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كاميرا الويب
ينصح باستخدام كاميرا ويب عالية الجودة، ألنه كما نعلم ليست كل 

األجهزة تتميز بكاميرا مناسبة للدروس عبر اإلنترنت. 

أساسيات التعلم عن بعد
من أجل ضمان عام دراسي حافل ومثمر لطفلك 

ننصحك بالتوصيات التالية:

شبكة WIFI قوية
تأكد من توفير شبكة WIFI قوية حتى ال يواجه طفلك مشكالت 

تقنية أثناء دراسته عن بعد. 

أجهزة الكمبيوتر المحمولة / أجهزة التابلت
يوصى باستخدام شاشة تتراوح ما بين 11 إلى 13 بوصة لألطفال 

الذين تقل أعمارهم عن 12 عاًما، أما األطفال الذين تزيد أعمارهم عن 
12 عاًما فينصح باستخدام شاشة تتراوح ما بين 13 إلى 15 بوصة، ال 

تنسى أن تبقي أجهزتك مشحونة دائًما أو موصولة بالطاقة. 

الطابعات
من المهم وجود طابعة متصلة في جميع األوقات لطفلك سواًء 

للواجبات المنزلية أو االختبارات عن بعد.

كرسي وطاولة قابالن للتعديل
ينصح بشراء طاولة وكرسي يمكن تعديلهما ألي ارتفاع نظًرا ألن 
األطفال ينمون بشكل سريع، وإلضافة المزيد من الراحة بإمكانك 

وضع وسادة خلفية للطفل. 

سماعات الرأس
لزيادة تركيز الطفل وحجب الضوضاء عنه يفّضل استخدام سماعات 

رأس آمنة لألطفال ال تزيد عن 85 ديسيبل*

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

:Sources *المصادر
www.audiophileon.com/news/best-headphones-for-kids
www.noisyplanet.nidcd.nih.gov/have-you-heard/volume-limiting-headphones-safe-for-your-child
www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-kids-headphones/

مستلزمات التعلم عن بعد
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بطـاقة خصم جرير اإللكترونية



خطوات لكيفية
تعلم أبنائكم عن

بعد بالط��قة السليمة التعلم عن بعد
توفير بيئة  هادئة ومناسبة 

للتعلم عن بعد:
- يجب توفير بيئة هادئة و مناسبة بعيدة عن 
أي مؤثرات خارجية مثل (التليفزيون, الجوال 
غرفة  تكون  أال  ويفضل  الفيديو)  وألعاب 
النوم أو غرفة المعيشة ويفضل أيض� طالء 
التركيز  على  تساعد  التى  با�لوان  الغرفه 

مثل اللون ا�خضر أو ا�صفر أو البرتقالي.

تهيئة وضع الجلوس على المكتب 
بالطريقة السليمة:

 Ergonomics يجب أن يضبط زاوية الكرسى بوضعية -
التي تجعل طفلك يجلس بطريقة صحيحة وآمنة 

ومريحة لظهره حتى يستطيع التركيز �طول وقت.

الوصول مع أبنائك للمستوى التعليمى المرغوب به 
عن طريق (التعلم عن بعد) يعتمد على تطبيق 

جميع الخطوات السابقة بشكل مستمر.

- يجب متابعة المعلمين للتأكد من 
صحة ا�نشطة التي تقوم بها لتطوير 

مستوى أوالدك التعليمي والتواصل مع 
ا«باء ا«خرين لالستفادة من خبراتهم 

المختلفة مع أطفالهم.

متابعة المعلمين 
لتطوير مستوى 

أوالدك التعليمي:

-يجب تشجيع أطفالك بإستمرار 
ومكافأتهم  ويمكن تنفيذ بعض 

المسابقات التحفيزيه الصغيرة �ن ذلك 
يدفعهم للتقدم والتطور وأستمر 

باÂستماع لهم و�فكارهم وتنميتها.

-وضع جدول أوقات الراحة يمكننا 
االستفادة من هذا الوقت بممارستهم 

الرياضة أو ممارسة بعض ا�لعاب الترفيهية 
واÂهتمام أيض� بتنظيم وقت نوم الطفل 

فاالنتظام على النوم فى المواعيد 
المبكرة وعدم السهر ليًال يجعله أكثر 

نشاط� وتركيزÄ على مدار اليوم.

