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Find the healthy balance 
between entertainment 
and education

عندما يلعب األطفال فإنهم ينشغلون في أنشطة تعمل على تنمية مداركهم ومشاعرهم عملًيا واجتماعًيا، 
جديدة،  وأفكار  مهارات  وسيتعلمون  أفضل  بطريقة  حولهم  من  العالم  يفهمون  سوف  اللعب  خالل  من 
يساعدهم اللعب أيًضا على بناء ثقتهم في أنفسهم وكيفية التواصل وفهم التجربة بروح الفريق وديناميكيات 
الجماعة خاصة عندما يتشاركون اللعب سوًيا ويتناقشون ويتعاهدون ويحلون الخالفات مما يساعدهم على 

اكتشاف مواهبهم الخاصة.

وفي اآلونة األخيرة ومع تحول التركيز على التحصيل األكاديمي، فإن وقت اللعب لدى األطفال قد قّل بدرجة 
كبيرة، وفي حين أنه ال يوجد خالف على أهمية تنمية التحصيل األكاديمي، نجد أن التوازن بين التعّلم واللعب 

يعد ضرورة حتمية عندما نتكلم عن طفولة صحية ومتوازنة.

تركيب  أو  اللوحية  اللعب من خالل األلعاب  أنت  آخرين، وشاركهم  اللعب مع أطفال  امنح أطفالك فرصة   
المكعبات أو التلوين واألشغال اليدوية واأللغاز واألدوات الموسيقية وغيرها وامنح أطفالك الوقت الكافي 
ليكتشفوا مواهبهم مهارتهم ويتواصلوا اجتماعًيا ويكونوا نشطاء فعًال، وتذكر دائمًا أن األلعاب جزء ذو قيمة 
مهمة في مرحلة الطفولة وبإيجاد التوازن الصحيح ألطفالك بين اللعب والتعّلم سوف تمكنهم من النمو 

والتقدم بسعادة وبإنتاجية أعلى والتي سوف تعدهم للتحديات القادمة في الحياة. 

When children play, they engage in activities that enhance their cognitive, emotional, 
physical and social development. It’s through play that they better understand their 
world, learn new skills, build their confidence, identify new ideas, learn to 
communicate, understand and excel at teamwork and group dynamics, especially 
when they share, negotiate, bond resolve conflicts, and ultimately, discover their 
own passions.
In recent years, and with focus shifting towards academia, play time for children has 
been reduced significantly. And whilst there’s no dispute on the importance of 
academic development, finding the balance between learning and playing is a must 
when it comes to a healthy and balanced childhood.
Give your children enough time to explore their creativity, to socialize, and to be 
physically active. Allow them the opportunity to play with other children, even a 
board games with you as well. Engaging toys such as blocks, arts & crafts, puzzles, 
musical instruments will allow them to identify their skills and build on their talents.
Always remember that play is a precious part of childhood, and by finding the right 
balance for your children, you will enable them to grow and develop in a happier, 
more productive context that will prepare them for the upcoming challenges of life.
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How to browse through 

the kids catalogue?
1. All the items in the kids catalogue are 

grouped according to 3 main age groups:

  

  

  

• 3 Months - 3 Years : Babies and Toddlers 

• 3 - 6 Years : Pre-School 

• 6 Years and above : Early School

2. The step in your quest to selecting products for 
your child is to be aware of all the skills your kids need 
to acquire. You can have a summary of all these skills 
in page 8, Kids Skills’ map, which can give you a brief 
understanding of each of them.

3. Each item in this guide helps develop more than 1 skill. 
Next to each item, you will  a list of icons that the item 
is meant to develop as illustrated in the next page.
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3 Months - 3 Years
(Babies & Toddlers)

Babies are eager to learn about the world 
around them, and they have much to learn. 
Every new shape, color, texture, taste and 
sound is a learning experience for them. 
Increase your baby’s senses’ awareness by 
providing safe & stimulating toys. Phonic 
(or audile or sound-able) toys, such as rattles, 
are infants’ favorite toys. Contrasting colors’ 
toys are fascinating to babies & can help 
develop their visual abilities. On the other 
hand, toys such as blocks can help build 
their motor skills & eye-hand coordination.

To help you choose the right item for your child. The items in this Age Brackets

• What skills will my child develop by playing with this toy/activity?
• Can the activity be played independently and/or cooperatively?
• Does the activity or toy encourage creative thinking?
• Will my child be interested in playing with it?

Ask the Right 

Questions

6 Years & Above 
(Early School Age)

their own interests and hobbies, and discover 
their own talents. Our job is to encourage 
and help them build those talents.    

Also, they can supplement what they learned 
in school with allot of fun and educational 
activities. Giving them the opportunity to 
have fun while practicing the things they are 
learning in school will increase their retention 

educational toy they really like, they will be 
more likely to play with it, which will reinforce 
what they learned.

3 Years - 6 Years
(Preschool Age)

When children reach Preschool’s Age, 
it’s time to start learning about numbers 
and improve language skills. There are 
lots of fun activities that encourage this 
type of learning, from simple alphabets 
puzzles to high-tech electronic gadgets.  .  
Learning more advanced shapes is another 
focus area. Lego blocks for example,  provide 
a great opportunity to distinguish & learn 
about colors & symmetry while developing 
motor skills. 
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المناسب
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AuditoryVisual

Gross MotorProblem Solving

Socialization

Imagination

” ”.« »

ً ً ً

ً

Or listening skills, the ability to 
understand & accurately interpret 

sounds & spoken languages that they 
hear.

Visual system a child uses to interpret 
surrounding world, identify object 

dimensions and proximity.

An important process of personality 
formation occurring naturally when 

youngsters explore, play and discover the 
social world around them.

Movements that involve controlling 
and coordinating large muscle groups 

such as head, trunk, limbs…

The process of identifying and shaping the 
problem, then developing a creative method 

to solve it and achieve the goal.
use their imagination when playing gain a 

and even succeeding in school.

Cognitive AbilitesTactile

LeadershipFine Motor Eye-Hand Coordination

Creativity

The basic mental abilities we use to 
think, study and learn such as: attention, 
working memory, processing speed, long 
term memory, visual processing, auditory 

processing, logic and reasoning...etc

Allows us to discover surroundings, 
identify what we touch or what touches us, 
distinguish different pressure, temperature, 

size, texture... etc.

Tendencies to invent, innovate, come 
up with new and original ideas. 

The ability to respond to new and 
challenging situations, 2 important 

characteristics in a real leader!  develops 

Movements that require a high degree of 
control and precision, including movements 

Coordinated control of eye-with-hand 
movement, and the processing of 

visuals to in reaching and grasping 
an object such as handwriting or ball 

catching.
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3 Months - 3 Years

٣ شهور - ٣ سنوات
الرضع واألطفال الصغار

Babies & Toddlers





دليل األطفال

ثالثة  التفاعلية،   I-Fun لوحة  باستخدام   ABC تعلم  أثناء  المرح  ببعض  استمتع 
مستويات من اللعب تعلم الحروف واألشياء والهجاء واألصوات والموسيقى

قبضة سهلة ومحكمة لمنع i-Fun من السقوط أو االنزالق من يدي الطفل. شاشة 
LCD تتميز برسوم متحركة ممتعة مع إمكانية تعديل الصوت

االتصال  ومهارات  الدقيقة  الحركية  المهارات  تنمية  في  تساعد  تعليمية  لعبة 
باإلضافة إلى المتعة 

يتطلب 2 بطاريات AA مضمنة

 لوح تفاعلي 

Have some Fun while Learning ABC’s with this Interactive I-Fun Pad. Three 
Levels of Play Teaches Letters, Objects, Shapes, Spelling, Sounds and Music.
Textured Easy Grip on Sides to Prevent i-Fun From Dropping or Slipping out of 
Child’s Hands. LCD Screen Features Fun Animation. Volume Adjustment
A learning toy that aides in development of Fine Motor Skills and 
Communication Skills while having fun
Requires 2 AA batteries included

WinFun i-Fun Jr. i-Fun Pad Educational Tablet PC

لعبة الهاتف الذكي
Fisher-Price Laugh & Learn

Toy Smart Phone

لعبة موسيقية
WinFun Light-Up 

Musical Caterpillar

Cognitive

اإلدراكية

Eye Hand Coordination

 التنسيق بين
العين واليد

Auditory

السمعية

Visual

البصرية

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

504831

531324

531343

14

٣ شهور - ٣ سنوات
الصغـــار واألطــفــــال  الرضــــع 



Kids Catalogue

السيارة الناطقة مع نشاط فرز الشكل مع نطق العبارات الممتعة ويعزف األلحان
يتضمن نشاط الفرز ٤ أشكال: مثلث ، قلب ، دائرة ، مربع

طرق اللعب:
- تعليم فرز وتحديد األشكال 

- وضع الموسيقى بتشغيل األلحان والمؤثرات الصوتية
3 أضواء وامضة

سيارة موسيقية 

Free wheeling, pulI along talking car with shape sorter activity
Pull along activates the movement of eyes and mouth, says fun phrases and plays melodies
Shape sorter activity includes 4 shapes - triangle, heart, circle, square
2 modes of play :
(a)Play Mode teaches shape identification and rhyming of shapes
(b)Music Mode plays melodies and sound effects
3 flashing lights

WinFun Rhymes & Sorter Car

باص بأصوات 
حيوانات

WinFun Animal 
Sounds Bus

قطار بأصوات 
حيوانات 

WinFun Animal 
Sounds Train

Cognitive

اإلدراكية

Eye Hand Coordination

 التنسيق بين
العين واليد

Auditory

السمعية

Visual

البصرية

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

544914

508313531296

15

3 Months - 3 Years
Babies & Toddlers



دليل األطفال

لعبة جهاز التحكم مع لوح تعليمي لألطفال
أصوات 

لعبة الهاتف الذكي

لعبة تعليمية 

Baby learning pad with light up the 
screen and leaning music modes. Fun 
sounds and cheerful melodies.

