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كيف تختار الحقيبة المدرسية 
المناسبة لطفلك

 How to choose the right
school bag for your child

يجب اال يتجاوز وزن الحقيبة بعد تجهيزها  10 بالمائة من وزن الطفل.

The prepared school bag should only weight 10% of your 
child’s body weight.

يجب أن تكون الحقيبة بها أحزمة قابلة للتعديل حتى يتم شد األحزمة لتالئم 
مقاس طفلك.

The bag should have adjustable shoulder straps to; fit your child’s physique.

أن أال يتجاوز عرض الحقيبة عرض ظهر الطفل.
The width of the bag should not exceed the width of the 

child’s back.

أن تغطي الحقيبة مسافة أعلى الظهر إلى نهاية األضالع.
The bag should cover the child’s upper back until the 

end of his rib.

وفـــي حالـــة الرغبة فـــي شـــراء حقيبـــة مدرســـية ذات عجالت 
فينبغي أن اليتجاوز طول الحقيبة ¾ من طول الطفل ....حتى 

الترهقه عند سحبها.

When you want to buy a Trolley Bag for your kid, it 
should not exceed ¾ of your child’s height.

أال تتجاوزالحقيبـــة خصر الطفل لتجنيبـــه إجهاد عضالت الظهر 
واألكتاف

The length of the chosen bag should be up to the 
child's waist to spare him future shoulder and back 

muscle strains

يجب أن تكون الحقيبة متعددة الجيوب لتساعد على توزيع الوزن. 
The bag should have multiple pockets to distribute the 

weight of the items inside.

وعند وضع الكتب في الحقيبة ضع األثقل ناحية الظهر ثم األخف تباعًا.
When putting the books in inside, place the heaviest against 

the back of the bag then work your way to the lightest.

1

2

3

أن تكون هذة األحزمة مبطنة بمادة لينة لكي تقلل الضغط 
على األكتاف.

Straps should be lined with soft materials to 
reduce the pressure on the shoulders.

أن تحتـــوي الحقيبـــة علـــى دعامة ســـميكة ومرنة مـــن الناحية 
الخلفية لدعم العمود الفقري.

The bag should have a thick, flexible Back Structure to 
support the spine. 

يجب أن تحتوي الحقيبة على أحزمة كتف عريضة.

The Bag should have wide Shoulder Straps.
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ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة ستايل 8

امسح هذا الرابط لتكتشف التشكيلة الكاملة
Scan here to view the full collection

Fashion Collection



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchFashion Collection9

“OFF THE WALL”
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539130

539100539103

Filigree
Twill

Hexagon
Patter

Diamond
Shaped

539145

539586

539146

539587 543269543270

539154
543274

539592

539091

Pure
Rose

539140

543285 539611



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
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543267

Abstract
Aqua

Abstract
Pink

539096

539116

539118

539121

539148 539151

543268539585539582543266

539150 539144

543265539580539584



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
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543279

539071539092539094

539056539073

Big Leaves
Twill

Rose
Butterfly

Feathers
Twill

Big Rose
Twill

Rose Pink
Twill

539141539612539142539613 539133539600

539485 543277539597

543286543287

539134 543280539605



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchFashion Collection13

539095 539085

Flamingo 
Blue

Flamingo 
Peach

539135 543281539606543288539143539615

539089539087539086

Unicorn
Twill

Blue Unicorn
Twill

Pink Unicorn
Twill

539136539607 539138539608 539139539609

543284543283543282



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة ستايل 14

539114

Colored 
Feather

539120

Colored
Strips

539589 539149 543272

Camo
Black

Camo
White

539128

539152

539593539595

539129

539155

543276

539147 543271539588

543275



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchFashion Collection15

539035 539043

539470

539049

Green
White
Black

Black 
Green
Grey

Blue 
Beige
Red

539047

539546 543259

539553 543264

539472

539548 543261

539551 543263

Grey
Red
Blue

539475539474



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
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539530 539527 543252

Black 
Metal

543256

543250539526

543249539524

539009

Emerald 
Metal

Purple
Metal

539012

539020

539011

Grey 
Metal

Blue 
Metal

539537

539015

543253



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchFashion Collection17

538997

Peach

543242539511

539001

Grey

539519 543253

539000

Black

539518 543250

577717

Aqua
Plast

577719577720



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
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Black
Nylon

545005

Nylon 
Black 

544997



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchFashion Collection19

545002

Polyester 
Black

Black 
Nylon

544996



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة ستايل 20

541108 541107

541099 541106

541096

541109

Black 
Rugged

Black 
Core

Black 
Virile

Black 
Rigid

Black 
Hunt

Black 
Casual



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchFashion Collection21

535084 535085

Bounds
Color

Realm
Green
Spruce

Realm 
Goji 
Berry

535086

“OFF THE WALL”