أن تجعل الغرفة كالمدرسة 
الصغيرة وتزويدها با�دوات 

الالزمة:
- يجب تزويد الغرفة با�دوات القرطاسية مثل 
وجميع  حاسبة  وألة  ورقية  ودفاتر  ا�قالم 
مثل  بعد  فيما  يحتاجها  التي  المستلزمات 
ورق   - الصقة  ومواد  مسطرة   – ا�لوان  (علب 

لتدوين المالحظات- لوحة خشبية).
- توفير الب توب أو تابلت وطابعة.

- توفير لوحة على الحائط وتقسيمها كجدول 
لتدوين جميع ا�نشطة والمهام.  

6

1
3

تشجيع أطفالك 4
بإستمرار ومكافأتهم 

على ماتم إنجازه: �وقات 5 جدول  وضع 
6للراحة: 2
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ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة ستايل8

Fashion Collection

“OFF THE WALL”



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

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view
the full collection

المدرسة هي المكانة ال المكان



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة ستايل10

539122

539130

539100539103

HEARTS
TWILL

MINI 
FILIGREE
TWILL

FILIGREE
TWILL

HEXAGON
PATTER

DIAMOND
SHAPED

539145539586539146539587 539153539591

543273543269543270

539154 543274 539592

تقدم Atrium  حقيبة بتصميم  مطبوع أنيق و جذاب 
تحتوي هذي الحقيبة على جيب داخلي مخصص 

لالبتوب مزين باإلضافة إلى حجرة أساسية مغلقة 
بسحاب وحماالت ظهر قابلة للتعديل



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 Collection11

543267

ABSTRACT
AQUA

ABSTRACT  
PINK

539096

539116

539118

539121

539148 539151

543268543266 539585539582

539150 539144

543265539580539584



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة ستايل12

539132539071539092539094

539091539056539073

PINK LEAVES 
TWILL

PURE
ROSE

BIG LEAVES
TWILL

ROSE
BUTTERFLY

FEATHERS
TWILL

BIG ROSE
TWILL

ROSE PINK
TWILL

539141539612539142539613 539133539600

539485

543277

539597

539149539599

543279 543278543286543287

539134

543280

539605 539140

543285

539611



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 الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة ستايل14

539114

COLORED 
FEATHER

539120

COLORED
STRIPS

539589 539149 543272

CAMO
BLACK

CAMO
WHITE

539128

539152 543275539593539595

539129

539155 543276

539147 543271539588



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

543246543250

CANVAS
BLUE

CANVAS
BLACK

CANVAS 
GREEN

CANVAS
MAROON

538995538990

538994

539542 543254 543255539541 

539540 

538992

539538



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة ستايل16

543255 543254539535 

543252

539012

539018539019

FOREST 
GREEN
METAL

GREY 
METAL

MAROON
METAL

BLUE 
METAL

539015

543253539530

539533

539527



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

VERMILLION 
METAL

BLACK 
METAL

539007

543248

543256543250539526

543249539524539523

539009

EMERALD 
METAL

PURPLE
METAL

539020539011

539537



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة ستايل18

539001538999

LIGHT
BLUE

538998

SEA
FOAM

GREY

539002

LIGHT
PURPLE

543245 539516539520 543243

539517 543244 539519 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 Collection19

539003539000

539005 538997

MUSTARD PEACH

PEACOCKBLACK

543247 543242539511539522

539518 543250 543246539521



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة ستايل20

539035 539043

GREEN
WHITE
BLACK

BLACK 
GREEN
GREY

539047

539470

539546 543259

539472

539548 543261

539551 543263 543260539547
539039

BLUE
YELLOW
GREEN

GREY
RED
BLUE

539471539474



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

539049 539031

RED
BLUE
BEIGE

BLUE 
BEIGE
RED

539475

539553 539544543264 543257

539033

CORAL
PEACH
BLUE

539545 543258
539045

PINK
BLUE
WHITE

539550 543262

539468539473

539467



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة ستايل22

542380

542390

542384

542344

TROLLEY 
BAG 18» 
BLACK 

TROLLEY 
BAG 18» 
BLACK 

BAG 18» 
BLACK 

BAG 18» 
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. SearchFashion Collection23