WinFun Baby’s Learning Pad
WinFun Light ‘N Sounds 

Remote Control

WinFun Fun Sounds 
Smartphone

WinFun Stack’N 
Roll Fun Preschool 

Learning Activity Set

Cognitive

اإلدراكية

Eye Hand Coordination

 التنسيق بين
العين واليد

Auditory

السمعية

Visual

البصرية

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Eye Hand Coordination

 التنسيق بين
العين واليد

Visual

البصرية

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

531297

544993

531343

531298

16

٣ شهور - ٣ سنوات
الصغـــار واألطــفــــال  الرضــــع 



Kids Catalogue

مكعب متعدد األنشطة باألضواء واألصوات. يتضمن أزرار تصدر أصوات اآلالت الموسيقية، أشكال هندسية، مرآة 
وغيرها كما أن حجمها مثالي لألطفال.

لعبة موسيقية للتطوير المبكر 

Multi-activity cube with lights and sounds. Includes buttons that emit instrument sounds. Geometric shapes, 
mirror, drum and spinner. Its size is ideal for handling children.

WinFun Music Fun Activity Cube Early Development Toy

مجموعة ديناصور للتحكم عن بعد، بإمكان الطفل التحكم في حركة المشي لألمام والخلف عن 
طريق جهاز التحكم، اضغط على زر الديناصور الصغير الموجود في جهاز التحكم للحصول على صوت 
دينو الصغير. اضغط على زر اإلضاءة على الديناصور للحصول على ألحان. يمكن للديناصور أن يدير رأسه 

ويهز ذيله أثناء المشي

لعبة متعة المشي معي - دينوبو

Infrared remote control dinosaur set. Controller controls forward and backward walking 
movement, Press the small dinosaur button on the control for baby dino sound. Press the light-up 

button on the dinosaur for melodies. As the dinosaur walks, it turns its head and wiggles its tail

WinFun Motion Fun Walk with Me Dinoboo

Cognitive

اإلدراكية

Eye Hand Coordination

 التنسيق بين
العين واليد

Auditory

السمعية

Visual

البصرية

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

531316

531342

17

3 Months - 3 Years
Babies & Toddlers



دليل األطفال

مجموعة جرو للتحكم عن بعد 
طرق اللعب: 

وضع التعلم والذي يوّفر الحروف واألشكال ويتضمن عبارات ممتعة
وضع الموسيقى والذي يوّفر تشغيل األلحان والمؤثرات الصوتية المبهجة

لعبة متعة الحركة

Infrared remote control puppy set
2 modes of play: Learning Mode and Music Mode

Learning Mode introduces letters and shapes and includes fun phrases
Music Mode plays cheerful melodies and fun sound effects

WinFun Motion Fun

لعبة المكعبات 

لعبة المكعبات 

LEGO Duplo Number Train Interlocking Bricks Set

LEGO Duplo Alphabet Truck Interlocking Bricks Set

Cognitive

اإلدراكية

Eye Hand Coordination

 التنسيق بين
العين واليد

Auditory

السمعية

Visual

البصرية

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Eye Hand Coordination

 التنسيق بين
العين واليد

Visual

البصرية

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

485852

531317548328

18

٣ شهور - ٣ سنوات
الصغـــار واألطــفــــال  الرضــــع 



Kids Catalogue

خيمة برسمة خيول
Princess Carousel Play Tent

40 cm

خيمة برسمة محيط
Teepee Ocean Play Tent

Contour Play Tent

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Eye Hand Coordination

 التنسيق بين
العين واليد

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

خيمة حركية  

ألعاب داخل وخارج المنزل
Indoor and Outdoor Play

40
 c

m

500771

500847

500773

19

3 Months - 3 Years
Babies & Toddlers



3 - 6 Years

٣ - ٦ سنوات
األطفال ماقبل المدرسة

Preschool Age





دليل األطفال

أحجية حروف انجليزية روكو

أحجية األرقام العربية روكو

أحجية حروف عربية روكو

Roco A-B-C Letter Puzzle

Roco Arabic Numbers Puzzle

Roco Arabic Alphabet Puzzle

27 Pcs

11 Pcs

28 Pcs

أحجية األرقام االنجليزية روكو
Roco 1-9 Numbers Puzzle

10  Pcs

Cognitive

اإلدراكية

Tactile

اللمسية

Visual

البصرية

Imagination

 تنمية
الخيال

Problem Solving

 القدرة على
حل المشاكل

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Tactile

اللمسية

Visual

البصرية

Imagination

 تنمية
الخيال

Problem Solving

 القدرة على
حل المشاكل

Skills Developتساعد أيضًا

تعلم األبجدية واألرقام

518198

488480

488485

518205

22

٣  -  6 ســـــنــــوات
األطفال ماقبل المدرســـة



Kids Catalogue

تم تصميم وإنتاج Ludattica في إيطاليا، مع الوضع في اإلعتبار أن التعلم أفضل عن 
طريق اللعب، تم تصميم ألعاًبا تعليمية تحتوي على تحديات وألعاب ورق وألعاب عائلية 

 وألغاز ملونة للصغار والكبار وألعاب مونتيسوري التعليمية والفنون والحرف اليدوية.
هذا اللغز له تصميم يونيكورن العمالق، يحتوي على 48 قطعة.

أحجية يونيكورن لودايتكا

أحجية الغابة لوداتيكا 

أحجية الديناصور لوداتيكا

Ludattica is designed and produced in Italy. With the vision ‘learning is a game’ 
in mind, they design challenging educational games, card games, family games, 

colorful puzzles for young and old, educational montessori games, arts and crafts.
This puzzle have Giant Unicorn design, contain 48 pieces

Ludattica Giant Magic Unicorn Puzzle
48  Pcs

Ludattica Giant The Jungle Puzzle
48  Pcs

Ludattica Giant Dinosaurs Puzzle
48  Pcs

Puzzles Games

Cognitive

اإلدراكية

Tactile

اللمسية

Visual

البصرية

Imagination

 تنمية
الخيال

Problem Solving

 القدرة على
حل المشاكل

Skills Developتساعد أيضًا

546954

546959

546958
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دليل األطفال

سبورات الكتابة ولوازمها

سبورة مغناطيسية - هانس

سبورة مغناطيسية قابلة للطي 
)أبيض وأسود( - روكو

سبورة مغناطيسية - هانس

Hans Magnetic Whiteboard

Roco Foldable Black & White 
Board Activity Easel

Hans Magnetic Whiteboard

44.75 x 24.5 cm

47 (w) x 90 (h) x 47 (w) cm

39.37 x 31.75 cm

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Visual

البصرية

Socialization

اإلجتماعية

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

221366

488394

178225
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Writing Boards & Accessories

لوح كتابة وأنشطة - وينر تويز 
Winner Toys Board A Shape

52 x 106 cm

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Visual

البصرية

Socialization

اإلجتماعية

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

طاولة وكرسي بالستيك 

12”, Screen Lock, Easy Erase

25cm, Enamel Coated Board

Table and Chair, Plastic

كمبيوتر لوحي ذكي للكتابة 
LCD بشاشة

سبورة مغناطيسية ملّونة - رويال فالكون 

لوح الرسام الصغير - 
وينر تويز 

Smart Board LCD Writing Tablet

Royal Falcon Color Doodle Magnetic Drawing Board

Winner Toys Lil Artist 
Doodle Desk

499105

542120

379313

379314
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دليل األطفال

األنشطة التعليمية 

عدنان معلم القرآن - الحروف واألرقام 
جهاز إلكتروني

عدنان معلم القرآن الجزء 30 
جهاز إلكتروني

Quran Adnan Juz 30
Electronic Qur’an

Electronic Device

Quran Adnan Alphabets & Numbers 
Electronic Device

األحرف األبجدية فرانك - 
تطابق الصور 

Frank Early Learner Arabic 
Alphabet & Pictures Mix & 

Match

Auditory

السمعية

Cognitive

اإلدراكية

Visual

البصرية

Skills Developتساعد أيضًا

Auditory

السمعية

Cognitive

اإلدراكية

Visual

البصرية

Skills Developتساعد أيضًا

Problem Solving

 القدرة على
حل المشاكل

Auditory

السمعية

Cognitive

اإلدراكية

Visual

البصرية

Skills Developتساعد أيضًا

559294

543670282028
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Learning Activity

الكتاب التعليمي
جهاز إلكتروني

The Educational Book
Electronic Device

الكتب اإللكتروني للمفردات العربية 
جهاز إلكتروني

Arabic Words E-Book,
Electronic Device

بساط الحروف العربية 
جهاز إلكتروني

Bisat Al Hrouf Arabic 
Electronic Device

Socialization

اإلجتماعية

Auditory

السمعية

Cognitive

اإلدراكية

Visual

البصرية

Skills Developتساعد أيضًا

535140

535146 535151
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ساعد الجرو في عرض الكالب في لعبة Treats & Tricks يضم 
بيًتا للكالب ولوح للجرو للراحة واللعب فيه، وتشمل الملحقات: 

لوح تزلج، ووعاء للكالب، وبسكويت للكالب، عظم وقوس.

