد الحافظ500أين ذهب البحر115

سلسلة القصص العلمية المبسطة

سلسلة حيوانات حكيمة جدا

سلسلة ريم تسأل ريم تتعلم

سلسلة الموسوعات العلمية

سلسلة أسرار عجيبة
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24.00شركة ينابيعسحر أحمد الصادق800الوحوش ذات القدمين116

24.00شركة ينابيعسحر أحمد الصادق800الحيوانات تستعيد الجزيرة117

24.00شركة ينابيعسحر أحمد الصادق800عودة الثعالب118

24.00شركة ينابيعسحر أحمد الصادق800الظل الغامض119

24.00شركة ينابيعسحر أحمد الصادق800جبل الغيوم120

12.00شركة ينابيعهدى أحمد السيد المشالى200الفلق\ القدر121

12.00شركة ينابيعهدى أحمد السيد المشالى200الناس\ قريش122

12.00شركة ينابيعهدى أحمد السيد المشالى200الماعون\ العصر123

12.00شركة ينابيعهدى أحمد السيد المشالى200المسد\ الفيل124

12.00شركة ينابيعهدى أحمد السيد المشالى200االخالص\ الفاتحة125

12.00شركة ينابيعسمر محمود  محمد قناوى800حان وقت الرحيل126

12.00شركة ينابيعسمر محمود  محمد قناوى800غريب فى الحديقة127

12.00شركة ينابيعسمر محمود  محمد قناوى800الحجرة الخلفية128

12.00شركة ينابيعسمر محمود  محمد قناوى800األبواب المغلقة129

12.00شركة ينابيعسمر محمود  محمد قناوى800بيت الجيران130

12.00شركة ينابيعهدى أحمد السيد المشالى500رحلة الشمس131

12.00شركة ينابيعهدى أحمد السيد المشالى500الصحراء الذهبية132

12.00شركة ينابيعهدى أحمد السيد المشالى500من ينقذ الزرافة133

12.00شركة ينابيعهدى أحمد السيد المشالى500أحب اللون األزرق134

12.00شركة ينابيعهدى أحمد السيد المشالى500لوحة النجوم135

سلسلة جزيرة الوحوش

سلسلة القرآن المصور

سلسلة أراك قويا

 سلسلة أسرار الكون
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20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد200سيدنا عيسى\سيدنا نوح136

20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد200سيدنا إبراهيم137

20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد200سيدنا موسى138

20.00دارالعلم واأليمانالسيد محمد السيد200سيدنا محمد139

20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد200سيدنا آدم سيدنا أيوب140

20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد200سيدنا صالح141

20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد200سيدنا يوسف142

20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد200سيدنا يونس143

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد800التفاحتان144

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد800البالونة145

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد800الطفل والسلحفاة146

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد800من األغنى147

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد800الحمار الذكى148

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد800القردة والصغيران149

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد800حيلة الذئب150

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد800الثعلب الماكر151

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد100سور الحديقة152

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد100سلة الفحم153

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد100تذاكر السيرك154

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد100صاحب الطعام155

سلسلة مع التنمية البشرية

سلسسلة أولو العزم من الرسل

سلسلة قصص األنبياء

سلسلة أطفال بريئة

سلسلة حدث فى الغابة
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20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد300التواضع-الللغرور156

20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد300الصدق-صاحب الرسم157

20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد300الرحمة--هانى والعصفور158

20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد300األمانة-الحقيبة 159

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد100االستئذان اوال160

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد100أهال بك161

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد100شكرا جدى162

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد100الللكسل163

20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد300رامى والقلم164

20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد300المسابقة165

20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد300الهدايا166

20.00دار العلم واأليمانالسيد محمد السيد300اللعب فقط167

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد800األرنب الحكيم168

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد800الضبع المغرور169

20.00دار العلم واأليمانهبة كمال محمد800النسر والغراب170

20.00دارالعلم واأليمانهبة كمال محمد800الفأر واألسد171

32.00دار الكتاب المصرىمى حسن الزين500األرض172

32.00دار الكتاب المصرىمى حسن الزين500القمر173

32.00دار الكتاب المصرىمى حسن الزين500الشمس174

175
سيرة المصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم 

للألطفال والناشئة
90.00دار الكتاب المصرىمى حسن الزين200

90.00دار الكتاب المصرىمى حسن الزين200قصص األنبياء فى القرآن الكريم176

كتب ميماميريام رزق هللا300كلك ذوق مع األصدقاء واألقرباء177

كتب ميماميريام رزق هللا300كلك ذوق فى أعياد الميالد178

كتب ميماميريام رزق هللا300كلك ذوق فى البيت179

سلسلة األخالق الكريمة

سلسلة بناء الشخصية

سلسلة القصص التربوية

سلسلة كليلة ودمنة

سلسلة كلك ذوق



    وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

   قـــطـــاع الخــــدمـــات واألنــشطـــة

      اإلدارة المركزية لألنشطة الطالبية 

اإلدارة العامة للمكتبات            

اطالع خارجيال يرقي 

الثمن بالجنيةالناشراسم المؤلفرقم التصنيفعنوان الكتابمسلسل

كتب مكتبات المدارس االبتدائية

كتب ميماميريام رزق هللا300كلك ذوق فى األماكن العامة180

دار هالاللجنة العلمية بالدار1900سلسلة علماء العرب181

دار هالاللجنة العلمية بالدار2900سلسلة علماء العرب182

دار هالاللجنة العلمية بالدار3900سلسلة علماء العرب 183

دار هالاللجنة العلمية بالدار4900سلسلة علماء العرب 184

دار هالاللجنة العلمية بالدار5900سلسلة علماء العرب 185

دار هالاللجنة العلمية بالدار6900سلسلة علماء العرب 186

دار هالاللجنة العلمية بالدار7900سلسلة علماء العرب 187

دار هالاللجنة العلمية بالدار8900سلسلة علماء العرب 188

دار هالاللجنة العلمية بالدار9900سلسلة علماء العرب 189

دار هالاللجنة العلمية بالدار10900سلسلة علماء العرب 190

دار هالاللجنة العلمية بالدار11900سلسلة علماء العرب 191

35.00المؤلفريهام السيد قورة100النظام192

20.00المؤلففوزى تاج الدين792.226كبسولة وشقاوة أطفال193

للسلسلة كلها 220

سلسلة علماء العرب