541637541641 541633

539246539256 539255539244

541639

PURPLE
NYLON TWILL

GREEN WITH 
TASSLE

BLUE NYLON 
TWILL

BLACK WITH 
TASSLE

TEAL NYLON 
TWILL

MAROON WITH 
TASSLE

BLACK NYLON 
TWILL

BLUE WITH 
TASSLE



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة ستايل24

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 Collection25

545002

POLYESTER 
BLACK

BLACK 
NYLON

544996



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة ستايل26

540193

540191

540192

18» 
BLACK

TROLLEY 
18» BLACK

18»

BLACK 

540194

TROLLEY
18» NAVY



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 Collection27

541108 541107

541099 541106

541096 541109

BLACK 
RUGGED

BLACK 
CORE

BLACK 
VIRILE

BLACK 
RIGID

BLACK 
HUNT

BLACK 
CASUAL

541110

ACTIVE
PURPLE

541111

ACTIVE
FOREST



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة ستايل28

535091535092 535090 535094

535097

BLACK
DARK 
SAPPHIRE

CLASSIC PURE 
CASHMERE

CLASSIC
BLACK

CLASSIC DARK 
DENIM

CLASSIC
CASSEL

CLASSIC 
PRINT

535095

CLASSIC 
SUMMER

535089 535088



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 Collection29

540029540037

540042540049

WESTERN 
BLACK 

WESTERN 
RAVEN

WESTERN
NAVY

WESTERN
ASH RO

WESTERN
BLACK

WESTERN 
OIL

540044

PUMPKIN
SPICE 

540047540039



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة ستايل30

535084

535085

BOUNDS
COLOR

REALM
GREEN
SPRUCE

REALM GOJI 
BERRY

535086

“OFF THE WALL”

540311

OLD SKOOL 
PRINTED



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 Collection31

540167 540168 540169

540156 540161 540162

VMB
CORAZONES

GLOWLAB
RAINBOW

MOOS
PARADISE

540163 540165 540166

540170

ECKO CAMO

540175

540176



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة ستايل32

BRUNI NAVY
BLUE

541085 541086

541076

BRUNI
BLACK

541074

KOZMO
BLACK

541075

BRUNI
KHAKI

LANDER 
NAVY 
BLUE

KOZMO
NAVY
BLUE

LANDER 
BLACK

541084 541083

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 Collection33

540651

541080 541079

541071

MORAY 
NAVY 
BLUE

MORAY
BLACK

541073

SPORT 
BLACK

SPORT 
NAVY BLUE

541082

LILY
NAVY BLUE

541081

LILY 
BLACK

SPORT 
KHAKI



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين التشكيلة الرياضية34



امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view
the full collection

المدرسة هي المكانة ال المكان

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. Search Sport Collection35



538408

538385

CLASSIC
BLACK

CLASSIC
NAVY

538382 538381

CLASSIC
BLACK

538383

CLASSIC
PINK

538409 538384

CLASSIC 
GR BLACK

CLASSIC
GREY

CLASSIC 
BLACK

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين التشكيلة الرياضية36



538429538423

CLASSIC 
ROYAL
BLUE

CLASSIC 
ROYAL
PURPLE

538427 538421538424

CLASSIC  
ROYAL NAVY

CLASSIC  
ROYAL BLACK

CLASSIC
ROYAL PINK

538437

CLASSIC 3S 
MESH BLUE

538439

CLASSIC 3S 
MESH PINK

538435

CLASSIC 
3S MESH 
BLACK

538441

MH PER 
BLUE

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. Search Sport Collection37



538409 538384

POWER
0DYE
BLACK

CLASSIC 
BLACK

538373

LINEAR 
BLACK

WATER BOTTLES 750ML

538450538442538443538444538447538448538449

POWER
0DYE WHITE

538419

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين التشكيلة الرياضية38



538433 538434

CLASSIC 
FABRIC 
GREEN

CLASSIC 
FABRIC 
BLACK

538375538374 538376538377

CLASSIC
XL BROWN

CLASSIC
XL BLACK

CLASSIC
XL RED

CLASSIC
XL NAVY

CLASSIC
BOXY BLACK

CLASSIC
BOXY PINK

538431

538430

538380 538378

CLASSIC
XL GREY

CLASSIC 
CAMO 
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. Search Sport Collection39