ألعاب ليجو - أصدقاء 

ألعاب ليجو - أصدقاء 

Help playful pup Cookie practice for the dog show in the 
Lego Friends Puppy Treats & Tricks. Features a doghouse and 
a ramp for Cookie to rest and play in. Accessories include: a 
skateboard, dog bowl, dog biscuit, bone and a bow

LEGO Friends Puppy Pampering

LEGO Friends Puppy Playground

ألعاب التركيب

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Eye Hand Coordination

 التنسيق بين
العين واليد

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Eye Hand Coordination

 التنسيق بين
العين واليد

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

506697

506690
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القطار  امأل  شرفك!  على  عرض  بإلقاء  وميني  ميكي  يقوم 
للبناء،  قابلة  كعكة   - مثالية  ميالد  عيد  لحفلة  تحتاجه  ما  بكل 
عيد  قطار  متن  على  ذلك  كل  مزخرف،  هدايا  وطوب   ، وبالونات 

Mickey Mouse Clubhouse ميالد

ألعاب ليجو - دوبلو 

ألعاب ليجو - سيتي 

All aboard the Mickey Mouse Clubhouse birthday train as 
Mickey and Minnie throw a parade in your honor! Load up 
the train with everything you need for the perfect birthday 
party?a buildable cake, balloons and decorated gift bricks.

LEGO Duplo Mickey & Minnie

LEGO CITY, Barbecue Burn Out

Blocks Games

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Eye Hand Coordination

 التنسيق بين
العين واليد

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

516072

536183
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ميكي  رصيف  من  االنطالق  الصغار  ديزني  عشاق  سيحب 
طفلك  ساعد  الماء،  على  ممتع  قارب  بموكب  لالستمتاع 
ببناء  قيامه  أثناء  الدقيقة  الحركية  المهارات  تطوير  على 
ديزني  وإحساس  بمظهر  يتميز  والذي  والقارب،  الرصيف 
الكالسيكي .. العب معهم وهم يساعدون ميكي ماوس 
في قيادة القارب وسحب ميني ماوس في قارب التجديف 
مجموعة  مع  الرصيف  على  الحفلة  واصل  ثم  الصغير، 

LEGO DUPLO الممتعة.
 تتضمن اللعبة مجسم ميكي ماوس وميني ماوس دوبلو 

ألعاب ليجو - دوبلو 

Little Disney fans will love to launch from the pier in 
LEGO® DUPLO® 10881 Mickey’s Boat for a super fun 
boat parade on the water. Help your child develop fine 
motor skills as they build the pier and boat, which has a 
classic Disney look and feel to it. Play with them as they 
help Mickey Mouse drive the steamboat and use the 
pulley function to tow Minnie Mouse with her parasol 
in the little rowing boat. Then continue the party at the 
pier with this fun LEGO DUPLO set. Includes 2 DUPLO 

figures: Mickey Mouse and Minnie Mouse.

LEGO Duplo Mickey’s Boat

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Eye Hand Coordination

 التنسيق بين
العين واليد

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

ألعاب التركيب

536193
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مالبس دمى -  تم تصميم هذا الزي ليوم بارد 
يتضمن هذا الزي: سترة واحدة، فستان واحد، زوج واحد من 

الجوارب، وزوج واحد من األحذية.
مالبس ليلية، شبشب وجوارب، علبة مناديل، 
علبة صابون، فرشاة أسنان ومعجون أسنان

عربة صالون، لفافات شعر، مرآة، 
فرشاة، مشط، مقص، مشبك شعر

كيس للنوم، وسادة، حقيبة 
مستحضرات التجميل، جهاز تجعيد 

الشعر، علبة، ظالل العيون

آور جينيريشن - مالبس دمية  آور جينيريشن - مالبس دمية 

OG Doll Clothes, Just Fur You All dolled up for a chilly 
day this outfit.

This furry outfit includes: 1 jacket , 1 dress, 1 pair of 
tights, and one pair of shoes.

Night Gown, Slipper & Socks, Tissues Box, 
Soap Box & Case, Toothbrush & Toothpaste

Salon Cart, Perm Rods, Hair Roller, 
Mirror, Brush, Tubes, Comb, 

Scissors, Hair Clip

Sleepover Bag, Sleeping Bag, Pillow, 
Cosmetic Case, Curling Iron, Bottle, 

Eye Shadow

Jean Jacket & Fur Collar Doll Outfit Our Generation Good Night 
Sleep Tight

Ready for Bed Doll Outfit

آور جينيريشن - مالبس دمية 
آور جينيريشن - 

إكسسوارات دمية 
Our Generation Sleepover 

Party Set
Our Generation Berry Nice 
Salon Set Play Accessory

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

الدمى وإكسسوارات الدمى

529591

529629529625

529588
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آور جينيريشن - مالبس دمية 

Our Generation Deluxe 
Opening Night Doll Outfit

آور جينيريشن - 
مجموعة لعب 

Our Generation Iconic 
Awesome Academy 

Playset

الدمى وإكسسوارات الدمى

طوق شعر، فستان، جوارب ضيقة، 
واقي الرجلين، مالبس رقص، وردة

سبورة بيضاء، سبورة طباشير، 
ممحاة، إنذار الحريق، ساعة، 

مكعبات للتخزين

آور جينيريشن - مالبس دمية 

Our Generation Unicorn 
Wishes Pyjama Doll Outfit
بيجامة، زوج من الجوارب، يونيكورن 

Pajama Top and Pant, Pair of Socks, 
Stuffed Unicorn

Headband, Dress, Tights, Shoes, Leg 
Warmers, Leotard and Rose

Whiteboard, Chalkboard, 
Eraser, Firealarm, Clock, Fun 

Cubbies For Storage آور جينيريشن – مجموعة لعب 
Our Generation Retro Diner Playset

صندوق موسيقي، سبورة طباشير، علبة عرض قابلة للدوران، ملحقات المطبخ
Jukebox, Real Chalkboard, Spinning Display Case, Kitchen Accessories

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

529589529593

529633

529634
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آور جينيريشن - دمية آور جينيريشن - دمية 

Our Generation Deluxe Sydney 
Lee with Book Doll Playset

Our Generation Jewelery Deluxe 
Audra in Sequin Outfit Doll Playset

آور جينيريشن - حذاء دمية 
 آور جينيريشن -
مجموعة لعب 

Our Generation Collectibles 
Doll Fashion Shoes

Our Generation Gourmet 
Kitchen Set Playset

Dolls & Accessories

دمية، مالبس رقص، معطف خفيف، تنورة 
توتو، جوارب ضيقة، طوق شعر، أحذية باليه، 

سروال للركض

دمية، فستان، معطف خفيف، طوق شعر، 
مالبس داخلية، أحذية، حامل مجوهرات، قالدة، 

سوار

مطبخ مع غسالة أطباق وثالجة 
ودرج فرن ورف أطباق مع صينية 

وملحقاتها

حذاء للدمية 

Doll, Leotard, Shrug, Tutu, Tights, 
Headband, Ballet Shoes, Jogging Pants

Doll, Dress, Shrug, Headbands, Undies, Shoes, 
Jewelery Stand, Necklace, Bracelet

Kitchen with Dishwasher, Fridge, 
Oven Drawer, Dish Rack with Tray 

and Accessories

Doll Fashion, Shoes and Boots

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

529583529586

529631 529643
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آور جينيريشن - دمية آور جينيريشن - دمية 
Our Generation Deluxe Nicola “I Dream 

to be a Family Doctor” Doll Playset
Our Generation Deluxe Lorlelei Doll 

with Book Doll Playset

آور جينيريشن - مجموعة لعب  آور جينيريشن - مجموعة لعب 
Our Generation Vehicles Sweet Stop Ice Cream Truck Play Vehicle Our Generation Vehicles My Way and Highways

الدمى وإكسسوارات الدمى

دمية، لباس كامل، طوق شعر، أحذية، قبعة، 
ربطة عنق، مصاصات

دمية، مالبس علوية، بنطلون، أحذية، معطف 
المختبر، مقياس ضغط الدم، سماعة الطبيب، 

 Doll, Overall, Headband, Shoes, Apronمنظار األذن، إضاءة، أشعة سينية 
Serving Hat, Bow Tie, Popsicles Doll, Top, Pants, Shoes, Lab Coat, 

