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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.
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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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تشكيلة ستايل 6

Fashion Collection
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Camo
Black

539152

539593 543275
539128

Abstract
Aqua

539151

543268539585

539121539470

539546
543259

539035

543256

Purple
Metal

539537

539020

Black 
Metal

543250

539011

539526

Black 
Green
Grey



Fashion Collection9

Flamingo 
Blue

Flamingo 
Peach

539135 543281539606543288539143539615

Blue 
Unicorn
Twill

539138539608

543283

539095

539087

539085

Aqua
Plast

577719577717577720

Grey

539519 539001 543253
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Black
Nylon

545005

Nylon 
Black 

544997
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545002

Polyester 
Black

Black 
Nylon

544996



التشكيلة الرياضية 12

Sport Collection



Sport Collection13
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Adidas Originals 
Backpack Adicolor

576286

576284

576285

Blue

Green

Black

538423

Classic 
Royal 
Purple

Classic 
Boston 
Silver

Classic 
Boston
Black

Classic 
Boston
Grey

Classic 
Boston
Rose

576267576272576280576269



Sport Collection15

576261

538384 576239

Classic
Xl Black

Classic
Xl Blue

Linear
Blue

Linear
Black

576281

576282

576250 576248

576249

Classic Boston 3 
stripes Black stripes Beig

Classic 3 
stripes
Grey

Classic 3 
Stripes Blue

Classic 3 
stripes
Black

576264

576238576257

Linear
Classic Day

Classic XL
Wonder Red

Classic XL 
Black - Blue

576218
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Characters Collection



Characters Collection17

Value Packالمجموعة الكاملة

578544 578542

578286 578288578289



تشكيلة األبطال 18

Superheroes Collection



Superheroes Collection19
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578300

578299 578545578894

578895

Value Packالمجموعة الكاملة

578548



Superheroes Collection21

578897

578547

Value Packالمجموعة الكاملة

578304

578546
578305
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FX986IIS
GRAPHIC
CALCULATOR
21 DIGIT
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Lunch 
Box Mini 
Cool Grey

Lunch
Box Mini
Cool Cyan

Lunch 
Box Mini
Cool Peach

Lunch
Box Mini
Cool Mint 

572186572195

572187572193

صندوق الطعام
Lunch Box
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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

دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals
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   دفاتر
A5 - A4 - B5
SHEETS
SHEETS
SHEETS
SHEETS

40
60
80
100

ورقة
ورقة
ورقة
ورقة

 In 10 Colors ب ١٠ ألوان

A5A4 B5

دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals
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دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals
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دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals
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دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals
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دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals



المستلزمات المدرسية 30

األلوان ولوازمها
Colors & Accessories

أطقم أقالم ألوان خشبية

90676

90677

90678

171296

أطقم أقالم ألوان شمع

 أقالم باستيل زيتية

113839
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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 
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األلوان ولوازمها
Colors & Accessories

379993

Gouache Color
ألوان جواش

Water Color Water Color
ألوان مائية ألوان مائية

379984 432592
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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
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المحايات
Erasers

542519

542518

542535

542534

542516

542517
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البرايات
Sharpener

542523

509207

509200

542523

509216

509210

509217

509219

509225

509224

509226
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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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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



4 in 1 Value Pack
Collection

Latest Technology
and Offers

Be the first to know about the

to subscribe
to our

newsletter

Scan QR code
لالشتراك

في نشرتنا

البريدية

QR امسح رمز
أحدث التكنولوجيا

والعروض

كن أول من يعرف عن

تواصل معنا1801802
CONTACT US

jarirbookstorejarirkuwaitjarirbookstore.kuwait