535027535026 535019535028

535029535036535008

WATER BOTTLES 700ML

535045535041535043 535039535044 535037 535040535042 535038

NIKE FC 
BLACK

535007

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين التشكيلة الرياضية40



535035535013535014

535018535016535017

535009535010535011535012

NIKE
BRSLA MEDIUM

NIKE
BRSLA XL

535033

535034

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. Search Sport Collection41



538103538106 538102538105

538049538101 538050

WATER BOTTLES 700ML

517230 517233538126 538124 538125538127

1L

PHASE 
BLACK

 PHASE
 PEACOAT

PHASE 
ULTRAGRAY

ORIGINALS 
FOXGLOVE

ORIGINALS 
BLACK

ORIGINALS 
ULTRAGRAY

ORIGINALS 
BLUE

PHASE 
FOXGLOVE

538099

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين التشكيلة الرياضية42



538114538118 538116538117

538047538044 538048538046

CORE BASE 
FOREST NIGHT

DECK II 
BLACK

DECK II 
ULTRAGRAY

DECK II 
PEACOAT

DECK II 
FOXGLOVE

CORE BASE 
BURGUNDY

CORE BASE 
BLACK

CORE BASE 
BRIDAL ROSE

ACADEMY
SET CAMO

538121 538108 538107

PHASE II 
FOREST 
NIGHT

PHASE II 
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. Search Sport Collection43