Sphygmomanometer, Stethoscope, Otoscope, 
Light, X-ray

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

529585

529641529640

529584
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 آور جينيريشن -
مجموعة لعب 

Our Generation Deluxe 
Heals On Wheels

آور جينيريشن - دمية آور جينيريشن - دمية 
Our Generation Deluxe Lily 

Anna with Book Doll Playset
Our Generation Deluxe Portia “From 

Hair to There” Doll Playset

آور جينيريشن - خيل 
Our Generation Horse Play Figure

Dolls & Accessories

دمية,  لباس كامل, طوق شعر دمية، فستان، أحذية، بنطلون، حذاء مرتفع، 
قميص، سترة، خوذة، كتاب

حصان، سرج، لجام وزمام، وصالت شعر، شريط زهور، شريط فراشة

كرسي متحرك، كيس ثلج، قالب، 
عكازات، أشعة سينية، ضمادة، قلم 

محدد، شرائط الصقة

Doll, Overall, Headband, Shoes, Apron 
Serving Hat, Bow Tie, Popsicles

Doll, Dress, Shoes, Pants, Boots, Shirt, 
Jacket, Helmet, Book

Horse, Saddle, Bridle and Reins, Hair Extension, Flower Ribbon, 
Butterfly Ribbon

Wheelchair, Ice Pack, Cast, 
Crutches, X-ray, Bandage, Marker, 

Adhesive Bands

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

529582

529636

529630

529587
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آور جينيريشن - مالبس دمية آور جينيريشن - مالبس دمية 
Our Generation Healthy 

Paws Vet Uniform Doll Outfit
Deluxe Cocoa Cozy

Deluxe Tunic with Vest Doll Outfit

آور جينيريشن - 
مجموعة لعب 

Our Generation Night 
Table Set

آور جينيريشن - مجموعة لعب 

Our Generation Vehicles Ride in Style Scooter Play Vehicle

الدمى وإكسسوارات الدمى

زي رسمي علوي، بنطلون، أحذية، سماعة 
الطبيب، منظار األذن، قلم

سترة  ، تدفئة الساق ، جزمة ، غطاء لألذنين ، كوب 
من الكاكاو

كوني متألقة واستعدي لالنطالق 

Top Uniform, Pants, Shoes, 
Stethscope, Otoscope, Pen

Tunic, Vest, Tights, Leg Warmers, Boots, 
Earmuffs, Mug of Cocoa

Be-jewelled, Glammed Out, Heart 
and SolePlaid to Meet You, Be 

Speckled, Shop Till...

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

529590529594

529656 529639
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لعبة تقّمص األدوار - 
حفلة الشاي

لعبة تقّمص األدوار - 
حفلة الشاي

Champion Just for Tea 
“Cupcake”

Champion Just for Tea 
“Butterfly”

اذهب للتسوق مع آلة تسجيل النقد، سيحب المتسوق الصغير ملء 
باستخدام  بشرائها  والتظاهر  الصحي  اللعب  بطعام  التسوق  سلة 

السجل النقدي التفاعلي.

لعبة تقّمص األدوار - ماكينة تسجيل النقود 

Go shopping with the winner toys cash register. Your little 
shopper will love filling their basket with healthy play food and 
pretending to buy them with the interactive toy cash register.

Winner Toys Cash Register

Dolls & Accessories

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

424864

482275 517519
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لعبة تقّمص األدوار - 
حفلة الشاي

لعبة تقّمص األدوار - 
حفلة الشاي

لعبة تقّمص األدوار - حفلة الشاي

Champion Just for Tea 
“Cupcake”

Champion “Llama” Small 
Tea Set

Champion Just for Tea “Flower” 
Small Tea Set

الدمى وإكسسوارات الدمى

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

482267

482268517808
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سطح عالي الجودة للتلوين
100٪ مصنوع من الورق، 100٪ قابل إلعادة التدوير، سهل التجميع، عجالت قابلة للدوران، مقابض قابلة 

للسحب، تخزين يمكن التحكم فيه، أرفف عرض، قائمة مقاس A5 سهلة التركيب، هيكل صلب ومتين.

هذه القلعة الصغيرة هي هدية مثالية لألطفال, هذه القلعة 
الصغيرة عبارة عن سطح مطبوع بصور جميلة يسمح لألطفال 

نشاط تلوين - عربة بالتلوين وإنشاء قلعتهم الصغيرة

Ideal pretend-selling toys for kids, Good quality surface for coloring;
100% Made of paper, 100% recyclable, Easy to assemble, Rotatable wheels, Retractable handles, 

Manageable storage, Display shelves, Easy-install A5 size menu, Solid structured, durable.

This mini castle is an ideal gift for children.
The mini castleis a desktop playhouse. Its surface is 

printed with beautiful images that allow children to color 
themselves and create their very own mini castle.

Cart My Vendor Cart Kid’s Pretend Play

نشاط تلوين - قصر 

Cardboard Fortress Kid’s Pretend Play

Coloring Activities أنشطة التلوين

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

500932

500936
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3  -  6 Years
Preschool Age



دليل األطفال

ألعاب الصلصال والساليم
Dough & Slime Toys

معجون تشكيل مميز لألعمال اليدوية والفنية 
مباشرة  الهواء  من  المعجون  هذا  يتماسك   ..
األشكال  يعطي  أنه  كما  لفرن  الحاجة  دون 

ألواًنا وتصاميًما جديًدا 

حيوانات - 40 جرام -  ألوان متنوعة 
1٥ علبة بألوان متنوعة 

The modelling foam has established itself 
well in the handicraft work scene, as it is 
air hardening without a baking oven. The 
modelling foam gives the different shapes 
and animals colour and a new design. 

Wild Animals, 40 g, Assorted Color
15 (1 oz) Fun Sized Can, 

Assorted Color

 معجون تشكيل
عالم الفضائيين

صلصال - روكو 
مجموعة لعب صلصال - 

بالي دوه 

Roco Modelling Foam

Roco Super Dough
Play-Doh Party Bag

حان وقت إنشاء بعض قوالب األسنان، يمكنك 
بمجموعة  السن  حشو  ثم  التسّوس  إزالة 

صلصال بالي دو. 
Start the patient’s appointment by shaping 
some teeth with the tooth moulds. You can 
fight cavities by giving them a buzz with 
the electric drill, and then fill them in with 
more Play-Doh compound!

 لعبة طبيب األسنان - صلصال 
Play-Doh Doctor

Drill ‘N Fill, Modelling Clay Playset

مع صينية - سهلة التشكيل - ال تسبب فوضى 
with Tray, Easy to Mold, Mess Free

رمل لألنشطة مع صينية - روكو
Roco Sandy Clay with Tray

ألوان متنوعة 
Modelling Compound, Assorted Color

حزمة صلصال ٤ علب - بالي دوه 
Play-Doh Classic 4-pack

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

469250474779

474777 474769 478888 457416
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٣  -  6 ســـــنــــوات
األطفال ماقبل المدرســـة



Kids Catalogue

مجسمات الحيوانات
Animal Replicas

تعزز هذه المجسمات االبداع والخيال لدى األطفال، كما 
تعلمهم أهمية الطبيعة  

These figurines fosters creativity and spark imagination in 
children. It teaches about the importance of nature and 

having and imagination.

حيوانات المزرعة - انيمال وورلد 
Animal World Play in The Country World - 

Farm Animals Replica

2٥ قطعة - حيوانات برية 
25 Pieces, Wild Animals

حيوانات األدغال - انيمال وورلد
Animal World Play in The Jungle 

World Replica

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Skills Developتساعد أيضًا

457928

457927
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3  -  6 Years
Preschool Age



دليل األطفال

ألعاب رياضية

لعبة نشاط - تسديد الكرة 
Funny Game Activate Ball 

Shoot: Basketball Fun Game

العب كرة سلة في ملعب بسيط من خالل التحكم في شدة 
ألعاب  إلى  اللعبة  تنتمي  السلة،  إلى  الكرة  رمي  في  اإلصبع 
التنسيق بين اليد والعين، والتي تبدو سهلة ولكن التحكم في 

قوة اإلصبع أصعب من التحكم في قوة الذراع.

لعبة نشاط - كرة السلة 

Play simple, catapult basketball court, by controlling 
the intensity of the finger, will catapult basketball into 
the basket, they belong to train hand-eye coordination, 
hand-eye coordination toys, that sounds simple, but the 

control finger strength, harder than the control arm.