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة ستايل 22

535091535097

Classic 
Dark 
Denim

Classic 
Print

535095

Classic 
Summer



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchFashion Collection23

540029

540042

Western 
Black 

Western 
Raven

Western
Ash Rose

540044

Pumpkin
Spice 

540047540039

Western
Black
Blackberry



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة ستايل 24

Bruni Navy Blue

541076

Bruni Black

541074541075

Bruni Khaki

Angel
Purple

Angel Navy
Blue

541078

541077



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchFashion Collection25

541080 541079

541085 541086

Kozmo
Black

Kozmo
Navy
Blue

Moray 
Navy 
Blue

Moray
Black

541082

Lily
Navy 
Blue

541081

Lily 
Black

Sport 
Khaki

Lander 
Navy Blue

541083

Lander 
Black

541084

540651



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين التشكيلة الرياضية 26

Sport Collection

امسح هذا الرابط لتكتشف التشكيلة الكاملة
Scan here to view the full collection



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchSport Collection27



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين التشكيلة الرياضية 28

538385

Adidas Originals 
Backpack Adicolor

538409

576286

576284

576285

Originals Classic 
Adicolor Backpack

Originals Classic 
Adicolor Backpack

Blue

Green

Black



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchSport Collection29

538382

538408

Classic
Navy

538381

Classic
Black

538383

Classic
Pink

538384

Classic 
Black

Classic
Grey



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين التشكيلة الرياضية 30

538373

Linear 
Core 
Backpack

Water 
Bottles 
750ml

538450538442538443538444538447538448538449

538409

538384

Power
Black

Classic 
Black

Power
White

538419



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
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538434

Classic 
Fabric 
Black

538375538374 538376538377

Classic
Xl Brown

Classic
Xl Black

Classic
Xl Red

Classic
Xl Navy

Classic
Boxy 
Black

Classic
Boxy 
Pink

538384 576239

Classic
Xl Black

Classic
Xl Blue

538431538430

538380

Classic Camo 
Black



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
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576238576257

538429 538423

Classic 
Royal 
Blue

Classic 
Royal 
Purple

538427 538421538424

Classic 
Boston 
Silver

Linear
Classic
Day

Classic XL
Wonder Red

Classic XL Black - Blue

Classic
Royal 
Navy

Classic 
Boston
Black

Classic 
Boston
Grey

Classic 
Boston
Rose

Classic  
Royal 
Black

Classic
Royal 
Pink

576267576272576280576269

576218



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
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576250 576248

576249

538441

538439

Classic 3s 
Mesh Pink

Classic 
Boston 3 
stripes
Black

Performance 
Blue

Classic 
Boston 3 
stripes
Beig

Linear
Blue

Linear
Black

Classic 3 
stripes
Grey

Classic 3 
Stripes Blue

Classic 3 
stripes
Black

538437

Classic 3s 
Mesh Blue

538435

576264

576281

576282

576261

Classic 3s 
Mesh Black



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين التشكيلة الرياضية 34

535035535013535014

Water Bottles 700ml

535045

535041

535043

535039

535044

535037

535040

535042

535038

535027535026 535019535028

Elemental
Baby Blue

Elemental
Pink

Elemental
Black

Elemental
Collection



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
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535007535029535008

535034535033

Nike Elemental 
Backpack Red

Nike Elemental 
Backpack Black

Brasilia 
Medium

Brasilia
XL

535017

535010

535011

Nike Fc 
Black

Nike
Heritage

Nike
Neymar 
Jr.

535016 535018
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538103538106 538102538105

Water Bottles 700ml

517230 517233538126 538124 538125538127

1L

Originals 
Foxglove

Originals
Black

Originals 
Ultragray

Originals 
Blue

538047 538044538048 538046

Core Base
Forest Night

Core Base 
Burgundy

Core Base 
Black

Core Base 
Bridal Rose

538099

Phase 
Foxglove



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchSport Collection37

576459

538049

576456

576461

538050

576457

Phase 
Black

Phase 
Rose

Phase 
Set 
Rose

Phase 
Set 
Black

 Phase
 Peacoat

Phase 
Black

538121

Academy
Set Camo



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
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538107

Phase II 
Forest Night

Phase II 
Foxglove

538108

Deck Ii 
Black

Deck Ii 
Ultragray

Deck Ii 
Peacoat

Deck Ii 
Foxglove

538114538118 538116538117



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
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538460 538458 538461