538460 538458 538461

538452538453 538454

538462538466

WATER 
BOTTLES 
750ML

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

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين التشكيلة الرياضية44



538036

538037

538039

HUSTLE 
BLACK

LOUDON
BAROQUE
BlACK

LOUDON 
HALO GREY

LOUDON 
YELLOW OCHRE

538038

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. Search Sport Collection45



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة الشخصيات الخيالية46

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 Collection47

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view
the full collection

المدرسة هي المكانة ال المكان



541117 541118

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack

541091

16” Backpack

541089 541065 541090 541088

Lunch
Bag

Lunch
Box

Water
Bottle

Pencil Case
قاروة مقلمة

مياه
صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

Stationariesقرطاسية

541092

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة الشخصيات الخيالية48



540880 540881

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack

540879

16” Backpack

540869 540865 540873 540867

540877

Lunch
Bag

Lunch
Box

Water
Bottle

Pencil
Case

قاروة مقلمة
مياه

صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

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 Collection49



541131 541132

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack

541129 541130

16” Backpack

541123541126 541127541114

Lunch
Bag

Lunch
Box

Water
Bottle

Pencil Case
قاروة مقلمة

مياه
صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

Stationariesقرطاسية

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة الشخصيات الخيالية50



540907 540909

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack

540903 540905

16” Backpack

540895540901540894540898

Lunch
Bag

Lunch
Box

Water
Bottle

Pencil
Case

قاروة مقلمة
مياه

صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

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 Collection51



541257 541252

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack

541210

16” Backpack

541319541321541318541320

Lunch
Bag

Lunch
Box

Water
Bottle

قاروة 
مياه

صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

Stationariesقرطاسية

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة الشخصيات الخيالية52



541139 541140

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack

541137 541138

16” Backpack

541134541135 541136541133

Lunch
Bag

Lunch
Box

Water
Bottle

Pencil Case
قاروة مقلمة

مياه
صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

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 Collection53



540891

Lunch
Bag

Lunch
Box

540892

Water
Bottle

540889 540890

Pencil
Case

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

540886540888540885540887

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة الشخصيات الخيالية54

قاروة مقلمة
مياه

صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

Stationariesقرطاسية



 Be ready for the new school year
كن مستعدا للعام الدراسي الجديد

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



Superheroes Collection

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة األبطال56



امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view
the full collection

المدرسة هي المكانة ال المكان

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



540920 540921

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack

540919

16” Backpack

540914540917540911540916

540918

Lunch
Bag

Lunch
Box

Water
Bottle

Pencil
Case

قاروة مقلمة
مياه

صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

Stationariesقرطاسية

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة األبطال58



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

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



540928 540929

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack

540927

16” Backpack

540924 540922 540925 540923

540926

Lunch
Bag

Lunch
Box

Water
Bottle

Pencil
Case

قاروة مقلمة
مياه

صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

Stationariesقرطاسية

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة األبطال60



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 Collection61



541175

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack

541173

16” Backpack

541169541171541168541170

541174541172

Lunch
Bag

Lunch
Box

Water
Bottle

Pencil Case
قاروة مقلمة

مياه
صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

Stationariesقرطاسية

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة األبطال62



541199 541200

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack

541197 541198

16” Backpack

541194541196541193541195

Lunch
Bag

Lunch
Box

Water
Bottle

Pencil Case
قاروة مقلمة

مياه
صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

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 Collection63



541166 541167

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack

541164 541165

16” Backpack

541162 541160 541163 541161

Lunch
Bag

Lunch
Box

Water
Bottle

Pencil Case
قاروة مقلمة

مياه
صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

Stationariesقرطاسية

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة األبطال64



541191 541192

16” Trolley14” Kinder Trolley14” Kinder Backpack

541189 541190

16” Backpack

541186541188541185541187

Lunch
Bag

Lunch
Box

Water
Bottle

Pencil Case
قاروة مقلمة

مياه
صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

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 Collection65



541150 541151

16” Trolley14” Kinder Trolley

541148 541149

14” Kinder Backpack 16” Backpack

541144541146541141541145

Lunch
Bag

Lunch
Box

Water
Bottle

Pencil 
Case

قاروة مقلمة
مياه

صندوق
طعام

حقيبة 
غداء

Stationariesقرطاسية

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة األبطال66



Lunch
Bag

Pencil 
Case

مقلمة

حقيبة 
غداء

16” Backpack 16” Trolley

541153541152
541157

541156

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 Collection67



امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view
the full collection

Kindergarten Collection
تشكيلة رياض األطفال

من سن 3 إلى 5 سنوات



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 Collection  69

540350540346540347

540376540375

540374540373

Backpack Mermaid Stripes Backpack Unicorn Stripes Backpack 4d Unicorn Printed

Backpack 
Submarine 
Blue & Pink

Backpack 
Astronaut 
Pink & Blue

540345

Backpack
Tiger Stripes



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة رياض األطفال70

KINDERGARTEN

539490539494

539496

539499 539501

539489

539493

539498

539488

539492

539497

539508

539491

539495

539500

539502



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 Collection  71

541204

541208

541207

541873

541875541876541877

541206

541205

Kinder Backpack Shield
Captain America

Kinder Backpack
Helmet Ferrari

Kinder Backpack
Batman

Kinder Backpack Head
Spiderman

Kinder Backpack 
Superman

Kinder Backpack 11”
Ferrari Hardshell

Kinder Backpack 11”
Iron Man Hardshell

Kinder Backpack 11”
Captain America Hardshell

Kinder Backpack 11”
Spiderman Hardshell

Backpack 4D 
Spider

540349



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة رياض األطفال72

540251 540252

540254 540256 540253 540255

Kinder Backpack Bear Big

Kinder Backpack Cow Big Kinder Backpack Cat Mermaid Kinder Backpack Unicorn Kinder Backpack Rabbit

Kinder Backpack Dog Big



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 Collection  73

540386540377

Backpack
Unicorn Pink & 
Purple Sequins

Kinder
Backpack 12”
FROZEN

Kinder
Backpack 12”
MINNIE MOUSE

Kinder
Backpack 
12” SOFIA

Kinder
Backpack 11”
Frozen
Hardshell

Backpack
Silver/Gold Glitter

540330

540329

Backpack
Pink/Gold Glitter

541201

541203

541881

541202

540333

540332



شنطة مدرسية + مقلمة + قارورة ماء + حقيبة غداء + صندوق طعام
المجموعة الكاملة ٥ في ١ 99SR