Funny Game Activate Ball Shoot: Basketball 
Fun Game

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Visual

البصرية

Socialization

اإلجتماعية

Gross Motor

 الحركية
العام

Skills Developتساعد أيضًا

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Visual

البصرية

Socialization

اإلجتماعية

Gross Motor

 الحركية
العام

Skills Developتساعد أيضًا

501063

501065
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٣  -  6 ســـــنــــوات
األطفال ماقبل المدرســـة



Kids Catalogue

الضغط  تخفيف  أيًضا  يمكنها  بل  فحسب،  للرياضة  ممارسة  القدم  كرة  تعد  ال 
يدك  بين  التنسيق  على  قدرتك  بتمرين  قم  اللعبة  خالل  من  صداقات،  وتكوين 
وعينك وتعزيز قدرتك على ردة الفعل. مناسبة للبالغين واألطفال، ومناسبة أيًضا 
الجانبين، وعندما  الوالدين والطفل، هناك أجهزة تسجيل على كال  بين  للتفاعل 

تسجل أهداًفا ال تنَس تسجيل عالمة لنفسك لعبة استراتيجية - الكرات األربع 

لعبة استراتيجية - كرة قدم

As a popular sport ,football can not only exercise, but also relieve pressure 
and make friend. Through the game exercise your hand eye coordination 
ability and anhance your reaction ability. Whether adults or children 
,are suitable for parent-child interaction game,firends gathering table 
games,enhance the emotional weapon. There are scoring devices on both 

sides.When you score goals, don’t for forget to score a mark for yourself

Interesting Series Table 
Game: Pinball 4-in-a-Row 

Strategy Game

Interesting Series Table Game: Football Strategy Game

Sports Play Toys

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Visual

البصرية

Socialization

اإلجتماعية

Gross Motor

 الحركية
العام

Skills Developتساعد أيضًا

501059

501060
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3  -  6 Years
Preschool Age



دليل األطفال

ألعاب رياضية

لعبة رياضية - 3 في 1
كرة سلة - لوحة نتائج - كرة قدم  

لعبة رياضية - طاولة كرة القدم  لعبة رياضية - هوكي 

لعبة رياضية - طاولة بلياردو 
3-in-1 Set Sport’s Play

Basketballs, Pump, Scoreboard, Soccer

Soccer Game Table Sport’s Play
81 (L) x 61 (W) x 70 (H) cm

Air Hockey Table Sport’s Play
81 (L) x 41 (W) x 70 (H) cm

Pool Game Table Sport’s Play
81 (L) x 41 (W) x 70 (H) cm

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Visual

البصرية

Socialization

اإلجتماعية

Gross Motor

 الحركية
العام

Skills Developتساعد أيضًا
522748

522871522755

522820
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٣  -  6 ســـــنــــوات
األطفال ماقبل المدرســـة
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Sports Play Toys

لعبة رياضية - كرة المضرب 

لعبة رياضية - طاولة تنس

لعبة رياضية - رمي الحلقات 

لعبة رياضية - حبل القفز 

Paddle Ball Sport’s Play

Table Tennis Retractable Sport’s Play

Ring Toss Sport’s Play

Jumping Rope Sport’s Play
 7.5 ft

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Visual

البصرية

Socialization

اإلجتماعية

Gross Motor

 الحركية
العام

Skills Developتساعد أيضًا 522838

522880522862

522805

45

3  -  6 Years
Preschool Age



دليل األطفال

ألعاب الذكاء
Brain Teasers Games

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Imagination

 تنمية
الخيال

Problem Solving

 القدرة على
حل المشاكل

أحجية مكعبات سداسية 
- روبيكس  

لعبة الربط - زورو تانغل 

Rubiks 3 X 3 Hex Pack

Zuru Tangle, Fidget Toy

حزمة األلغاز السداسية 
6-in-1 Wood & Metal Brain 

Teaser Puzzle

أحجية مكعبات - حزمة عائلية مع ميدالية - 
روبيكس

Rubiks Family Pack, 3 pcs
2 x 2, 3 x 3, 3 x 3 with Key Chain

381396

453650

500387

527697

46

٣  -  6 ســـــنــــوات
األطفال ماقبل المدرســـة



Kids Catalogue

ألعاب الطاولة / األلعاب اللوحية 
Board Games

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Imagination

 تنمية
الخيال

Problem Solving

 القدرة على
حل المشاكل

جاكرو - لعبة استراتيجية  مجموعة 100 لعبة استراتيجية - رويال فالكون 
Jackroo Wooden Strategy Game

Board, Cards, Marble
Royal Falcon Classic 100 Games Strategy Game

5 Double-Sided Playing Boards

لعبة استراتيجية - رويال فالكون

مونوبولي - لعبة استراتيجية 

Classic Rummy in Gift Box 
Strategy Game

Hasbro Monopoly Classic - 
New Token Line-Up!

499994

522594

515350

491298

47

3  -  6 Years
Preschool Age



6 Years & above

٦ سنوات و أكبر
الــــمـــــراحـــــل  أطــفـــــال 
للــمـــدارس الـمبــكـــــرة 

Early School Age





دليل األطفال

أحاجي وألعاب مهارات

والتجميع  التركيب  خالل  من  بنفسك  الدمية  منزل  اصنع 
والتشكيل، سوف تضيف لك اإلضاءة الدافئة لمسة رائعة على 

الغرفة وملحقاتها  

صور، إطارات، أرفف كتب، كتب، كرسي، سلم

أحجية ثالثية األبعاد
اصنعها بنفسك  - المقهى 

 أحجية ثالثية األبعاد - اصنعها بنفسك
غرفة الدراسة

أحجية ثالثية األبعاد - اصنعها بنفسك - خشب  

The dollhouse is miniature of 1:24 scale, mainly through 
the DIY process like bonding, assembling, sewing, shape, 
placement to finish it. The vibrant and cozy lighting will 
add the finishing touch to your room, table, shelf, or flower.

Photos, Frame, Book Shelfs, Books, Chair, Ladder

Rolife DIY House Simon’s Coffee 3D Puzzle

Rolife DIY House Sam’s Study Room 3D Puzzle

ROKR Magic Crash Cog Coaster 3D Puzzle

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Problem Solving

 القدرة على
حل المشاكل

517341

517807517799
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٦ سنوات و أكبر
الــــمـــــراحـــــل  أطــفـــــال 
للــمـــدارس الـمبــكـــــرة 



Kids Catalogue

Puzzles & Skill Games

٥٠٠ قطعة - ورق مقّوى 

أحجية )صور( - ديناصور 

Jigsaw Puzzle Pieces, 500 Pices, 
Dinosaur Gathering Design, 

Cardboard

Educa 500 Dinosaur 
Gathering Picture Puzzle

١٠٠٠ قطعة - ورق مقّوى 

أحجية )صور( - امستردام - 1٠٠٠ قطعة 

Jigsaw Puzzle Pieces, 1000 Pices, Amsterdam Image Design, 
Cardboard

Educa 1000 Jigsaw Picture Puzzle

١٥٠٠ قطعة - ورق مقّوى 

أحجية )صور( - الغروب في فينيسيا  

Jigsaw Puzzle Pieces, 1500 Pices, Cardboard

Educa 500 Sunset in Venice Picture Puzzle

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Problem Solving

 القدرة على
حل المشاكل

531137

547828

544473

51

6 Years & above
Early School Age



دليل األطفال

تعلم ألعاب العلوم

النظام  معرفة  على  طفلك  ساعد 
تجتمع  عندما   .. والكواكب  الشمسي 

المتعة مع التعلم  

١٠٠ نشاط كيميائي ممتع 

 النظام الشمسي
اديو تويز 

Universe Cognition and Enlightenment: 
Stimulates children’s brain development. 
Enhance the children’s understanding 
of the solar system planets and dig into 
the joy of learning.

Fun with Science and Kitchen Chemistry, 100 
Activities

Edu Toys Solar System 
Activity Set

سماعة الطبيب - اديو تويز 

مغناطيس ألغراض متعددة - اديو تويز
ألوان متنوعة

تعّلم الكيمياء - اديو تويز 

Edu Toys Stethoscope Activity Set

All-Purpose Magnet
Assorted Color

Edu Toys Power Tech Super Chemistry 
Learning Activity Set

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Problem Solving

 القدرة على
حل المشاكل

498448

445985

402442369874
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٦ سنوات و أكبر
الــــمـــــراحـــــل  أطــفـــــال 
للــمـــدارس الـمبــكـــــرة 



Kids Catalogue

Learning Science Games

قم ببناء بركان حقيقي مع أضواء ومؤثرات 
ألوان  زجاجة،  قاعدة،  على  يحتوي  صوتية، 

وغيرها الكثير 

جهاز إلكتروني، كاشف حريق، ٦ أنشطة 

٦ أنشطة متنوعة، التصاق الثلج، االمتصاص، األصباغ
نموذج واقعي، ٤٨ قطعة متينة

تعّلم البركان - اديو تويز  

تعّلم اإللكترونيات - اديو تويز 

نموذج هيكل عظمي لإلنسان تعّلم الكيمياء - اديو تويز
- اديو تويز 

Build Realistic Volcano Eruption with 
Lights and Sound Effects
Base, Volcano Halves, Bottle, Column, 
Cup, Soda, Citric Acid, Coloring, 
Googles, etc.