538452538453 538454

Classics 
Black

Kids Lunch 
Blue Set

Classics 
White

Kids Lunch 
Pink Set

Classics 
Blue

Kids Lunch 
Black Set

538456

Junior 
Ergoload Blue/
Black

538457

Junior 
Ergoload Pink/
Blue

538462538466

Water 
Bottles 
750ml



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
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امسح هذا الرابط لتكتشف التشكيلة الكاملة
Scan here to view the full collection

Characters Collection



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchCharacters Collection41
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16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack 16” Backpack

541089 541065 541090 541088

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack 16” Backpack

540869 540865 540873 540867



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchCharacters Collection43

541091

Lunch
Bag

Pencil Case

حقيبة مقلمة
غداء

540879540877

Lunch
Bag

Pencil
Case

حقيبة مقلمة
غداء

قرطاسية

المجموعة الكاملة

Stationaries

Value Pack

541092

578281 578544 578542



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
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578282

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack 16” Backpack

541123541126 541127541114

Lunch
Bag

Pencil Case
حقيبة مقلمة

غداء

Stationariesقرطاسية

541130541129



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchCharacters Collection45

Stationariesقرطاسية

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack 16” Backpack

540895540901540894540898

Pencil
Case

حقيبة مقلمة
غداء

540905540903

Lunch
Bag

578286



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
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578290

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder BackpackPencil Case 16” Backpack

540886540888540885540887540890

Stationariesقرطاسية



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchCharacters Collection47

578284

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack 16” Backpack

541134541135 541136541133

Stationariesقرطاسية
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Superheroes Collection

امسح هذا الرابط لتكتشف التشكيلة الكاملة
Scan here to view the full collection



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchSuperheroes Collection49



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
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578598578897

14” Kinder Backpack

541162

16” Backpack

541160

14” Kinder Trolley

541163

16” Trolley

541161

Pencil Case

Stationariesقرطاسية

541165

578898



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchSuperheroes Collection51

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack 16” Backpack

541169541171541168541170

Stationariesقرطاسية

578547
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578300 578895578896

14” Kinder Backpack

541187

16” Backpack

541185

14” Kinder Trolley

541188

16” Trolley

541186

Stationariesقرطاسية

541190

Pencil Case



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchSuperheroes Collection53

578299 578545578894

14” Kinder Backpack

541195

16” Backpack

541193

14” Kinder Trolley

541196

16” Trolley

541194

Stationariesقرطاسية

541198

Pencil Case
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541183 541184 541182

541179 541180

14” Kinder Trolley 14” Kinder Backpack

541181

Lunch
Bag

Lunch
Box

Water
Bottle

Pencil Case
قاروة مقلمة

مياه
صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

Stationariesقرطاسية

578303



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchSuperheroes Collection55

540921

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack

540919

16” Backpack

540914540917540911540916

540918

Lunch
Bag

Water
Bottle

Pencil
Case

قاروة مقلمة
مياه

حقيبة 
غداء

Stationariesقرطاسية

578302



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
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19.5” Backpack 20” TrolleyPencil Case

541835541829541837



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchSuperheroes Collection57

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder BackpackPencil Case 16” Backpack

540924 540922 540925 540923

Stationariesقرطاسية

540927



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
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541150