ريال
فقط

 شنطة مدرسية + مقلمة
+ قارورة ماء + حقيبة غداء

 المجموعة
الكاملة
4 في ١ 

UNICORN 

99SR

89SR
89SR

79SR

541586 541584 541587 541585

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

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

المجموعة الكاملة



School Bag + Pencil Case + Lunch Box + Lunch Bag + Water Bottle99SR
ريال

فقط

99SR

99SR

99SR

89SR

89SR

89SR

89SR

89SR

89SR

79SR

79SR

79SR

541582 541487 541583 541496

541648

541593

541644 541649

541595

541646

541591541588

16» TROLLY

16» TROLLY

16» TROLLY

14» TROLLY

14» TROLLY

14» TROLLY

16» BACKPACK

16» BACKPACK

16» BACKPACK

14» BACKPACK

14» BACKPACK

14» BACKPACK

كل شنطة تحتوي على
مقلمة - قارورة مياه - 

حقيبة غذاء

كل شنطة تحتوي على
مقلمة - قارورة مياه - 

حقيبة غذاء

كل شنطة تحتوي على
مقلمة - قارورة مياه - 

حقيبة غذاء

شنطة مدرسية + مقلمة + قارورة ماء + حقيبة غداء
المجموعة الكاملة 4 في ١

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 Pack75



ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين تشكيلة رياض األطفال76

541600 541596 541601 541599

 شنطة مدرسية + مقلمة
+ قارورة ماء + حقيبة غداء

المجموعة الكاملة
 4 في ١

COSMOS 99SR

89SR

89SR

79SR

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
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541605

541610

541602

541607

541604

541609

541606

541615

541620 541617 541622 541619

كل شنطة تحتوي على
مقلمة - قارورة مياه - 

حقيبة غذاء

كل شنطة تحتوي على
مقلمة - قارورة مياه - 

حقيبة غذاء

كل شنطة تحتوي على
مقلمة - قارورة مياه - 

حقيبة غذاء

99SR

99SR

99SR

89SR

89SR

89SR

89SR

89SR

89SR

79SR

79SR

79SR

16» TROLLY

16» TROLLY

16» TROLLY

14» TROLLY

14» TROLLY

14» TROLLY

16» BACKPACK

16» BACKPACK

16» BACKPACK

14» BACKPACK

14» BACKPACK

14» BACKPACK

شنطة مدرسية + مقلمة + قارورة ماء + حقيبة غداء
المجموعة الكاملة 4 في ١



شنطة مدرسية + مقلمة + قارورة ماء + حقيبة غداء + صندوق طعام
المجموعة الكاملة ٥ في ١ 99SR

ريال
فقط

540973540830

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

المجموعة الكاملة



School Bag + Pencil Case + Lunch Box + Lunch Bag + Water Bottle99SR
ريال

فقط

540967541020

541022541023

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 Pack79



شنطة مدرسية + مقلمة + قارورة ماء + حقيبة غداء + صندوق طعام
المجموعة الكاملة ٥ في ١ 99SR

ريال
فقط

540977541015

540828540969

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

المجموعة الكاملة



School Bag + Pencil Case + Lunch Box + Lunch Bag + Water Bottle99SR
ريال

فقط

540981

540965540975

540979

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 Pack81



شنطة مدرسية + مقلمة + قارورة ماء + حقيبة غداء + صندوق طعام
المجموعة الكاملة ٥ في ١ 99SR

ريال
فقط

540831

540835540834

540837

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

المجموعة الكاملة



School Bag + Pencil Case + Lunch Box + Lunch Bag + Water Bottle99SR
ريال

فقط

540860

540832541012

540836

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 Pack83



شنطة مدرسية + مقلمة + قارورة ماء + حقيبة غداء + صندوق طعام
المجموعة الكاملة ٥ في ١ 99SR