Electronic Organ, Fire Detector, 6 Activities

Sticky Ice, Absorption and Dyes, 
6 ActivitiesReal Life Model, Durable Parts, 48 Pcs

Edu Toys Volcano Learning 
Activity Set

Edu Toys Electronic Science Learning Activity Set

Edu Toys Busy Book Chem Learning 
Activity SetEdu Toys Mini Skeleton 

Learning Activity Set

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Problem Solving

 القدرة على
حل المشاكل

391647

445997

446001445990
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6 Years & above
Early School Age



دليل األطفال

تعلم ألعاب العلوم

تستخدم لتعليم وتدريس األعضاء والمساعدة 
على فهم الهيكل البشري بشكل عميق  

١١ قطعة ملّونة يدوًيا - قاعدة 

دع طفلك يكتشف جسم اإلنسان مع نموذج 
أعضاء    - عظمي  هيكل   - جلد   - تويز  اديو 

حيوية  
ارتفاع ٥٦ سم / ٤٥ قطعة 

مجسم إنسان تعليمي - اديو تويز مجسم إنسان تعليمي - اديو تويز 

Be used as a teaching of physical health 
knowledge of the visual aids, so as to 
deepen the understanding of the structure 
of the human organ.
Hand Painted, 11 Dissectible Parts, ABS Base

Let your little one discover and learn human 
anatomy with Edu Toys Anatomy Model. 
Complete Skin, Skeleton and Vital Organs, 
56 cm Height, 45 Pieces. 

Edu Toys Education Human 
Anatomy Model Learning Set

Edu Toys Education Visible Male 
Anatomy Kit Learning Set

واقعية - ألوان واضحة - مادة مطاطية 
نموذج قلب ثالثي األبعاد مع حامل - أجزاء قابلة 

للفصل 
Realistic, Vivid Color, Rubber Material 3D Model Heart with Stand, Dissectible Parts

نموذج أسنان - اديو تويز نموذج قلب - اديو تويز

نموذج قلب - اديو تويز
Edu Toys Denture Model Science  

Learning Activity Set

Edu Toys Heart Anatomy Model  
Learning Activity Set

Edu Toys Heart Model  Learning 
Activity Set

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Problem Solving

 القدرة على
حل المشاكل

445992445993

369869445987 445989

54

٦ سنوات و أكبر
الــــمـــــراحـــــل  أطــفـــــال 
للــمـــدارس الـمبــكـــــرة 



Kids Catalogue

Learning Science Games

مع  واحد  جهاز  في  والميكروسكوب  التيليسكوب 
أدوات متنوعة  - تيليسكوب 20x-30 x -40 x 30 ملم و 

 900x ميكروسكوب

ميكروسكوب و تيليسكوب - اديو تويز 

Astronomical Telescope and Microscope Science 
Kit on one! 20x-30x-40x 30 mm Telescope and 900x 
Microscope. A terrific way to view up close and into 
the far off galaxies. A comprehensive bundle of 
introdcutory materials and slide preparation tools.

Edu Toys Microscope + Telescope

٦٠٠X - ١٠٠X قوة تكبير

حزام أمان للرقبة - حقيبة 

100X-600X  Mganifying power

Safety Neck Strap, Carrying Pouch

ميكروسكوب - اديو تويز

منظار - اديو تويز 

Edu Toys Microscope

Edu Toys Binoculars

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Problem Solving

 القدرة على
حل المشاكل

٥2٥x قوة تكبير
525X Mganifying power

تيليسكوب -  اديو تويز
Edu Toys Telescope

369864

369861

390292

445998

55

6 Years & above
Early School Age



دليل األطفال

أقالم تلوين قابلة للغسل 
ألوان متنوعة

أقالم جل أولي ريني ديز 
ألوان متنوعة

مجموعة أقالم تلوين روكو
ألوان متنوعة

Super Washable Marker
Assorted Colors

OOLY Rainy Dayz
Gel Crayon, Assorted Colors

Roco Color Pencil Set
Assorted Colors

الرسم والتلوين

Carioca عبوة من ٤٠ و٦٠ أقالم تلوين ملونة قابلة للغسل من
 أقالم برأس ناعم لرسومات دقيقة، حبر قابل للغسل وغير سام.

يمكن إزالته من الجلد بالماء فقط بدون صابون، ألوان رائعة تدوم طوياًل.

أقالم تلوين كاريوكا جوي )قابل للغسل(

40 and 60 pcs pack colored painting washable markers by Carioca. 
Felt tip pens with a fine tip for precise strokes. Super washable and 
non-toxic ink.
It can be removed from the skin with water only, with no soap. Long 
Lasting brilliant colors.

Carioca Joy Color Marker (Washable)

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Creativity

اإلبتكار

482587

212189

472505 482588

482596
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٦ سنوات و أكبر
الــــمـــــراحـــــل  أطــفـــــال 
للــمـــدارس الـمبــكـــــرة 



Kids Catalogue

11300A فابر كاستيل

أقالم تلوين قابلة للربط فابر كاستيل 
Faber-Castell Connector Pen

ألوان الشمع فابر كاستيل 
Faber-Castell Wax Crayons

أقالم تلوين فابر كاستيل
Faber-Castell Color Pencils

أقالم شمع جوفي كولور
Jovi Color - TriWax Crayons

أقالم ألوان مائية فابر كاستيل
Faber-Castell Watercolor Pencil

Faber-Castell 11300A

Drawing & Painting

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Creativity

اإلبتكار

436737132718

436738

154349 418607 89903
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الرسم والتلوين

فرش تلوين آرتراين - سلسة 
Artrain Artist Brushes - Seamless

مئزر للرسم والتلوين - 
أكمام طويلة 

Peerless Plastics Kinder,
Smock - Long Sleeves

مجموعة ألوان الماء آرتراين 
Artrain Water Color Set

لوح ألوان سن آرت 
أحجام متنوعة

Sunart Flower
Assorted Size Palletes

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Creativity

اإلبتكار

265529
421935

421937

481909393577393579393581
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Drawing & Painting

ألوان  آرت،  هاندي  من  للغسل  قابلة  تمبرا  دهانات 
نابضة بالحياة وقابلة للغسل. 

غسلها  وباإلمكان  للغسل  قابلة  تمبرا  دهانات 
يوفر  مما  واألسطح،  المالبس  معظم  من 
أنفسهم  عن  للتعبير  أكبر  فرصة  لمستخدميها 
بشكل إبداعي، متوفر بأكثر من ٤٠ لوًنا؛ بما في ذلك 
العادية والفلورسنت ومتعددة الثقافات والميتالك 

والالمعة.

من  للغسل  القابلة  األصابع  دهانات  تتوفر  واستمتع!  بيديك  لّون 
توفر  واأللوان،  األحجام  من  متنوعة  مجموعة  في  آرت  هاندي 

األلوان الفلورسنت والعادية والميتالك.
 مجموعة رائعة للعقول الشابة الستكشاف عالمهم الملموس.

طالء تلوين هاندي آرت
 ألوان متنوعة

طالء قابل للغسل هاندي آرت -  تلوين األصابع

Handy Art® Washable Tempera Paints are vibrant 
and washable, a twist on traditional tempera 
paints. Handy Art® Washable Tempera Paints 
will wash from most clothing and surfaces, 
providing youngsters a greater opportunity 
to express themselves creatively. Available in 
over 40 colors; including regular, fluorescent, 
multicultural, metallic and glitter.

Never have little hands had so much fun and been so clean 
afterwards! Handy Art® Washable Finger Paints are available 
in a variety of sizes and colors. Fluorescent, regular and 
metallic colors provide a great selection for young minds to 
explore their tactile world.

Handy Art Tempera, Color Paint
Assorted Colors

Handy Art Washable, Finger Paint

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Creativity

اإلبتكار

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Creativity

اإلبتكار
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أدوات الخياطة ولوازمها

خفيف - ٨ ألوان مشرقة - ١٠٠٪ اكريليك

خيوط، حامل دبادبيس، مقص، أداة قطع الخيوط، شريط قياس، أزرار  

Light, Brights, 8 Roll, 100% Arcylic

Thread, Roller, Pin Cushion, Scissors, Seam Ripper, Tape Measure, Buttons

خيوط غزل -  ليون براند

خيط غزل - لون Husk - ليون 
براند     

 خيط غزل - لون الغسق
ليون براند  

خيط غزل - لون التوت البري - 
ليون براند   

 خيط غزل - لون
Los Angeles Tan - ليون براند  

مجموعة أدوات خياطة

Lion Brand Bonbons Yarn

Lion Brand AR Workshop Yarn, 
Chunky Knit, Husk Color

Lion Brand AR Workshop Yarn, 
Chunky Knit, Dusk Color

Lion Brand Vanna’s Choice Yarn, 
Cranberry Color

Lion Brand Hometown Yarn, 
Super Bulky, Los Angeles Tan

Sewing Kit in a Clear Case with Handle Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Creativity

اإلبتكار

481166

463853

481190 481209 551288 551286
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Sewing Craft

أبر خياطة، مقص، شريط قياس، أداة 
قطع الخيوط، قمع معدني، دبابيس  

ألوان متنوعة٤٨ قطعة - ألوان متنوعة

مقص، أداة قطع الخيوط، قلم 
تحديد، حاملة دبابيس، خيوط، قمع 

معدني
Sewing Needles, Scissors, Measuring 

Tape, Seam Ripper, Timble, Safety Pins

Sizes 0-448 Pieces, Assorted ColorAssorted Colorمقاس ٠ إلى Pieces٤ ٥٥55 إبرة 

Scissors, Seam Ripper, Dress 
Maker Pencil, Pin Cushion, 

Thread, Thimble

مجموعة أدوات خياطة في 
علبة معدنية

مجموعة خيوط للحياكة والخياطة مجموعة إبر للحياكة والخياطة  شريط قياس بغطاء قماشي أدوات خياطة - دبابيس