541151

16” Trolley14” Kinder Trolley

541148

541149

14” Kinder Backpack 16” Backpack

541144541146541141541145

Water
Bottle

Pencil 
Case

مقلمة

قاروة 
مياه

Stationariesقرطاسية



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchSuperheroes Collection59

541157

541156

Lunch
Bag

Pencil 
Case

مقلمة

حقيبة 
غداء

16” Backpack 16” Trolley

541153541152



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة رياض األطفال 60

Kindergarten Collection

امسح هذا الرابط لتكتشف التشكيلة الكاملة
Scan here to view the full collection



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchKindergarten Collection61

KINDERGARTEN

539490539494

539496

539499 539501

539489

539498

539488

539492

539497

539491

539495

539500

539502



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة رياض األطفال 62

540350540346540347

540376540375540374540373

Backpack Mermaid Stripes Backpack Unicorn Stripes Backpack 4d Unicorn Printed

Backpack Submarine 
Blue & Pink

Backpack Astronaut 
Pink & Blue

540345

Backpack
Tiger Stripes



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchKindergarten Collection63

541204 541208541207 541875541876541206

Kinder Backpack Shield
Captain America

Kinder Backpack
Helmet Ferrari

Kinder Backpack
Batman

Kinder Backpack 
Superman

Kinder Backpack 11”
Iron Man Hardshell

Kinder Backpack 11”
Captain America Hardshell

Backpack 
4D Spider

540349



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة المجموعة الكاملة 64

4 in 1 Value Pack Collection

امسح هذا الرابط لتكتشف التشكيلة الكاملة
Scan here to view the full collection



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchValue Pack Collection65

كل شنطة تحتوي على: مقلمة - قارورة مياه - حقيبة غذاء

577572

16» Trolly

577583

14» TROLLY

577594

16» Backpack

577605

14» Backpack



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة المجموعة الكاملة 66

577609

577606

577598

577595

16» Backpack

16» Backpack

14» Backpack

14» Backpack

577587

577584

577576

577573

16» Trolly

16» Trolly

14» Trolly

14» Trolly

كل شنطة تحتوي على: مقلمة - قارورة مياه - حقيبة غذاء



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchValue Pack Collection67

577610 577599

16» Backpack14» Backpack

577588 577577

16» Trolly14» Trolly

577582 577604577571 577593

16» Trolly14» Trolly 16» Backpack14» Backpack

كل شنطة تحتوي على: مقلمة - قارورة مياه - حقيبة غذاء



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة المجموعة الكاملة 68

577607

577596

16» Backpack

14» Backpack

577585

577574

16» Trolly

14» Trolly

كل شنطة تحتوي على: مقلمة - قارورة مياه - حقيبة غذاء



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchValue Pack Collection69

577608

577597

577586

577575
16» Trolly

14» Trolly

16» Backpack

14» Backpack

كل شنطة تحتوي على: مقلمة - قارورة مياه - حقيبة غذاء



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة المجموعة الكاملة 70

577612 577601

16» Backpack14» Backpack

577613 577602

16» Backpack14» Backpack

577591 577580

16» Trolly14» Trolly

577590 577579

16» Trolly14» Trolly

كل شنطة تحتوي على: مقلمة - قارورة مياه - حقيبة غذاء



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchValue Pack Collection71

577614 577603

16» Backpack14» Backpack

577592 577581

16» Trolly14» Trolly

577589

577578

16» Trolly

14» Trolly

577589

577578

16» Backpack

14» Backpack

كل شنطة تحتوي على: مقلمة - قارورة مياه - حقيبة غذاء



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة المجموعة الكاملة 72

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

المجموعة الكاملة
Value Pack

578281 578544 578542



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchValue Pack Collection73

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

المجموعة الكاملة
Value Pack

578282 578286

578284 578290



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة المجموعة الكاملة 74

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

المجموعة الكاملة
Value Pack

578383

578288

578285

578289



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchValue Pack Collection75

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

المجموعة الكاملة
Value Pack

578598578897 578898

578547578302



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة المجموعة الكاملة 76

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

المجموعة الكاملة
Value Pack

578300

578299 578545578894

578895578896



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchValue Pack Collection77

578306

578546

578904

578304

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

المجموعة الكاملة
Value Pack



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة المجموعة الكاملة 78

578548578549

578305 578574

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

المجموعة الكاملة
Value Pack



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchValue Pack Collection79

578308

578309578893

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

المجموعة الكاملة
Value Pack

578303



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين تشكيلة المجموعة الكاملة 80

577631 577632

577637577638

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

المجموعة الكاملة
Value Pack



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchValue Pack Collection81

577633

577635

577634

577636

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

المجموعة الكاملة
Value Pack



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين المستلزمات المدرسية 82

FX986IIS
GRAPHIC
CALCULATOR
21 DIGIT

امسح هذا الرابط لتكتشف التشكيلة الكاملة
Scan here to view the full collection



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchSchool Supplies83

Lunch 
Box Mini 
Cool Grey

Lunch
Box Mini
Cool Cyan

Lunch 
Box Mini
Cool Peach

Lunch
Box Mini
Cool Mint 

572186572195

572187572193

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

صندوق الطعام
Lunch Box



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر األأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير األإلكرتوين المستلزمات المدرسية 84

A4 دفاتر
1
2
3
5

Subject
Subject
Subject
Subject

موضوع
موضوع
موضوع
موضوع

SHEETS
SHEETS
SHEETS
SHEETS

100
120
150
200

ورقة
ورقة
ورقة
ورقة

 English عربي  In 10 Colors ب ١٠ ألوان

SHEETS 100
1Subject موضوع

ورقة

A5 دفاتر
 English عربي

 In 10 Colors ب ١٠ ألوان

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals



You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with
“Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App. SearchSchool Supplies85