ريال
فقط

541017 540978

WONDER 
WOMEN

540838540839

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

المجموعة الكاملة



School Bag + Pencil Case + Lunch Box + Lunch Bag + Water Bottle99SR
ريال

فقط

541411

541412

541410

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 Pack85



شنطة مدرسية + مقلمة + قارورة ماء + حقيبة غداء + صندوق طعام
المجموعة الكاملة ٥ في ١ 99SR

ريال
فقط

540998

541000540997

540996

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين 86

المجموعة الكاملة



School Bag + Pencil Case + Lunch Box + Lunch Bag + Water Bottle99SR
ريال

فقط

540999

540858540859

540994

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 Pack87



شنطة مدرسية + مقلمة + قارورة ماء + حقيبة غداء + صندوق طعام
المجموعة الكاملة ٥ في ١ 99SR

ريال
فقط

540845

540847540842

540841

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين 88

المجموعة الكاملة



School Bag + Pencil Case + Lunch Box + Lunch Bag + Water Bottle99SR
ريال

فقط

541058540854

540984540986

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 Pack89



شنطة مدرسية + مقلمة + قارورة ماء + حقيبة غداء + صندوق طعام
المجموعة الكاملة ٥ في ١ 99SR

ريال
فقط

540995

541001540857

540855

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين 90

المجموعة الكاملة



School Bag + Pencil Case + Lunch Box + Lunch Bag + Water Bottle99SR
ريال

فقط

541407

540840540856

541409

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 Pack91



99SR
ريال

فقط
ريال

شنطة مدرسية + مقلمة + حقيبة غداء
المجموعة الكاملة ٣ في ١

540853

540933

540931

3 in 1

3 in 1 3 in 1

3 in 1

540930

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين 92

المجموعة الكاملة



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 Supplies93

صندوق الطعام
Lunch Box

LUNCH BOX 
MINI COOL
GREY

LUNCH BOX 
MINI COOL
CYAN

LUNCH BOX 
MINI COOL
PEACH

LUNCH BOX 
MINI COOL
MINT 

541265540742

540740540736

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection



امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

كمامة
Face Mask

550123 550120

555423555424 555425555422555426

550138 550139 550140 550137

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين 94

المستلزمات المدرسية



E معزز بفيتام

لترطيب اليدين

نفخر بأنه صنع في

 السعودية

معقم آمن
على البشرة

يقضي على ٩٩٫٩٪ من الفيروسات والبكتيريا
متوفر

بخاخ معقم 
لألسطح

548395 547797465954

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 Supplies95



A4 دفاتر

SHEETS
SHEETS
SHEETS
SHEETS

SHEETS

100
120
150
200

100

1
2
3
5

1

Subject
Subject
Subject
Subject

Subject

موضوع
موضوع
موضوع
موضوع

موضوع

ورقة
ورقة
ورقة
ورقة

ورقة

A5 دفاتر

 English عربي

 English عربي

 In 10 Colors ب ١٠ ألوان

 In 10 Colors ب ١٠ ألوان

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين 96

المستلزمات المدرسية



   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

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 Supplies97



دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين 98

المستلزمات المدرسية



دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals

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 Supplies99



امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

دفاتر ومفكرات
Notebooks and Journals

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين 100

المستلزمات المدرسية



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 Supplies101



األلوان ولوازمها
Colors & Accessories

90676129882

90677129884

90678129886

أطقم أقالم ألوان خشبية

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين 102

المستلزمات المدرسية



األلوان ولوازمها
Colors & Accessories

171296287287132719

243636436737

طقم أقالم ألوان فلوماسترطقم أقالم ألوان خشبية

أطقم أقالم ألوان شمع

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 Supplies103



امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

Water Color