مجموعة أدوات الخياطة 

Sewing Kit in a Tin Box

Needle for Cross Stitch and 
Knitting

Thread for Crosstitch & Knitting Sewing Supplies 
Safety Pins

Tape Measure Fabric Cover

Sewing Kit

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Creativity

اإلبتكار

463840463843

464146 362990 363058 362982

61

6 Years & above
Early School Age
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سعودي ديل اإلصدار الثاني - 
لعبة ورقية 

قول بس التقول - لعبة ورقية 

Saudi Deal Version 2 - 2nd 
Edition Card Game

Saudi Trifecta Gool Bas La Togool 
Card Game

Socialization

اإلجتماعية

Cognitive

اإلدراكية

Imagination

 تنمية
الخيال

Problem Solving

 القدرة على
حل المشاكل

Skills Developتساعد أيضًا

ألعاب ورقية

حركة ستوب - لعبة 
ورقية 

Harka Stop Card Game
الليل األسود - لعبة ورقية 
The Black Night Card Game

461667

452532

535362

524418

62

٦ سنوات و أكبر
الــــمـــــراحـــــل  أطــفـــــال 
للــمـــدارس الـمبــكـــــرة 



Kids Catalogue

ألوان للوجه والجسم مع دليل رسم - 
حزمة الحفالت -  سنازارو )21 قطع(

Snazaroo Ultimate Party Pack with Painting 
Guide Face & Body Paint (21 Pieces) 

مجموعة المكياج السينمائي 
- سنازارو )٥ قطع(  

Snazaroo Special FX Tool Kit Face & 
Body Art Accessory (5Pieces)

Face Paint Activity

2١ قطعة 
األلوان: ١٠ × ١ مل / 2 × 2 مل / 2 × ٨ مل

٤ اسفنجة، 2 فرشاة، دليل

2١ قطعة 
األلوان: ١٠ × ١ مل / 2 × 2 مل / 2 × ٨ مل

٤ اسفنجة، 2 فرشاة، دليل

21 Pieces
(Paints: 10 X 1 ml / 2 X 2 ml / 2 X 8 ml, 

4 Sponges, 2 Brushes)

21 Pieces
(Paints: 10 X 1 ml /2 X 2 ml / 2 X 8 ml

4 Sponges, 2 Brushes, Guide)

ألوان للوجه والجسم - 
سنازارو جولي بايرت  

ألوان للوجه والجسم - 
سنازارو هالوين

Snazaroo Jolly Pirate Boys 
Face & Body Paint

Snazaroo Halloween Painting 
Kit Face & Body Paint

Skills Developتساعد أيضًا

Cognitive

اإلدراكية

Socialization

اإلجتماعية

Visual

البصرية

Fine Motors

 الحركية
الدقيقة

Imagination

 تنمية
الخيال

Creativity

اإلبتكار

ألوان للوجه والجسم - 
سنازارو )11 قطع(

Snazaroo Paint Kit Girl Face & 
Body Paint (11 Pieces)

468056468007367411

498803498809
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Childrens Books

كتــب األطــفــال



تعـــد القـــراءة  الغـــذاء الحيـــوي واألساســـي لتنميـــة قـــدرات ومـــدارك 

أطفالكـــم  ولعـــل خيـــر دليـــل علـــى أهميـــة االعتمـــاد علـــى قـــراءة 

الكتـــب فـــي بنـــاء شـــخصية الطفـــل وتنميـــة مدراكـــه ومواهبـــه 

ــول  ــة لرسـ ــت توجيـ ــم كانـ ــرآن الكريـ ــي القـ ــورة فـ ــن أن أول سـ مـ

قيـــل  وقديمـــًا  بالقـــراءة،  والســـام-  الصـــاة  -عليـــه  البشـــرية 

"التعليـــم فـــي الصغـــر كالنقـــش علـــى الحجـــر" لـــذا فإننـــا وضعنـــا 

ــم  ــارات بتقديـ ــل المهـ ــن دليـ ــزء مـ ــذا الجـ ــي هـ ــا فـ ــّل اهتمامنـ جـ

ـــدارك  ـــر م ـــة وتطوي ـــى تنمي ـــل عل ـــى تعم ـــب الت ـــن الكت ـــل م ساس

أطفالكـــم وفـــق المرحلـــة العمريـــة المناســـبة لهـــم



دليل األطفال

الكتب العربية
)ما قبل المدرسة سن 1 - 5(

ي
كتاب صو�ت

مجموعة رائعة من ثمان قصص ديزني جونيور مع قارئ 
إلكتروني:

١- قالدة صوفيا
٢- الفوضى الملكية
٣- أنف دوك يعرف
٤-إستمع إلى هذا 

٥- موهبة بلوتو الكبرى
٦- فوووم فوووم

٧- عالمة إكس تحدد البقعة
٨- المغامرة الفضائية

٩- قارئ إلكتروني

 القاريء االلكتروني ومكتبة
الثمانية كتب ديزني جنيور

ي
كتاب صو�ت

وصــوت  عييييين،  الــســيــارة  صــوت 
وصــوت  زووووم  البخارية  ــدراجــة  ال
القطار تووت تووت، ولكن ماذا عن 
أصـــوات بــاقــي الــمــركــبــات األخـــرى؟ 
الكتاب  اكتشف األصــوات في هذا 
من  الكثير  على  يحتوي  الــذي  الرائع 
المعدات الضخمة و٦٠ صوتًا مزعجًا.

 عربات مزعجة وغيرها
من المركبات 60 صوتا رائعا

أنا مستعد القراءة مع دورا أنا مستعد القراءة
مع صوفيا

أنا مستعد القراءة
 مع ميني

ي
كتاب صو�ت ي

كتاب صو�ت ي
كتاب صو�ت

444101

429631444102443328443327
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الكتب العربية
)ما قبل المدرسة سن 1 - 5(

ي
كتاب صو�ت

مجموعة رائــعــة مــن ثــمــان قــصــص ديــزنــي مــع قــارئ 
إلكتروني:

١- السيارات 
٢- نيمو 

٣- الخارقون 
٤- شركة المرعبون  

٥- فوق
٦- وول إي

٧- رابونزيل 
٨- ميكي ماوس

٩- قارئ إلكتروني

 القاريء االلكتروني
ومكتبة الثمانية كتب

 ما الصوت؟ الطبيعة
)كتاب صوتي(

 ما الصوت؟ الليل
)كتاب صوتي(

أنا أسمع أصدقائي من الحيوانات 
 الصغيرة

)كتاب صوتي(
 ما الصوت؟ فرووم

)كتاب صوتي(
 ما الصوت؟ المزرعة

)كتاب صوتي(
 ما الصوت؟ حيوانات

)كتاب صوتي(

444017

441356 441355 441354 420546 420547 420548
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دليل األطفال

سلسلة كتب تعليـمية اضغط واستمع

كل شيء في كتاب تعليمي واحد 
االرقام االلوان واالشكال وكلمات 
مكتبتي االولى االلوان واالشكالمكتبتي االولى الحيوانات والطيورمكتبتي االولى الخضروات والفاكهةمكتبتي االولى الكلماتوالطيور ومتعاكسات والحيوانات

عــلــى معرفة  ســاعــد صــغــيــرك 
وتعلم  ــال،  ــكـ واألشـ األرقـــــام، 
ــع هــذا  ــى عــشــريــن مـ ــ الـــعـــد إل
التعليمي  الــصــوتــي  الــكــتــاب 

الرائع.
من  صوتًا  ثالثين  من  أكثر  مع 
بينهم زر كبير لقراءة األرقام من 
جــانــب أنشطة  إلــى  إلــى ٢٠   ١
حسابية  وعمليات  ممتعة  عــد 
ــذا الــكــتــاب  بــســيــطــة، يــجــعــل هـ
المبهج والرائع عملية العد مرحة 

وممتعة.

تعلم معي 1 2 3 أكثر من 30 
صوتا مرحا باالرقام

يلتحق  أن  قبل  مبكرة  بداية  الصغير  نجمك  امنح 
الرائع  الصوتي  الكتاب  بالمدرسة من خالل هذا 

للتعليم المبكر.
ســاعــد طــفــلــك عــلــى تــطــويــر مــعــرفــتــه ونطقه 
لــأرقــام من خــالل عد األشــيــاء، والضغط على 

األزرار، ونطق األرقام بصوت مرتفع.

تعلم أرقامك 1 2 3 استمع و تعلم االرقام 
حتى الرقم 10

الكتب العربية
)ما قبل المدرسة سن 1 - 5(

464484

521808521806521805521803521801

464492
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المراجع والموسوعات

فهناك  ذلك  عجب في  ال  ولكن  غامض  عالم  في  نعيش  اننا 
الكثير من االلغاز االثرية والعلمية التزال دون حل وكذلك فقد 
التي لم يتم حلها في  الغريبة والشهيرة  الجرائم  اثارت بعض 
الغموض  يــزال  وال  لعقود  المحققين  حيرة  العصور  مختلف 
يلف حياه الكثير من المشاهير فيما ال يزال العديد من الجوانب 
االرض  امنا  تــزال  وال  مجهوله  البشري  الجسم  في  المذهلة 
تفسير  وجــود  عــدم  ظل  في  وروعــه  رهبة  في  تتركنا  بروعتها 
لبعض ظواهرها الطبيعية فليس هناك حصر للحكايات الغريبة 

التي سوف تذهلك وتصدمك اقرا الكتاب لتعرفالمزيد.