   دفاتر
A5 - A4 - B5
SHEETS
SHEETS
SHEETS
SHEETS

40
60
80

100

ورقة
ورقة
ورقة
ورقة

 In 10 Colors ب ١٠ ألوان

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

A5A4 B5

دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals
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دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection
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دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection
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دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection
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دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection
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األلوان ولوازمها
Colors & Accessories

أطقم أقالم ألوان خشبية

90676

90677

90678

171296

أطقم أقالم ألوان شمع

 أقالم باستيل زيتية

113839

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection
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األلوان ولوازمها
Colors & Accessories

536643

482603

457989

377557

أطقم أقالم ألوان خشبية

أطقم أقالم ألوان خشبية

أطقم أقالم ألوان

أطقم أقالم ألوان
ماركر برائحة 

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection
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األلوان ولوازمها
Colors & Accessories

379993

Gouache Color
ألوان جواش

Water Color Water Color
ألوان مائية ألوان مائية

379984 432592

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection
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األلوان ولوازمها
Colors & Accessories

Color Pencil
أقالم ألوان خشبية

374415

286218

286219

286220

Jumbo Crayon
ألوان شمعية جمبو

432000

Vibrant Colors
اقالم ألوان فلوماستر

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection
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المحايات
Erasers

542519

542518

542535

542534

542516

542517

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection
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البرايات
Sharpener

542523

509207

509200

542523

509216

509210

509217

509219

509225

509224

509226

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection
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امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

ألعاب تعليمية
Colors & Accessories

488480مجموعة الحروف اإلنجليزية مجموعة الحروف العربية

حامل الحروف واألشكال

518198

488476

525132 أحجية الساعة واألشكال488455 لوح توزيع االشكال
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امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

السبورات وملحقاتها
White Board & Accessories
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Roco Jumbo Bucket Modelling 
Clay/Dough + Accessory

Roco Dentist Workshop Model-
ling Clay/Dough + Accessory

Roco 15-Pack 3 oz Party 
Activity Dough

Roco 14-Pack Color 
Activity Dough

Roco Burger Modelling 
Clay/Dough + Accessory

Roco 8-Pack 3 oz Color Activity Dough

Roco Letters Modelling Clay/Dough 
Tool

Roco Ice Cream Modelling 
Clay/Dough + Accessory

543008

542998

542997

543012

543007

543025

543009

543010

قوالب روكو الكبیرة لتشكیل الصلصال
+ إكسسوارات

صلصال طبیب األسنان + إكسسوارات

عجینة روكو ثري أوز بخمسة عشر
لوًنا لألنشطة

صلصال روكو بأربعة عشر لوًنا
لممارسة األنشطة

صلصال/ عجینة روكو لتشكیل 
البرجر+ إكسسوارات

عجینة روكو ثري أوز بثمانیة ألوان لألنشطة

صلصال/عجینة روكو لتشكیل الحروف

صلصال/عجینة روكو كریزي لتشكیل 
اآلیس كریم + إكسسوارات
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Roco Zig Zag Car 
Slider Playset

Roco Hamburger with Onion Rings 
Set Kid’s Pretend Play

Roco Shape Sort Wheel 
Preschool - Learning Activity Set

Roco Cutting Vegetable Set Kid’s 
Pretend Play

Roco Ocean Animal Blocks 
Activity Blocks

Roco Rainbow Stacker Preschool 
Learning Activity Set

Roco Egg Box Kid’s 
Pretend Play

Roco Hammer Peg Preschool 
Learning Activity Set

525255

488319

488458

488318

488469

488474

488336

488487

مجموعة روكو أللعاب التظاهر
لألطفال مكونة من سیارة ومنزلق

مجموعة روكو أللعاب التظاهر لألطفال 
مكونة من هامبرجر وحلقات البصل

عجلة روكو لتكوین األشكال ألنشطة تعلم
ما قبل المدرسة

مجموعة تقطیع الخضراوات أللعاب
التظاهر لألطفال من روكو

 مجموعة روكو لمكعبات 
حیوانات المحیط

 مجموعة روكو متعددة األلوان
 ألنشطة تعلم ما قبل المدرسة

مجموعة روكو أللعاب التظاهر
لألطفال مكونة من صندوق بیض

 مطرقة روكو ألنشطة تعلم 
ما قبل المدرسة



تسوق أونالين

care@jarir.com

Download the App & Start Shopping
حمل التطبيق وابدأ التسوق

4 in 1 Value Pack Collection

امسح هذا الرابط لتكتشف التشكيلة الكاملة
Scan here to view the full collection