ألوان مائية 

 Oil Color
ألوان زيتية

Acrylic Color
ألوان أكريليك

Gouache Color
ألوان جواش

روكو طقم أقالم ألوان

األلوان ولوازمها
Colors & Accessories

379999

379984

379996 379993

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين 104

المستلزمات المدرسية



امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

Vibrant Colors
اقالم ألوان فلوماستر

Oil Pastel
ألوان شمعية زيتية

Jumbo Crayon
ألوان شمعية جمبو

Water Color Big
ألوان مائية

Water Color Pencil

أقالم الوان خشبية / مائية

األلوان ولوازمها
Colors & Accessories

374415432000 432593 432582

286218

286219

286220

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 Supplies105



األلوان ولوازمها
Colors & Accessories

امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين 106

المستلزمات المدرسية



األلوان ولوازمها
Colors & Accessories

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 Supplies107



امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

ألعاب تعليمية
Colors & Accessories

مجموعة الحروف اإلنجليزية
488480 مجموعة الحروف العربية

حامل الحروف واألشكال

518198

488476

525132 488455
أحجية الساعة واألشكال لوح توزيع االشكال

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر الأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة
Search"قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير الإلكرتوين 108

المستلزمات المدرسية



السبورات وملحقاتها
White Board & Accessories

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 Supplies109



STEP 3 خطوة STEP 4 خطوة STEP 5 خطوة 

حمل تطبيق جرير ا�لكتروني

Download Jarir.com App
Jarir.com

STEP 1 خطوة 
STEP 2 خطوة 

تسوق أونال�ن
Shop Online

in 5 simple stepsفي ٥ خطوات سهلة

عنه  تبحث  الذي  الصنف  لك  سيظهر 
في أعلى القائمة وسعره الحالي

The item you scanned will appear 
on the top with latest price

بإضافة  وذلك  مباشرة  الشراء  يمكنك 
الصنف إلى سلة التسوق 

You can buy the item by adding the 
item to cart

ستظهر قائمة بأصناف أخرى مشابهة 
A list of similar products will 
appear too

You can check the item availability in the 
showroom nearest to you before visiting

يمكنك التحقق من توفر المنتج في المعرض ا�قرب 
لك قبل زيارته

الخاص  للباركود  الكاميرا  وجه 
بالصنف الذي تود البحث عنه 

Scan the barcode form the 
items you are searching for

في  الباركود  عالمة  على  اضغط 
خانة البحث في تطبيق جرير

Click on  the barcode icon on 
the search bar

دليل  من  منتج  أي  شراء  لك  يتيح  اªلكتروني  جرير  تطبيق 
آخر  على  االطالع  من  يمكنك  كما  سهولة.  بكل  التسوق 
العروض وا�سعار ومدى توفر أي منتج في المعرض ا�قرب 
الباركود  بقارىء  البحث  خاصية  باستخدام  هذا  كل  إليك 

المتوفرة بالتطبيق.

Jarir.com App allows you to buy any item from the 
Shopping guide easily. Also, you can check latest 
prices and item’s availability in the nearest 
showrooms to you; All using the search function 
with Barcode Reader in Jarir.com App.

عنوانك  على  طلبك  استالم  يمكنك 
المفضل أو إذا كنت تفضل الحصول 
عليه في نفس اليوم فيمكنك اختيار 

استالم الطلب من الفرع ا�قرب لك 

You can choose delivery option 
according to your convenient. 
Whether you want item to be 
deliver at your door step or you 
want to pick up from your 
nearest showroom.

jarir.comjarir.com



STEP 3 خطوة STEP 4 خطوة STEP 5 خطوة 

حمل تطبيق جرير ا�لكتروني

Download Jarir.com App
Jarir.com
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STEP 2 خطوة 

تسوق أونال�ن
Shop Online

in 5 simple stepsفي ٥ خطوات سهلة
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امسح هذا الرابط
لتكتشف التشكيلة الكاملة

Scan here to view 
the full collection

care@jarir.com

تشكيلة العودة إلى المدارس

بأفضل األسعار
14» BACKPACK14» BACKPACK طقم

4 في 1

طقم
4 في 1

طقم
5 في 1

للتشكيلة 
الكاملة

 صفحة 75

للتشكيلة 
الكاملة

 صفحة 75

للتشكيلة 
الكاملة

 صفحة 78

فقط

فقط

فقط

ريال

ريال

ريال

79

89

99

14» TROLLY16» BACKPACK

Download the App & Start Shopping
حمل التطبيق وابدأ التسوق