365 لغزا عامضا ظواهر بال تفسير سوف 
تثير الفضول لديك

365  تجربة علمية لم يكن العلم 
بمثل هذة الطرافة من قبل

اكتشف الحرب العالمية الثانية

365 سؤاال واجابة مدهشة الكتاب الكبير لبيئتنا

اكتشف البراكين اكتشف العلوم

522841

512574

522840

512575

522845

512577522846
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الكتب العربية
)الناشئة سن ٦- ٩(

أريد أن أساعد الجيران أريد أن أساعد الطبيبأريد أن أساعد رجال االطفاء

أريد أن أساعد رجال الشرطة

أريد أن أتحدث جيداأريد أن أبدأ المشاركةأريد أن أتوقف عن الغش

أريد أن أساعد أختي

أريد أن أتوقف عن التخريبأريد أن أتوقف عن الكذب

503598

503595

503607 503604

503603

503609

503606

503597

503608

503605
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الكتب العربية
)الناشئة سن ٦- ٩(

 سر أي انتصار
)المثابرة(

 االولوية القصوى
)الحب والرعاية(

 حقق نتائج ايجابية
)التوجه االيجابي(

 ال أحد منا كامل
)التسامح(

 خطط لمستقبلك
)البصيرة(

503582

503586503585

503588

503583503584

71

Childrens Books



دليل األطفال

سلسلة كيف يعمل جسمي

الـــعــــضـــالت 
سلسلة كيف 
يعمل جسمي

 النمو كيف
يعمل جسمي

 الجهاز اللمفاوي كيف
يعمل جسمي

 المخ سلسلة كيف
يعمل جسمي

 الدم سلسلة كيف
يعمل جسمي

 القلب سلسلة كيف
يعمل جسمي

 الكبد سلسلة كيف
يعمل جسمي

504255

504251 504257

504253

504250

504252

504249
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كتب  حكايات وقصص

 ثالثة رجال في
قارب كوميكس

رحالت جليفر كوميكس مغامرات هكلبيرى
فين كوميكس

 مغامرات توم
سوير كوميكس

 أليس فى بالد
العجائب كوميكس

ديزني ملكة الثلج فروزن 
محموعة قصص قصيرة

493457

548426548428548429548440548445
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دليل األطفال

كتب  حكايات وقصص

 5 دقائق من حكايات
حيوانات المزرعة

 5 دقائق من الحكايات
العجيبة والرائعة

 5 دقائق من
حكايات الديناصورات

 5 دقائق من حكايات
الدببة الدمى

5 دقائق من الحكايات المثيرة 
والرائعة

 حكايات من
حول العالم

جزيرة الكنز 
كوميكس

529757

548424

545251 545286 545288 545291 545250
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كتب  حكايات وقصص

أستطيع أن 
أصبح أي شيء 
كتاب المهن 
الكبير الجزء 

الثاني

حكايات من الحياة

 كنزي االول من
قصص الجميالت

 كنزي االول من
قصص عن العائالت

 كتابي االول من
قصص الحيوانات

 كنزي االول من
القصص الرائعة

522843

522844

524991 524994 524993 524992
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دليل األطفال

555 
كتاب التلوين

505 
 أنشطة رائعة 

العبقري الصغير كتاب االنشطة
7 سنوات

العبقري الصغير كتاب االنشطة
6 سنوات

العبقري الصغير كتاب االنشطة
5 سنوات

 333 
شاطا للبنات

333 
نشاطا لالوالد

 كتب أنشطة وتلوين

544325

544323

543594 543595 543596 544319 544321

76

كـــتــــب 
األطــفــال



Kids Catalogue

 كتاب االنشطة
الوردي

 كتاب االنشطة
االزرق

الكتابة والضرب كتاب تلوين وأنشطة 
6 سنوات

الكتابة ومسائل الحساب االولى 
كتاب تلوين وأنشطة 5 سنوات

حروف وأرقام كتاب تلوين وأنشطة 
4 سنوات

 كتب أنشطة وتلوين

538602

انضم إلى Anna وElsa وأصدقائهم في هذا الكتاب المليء 
السحرية  الملصقات  المثيرة! مع ١٠٠١ من  بالمرح واألنشطة 

وملصق الحائط العمالق. 

فروزن 2 1001 ملصق

529759529758529732529731529730
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Activity & Coloring
L.O.L. Surprise! 

Jumbo Colouring Set
Disney Minnie: 

Activity Pack
DreamWorks Trolls World Tour: 

Carry Along Colouring Set
Nickelodeon PAW Patrol: 

Colouring Set
The Very Hungry Caterpillar

 Colouring Set
Copy Colour: Unicorn

Manga Comics
Hunter X Hunter: The Day of 

Depature, Volume 1
Tokyo Ghoul Re: Recoup

Volume 7
The Promised Neverland

Vol. 4 My Hero Academia: All it Takes is 
One Bad Day

Vol. 24

Case Closed: The Hatamoto 
Family
Vol. 3

528629539227551676493790527052555404

554595540633553756540655531818
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Young Adults

Five Nights at Freddy’s: 
Fazbear Frights Into The Pit

Book - 1

The Hate U Give

The Last Kids on Earth 
(Netflix)

Midnight Sun (Twilight)13 Reasons Why (Movie Tie-In 
Edition) - If You’re Listening

You’re Too Late.

Again Again

Wonder 
(Movie Tie-In Edition)

Harry Potter and The 
Philosopher’s Stone

Cinder 
Book 1

557298438392555094556075

490137 481152 555674 557934 513747
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Baby-Sitters Club
Collection

Dog Man: The Epic Collection
Volumes 1 - 3

Best Friends

Shirley & Jamila: 
Save Their 
Summer

Baby-Sitters Little Sister: 
Karen’s Roller Skate

Book 2

Sisters

Graphic Novels

Amulet: The 
Stonekeeper

Book 1

New Kid The Bad Guys in 
Mission Unpluckable

Book 2

The Silver Eyes Share Your Smile - 
Raina’s Guide To Telling 

Your Own Story

Cat Kid Comic Club - 
from The Creator of 

Dog Man

503067

561060

546071

553895

438897

561989

560187

537538

438904

553904

502241

531881
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Books for Middle Age 
10 Years & Above

Timmy Failure: Now Look What 
You’ve done

Diary of a Wimpy Kid: 
The Meltdown

Dork Diaries: Spectacular 
Superstar, Book 14

Diary Of Wimpy Kid: 
Double Down

Dork Diaries: 
Birthday Drama!

Diary of a Wimpy Kid: 
Cabin Fever

Judy Moody: Roar! - What Mood 
Will it be Today

Big Nate: Silent But Deadly

BTS: Kings of K-Pop - The 
Unauthorized Fan Guide

With their talent, dedication, clever 
choreography, and catchy blend of pop, hip-hop 

and R&B, this must-have fan book offers an 
extensive look at what makes the Bangtan Boys 

so memorable. Packed with fascinating facts and 
sensational secrets around how the band got 

together and their rise to fame...

537534

561736

543290

538163

539831

537511

405471

558567

507454
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Books for Middle Age 
5 Years to 10 Years

Brain Quest Grade 3
Revised 4th Edition

Brain Quest Grade 2
Revised 4th Edition

Brain Quest: Workbook
Grade 1

Math Basics 1
Ages 5-6 (I Know It!)

BIG Workbook: Kindergarten 
(Age 5-6) Big Workbook: 

Preschool

Brain Quest: Workbook
Grade 4

Big Workbook: Math
Grade 1 - 2

395615

395618

341712

430631

341709

430636

312705

430632
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Pre School English Books

Number Writing Books 
1 to 100

Write
Wipe and Write Again - Numbers

Writng ABC
Small Letters

ABC 
(First Padded Board-Book)

Ladybird Learners:
My First ABC

ABC 
(Lovely Board-Books)

Super Handwriting Book

Preschool
Write & Reuse - Ages 3-5 Years

Writng ABC
Capital Letters

Write
Wipe and Write Again - Alphabets

240945

463440

428611

463441

240946

365652

458242

259070

403455

538937
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jarirbookstore

jarirkuwait

jarirbookstore.kuwait

حولي بارك - شارع تونس، حولي

سما مول - الدور األرضي، العقيلة

السالمية بوليفارد، السالمية

1

2

3

4

طريق الغزالي - جوار سنتربوينت، الري

Sama Mall - Ground Floor, Eqaila
Salmiya Boulevard Complex Mall, Salmiya

Al Ghazali Road - beside Centrepoint Alrai

1

2

3

4

Hawally Park - Tunis Street, Hawally

1801802
CONTACT USتواصل معنا


