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 2021-2022العام الدراسي  الصف األولقرطاسية 
 

Description of Items 

 مقلمة قماش بسحاب

 كباسة

 خرطوش للكباس

 تلزيق شفاف

 مسطرة صغيرة

 علبة أقالم رصاص

 مبراة حديد

 ممحاة كبيرة

 أتيكات

 رسم سميك دفتر

 علبة تلوين شمع

Glue Stick أصبع وسط 

 مقص صغير

 ورق كرتابل رياضيات

 دفتر صغير إنكليزي أحمر

 دفتر صغير علوم أخضر

 دفتر صغير عربي نيلي

 دفتر صغير فرنسي أزرق فاتح كارو

 دفتر صغير رياضيات برتقالي كارو

 ملف شفاف + كبسة أبيض

Clear Book  20 pockets 
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 2021-2022العام الدراسي  الثانيالصف قرطاسية 
 

Description of Items 

 مقلمة قماش بسحاب

 كباسة

 خرطوش للكباس

 تلزيق شفاف

 مسطرة صغيرة

 علبة أقالم رصاص

 مبراة حديد

 ممحاة كبيرة 

 أتيكات

 دفتر رسم سميك

 علبة تلوين شمع 

Glue Stick أصبع وسط 

 مقص صغير

كرتابل عربيورق   

 ورق كارتابل إنكليزي

 ورق كرتابل رياضيات

 دفتر صغير إنكليزي أحمر

 دفتر صغير علوم أخضر

 دفتر صغير عربي نيلي 

 دفترصغير فرنسي أزرق فاتح كارو

 دفترصغير رياضيات  برتقالي كارو

Clear Book  25 pockets 
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 2021-2022العام الدراسي  الثالثالصف قرطاسية 
 

Description of Items 

 مقلمة قماش بسحاب

 كباسة

 خرطوش للكباس

 تلزيق شفاف

 مسطرة صغيرة

 علبة أقالم رصاص

 مبراة حديد

 ممحاة كبيرة 

 أتيكات

 دفتر رسم سميك

 علبة تلوين شمع 

Glue Stick أصبع وسط 

 مقص صغير

 ورق كرتابل عربي

 ورق كارتابل إنكليزي

رياضياتورق كرتابل   

 دفتر صغير إنكليزي أحمر

 دفتر صغير علوم أخضر

 دفتر صغير عربي نيلي 

 دفترصغير فرنسي أزرق فاتح كارو

 دفترصغيررياضيات برتقالي كارو

 ملف شفاف + كبسة أبيض

Clear Book  25 pockets 
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 2021-2022العام الدراسي  الخامسرابع والصف القرطاسية 

 
Description of Items 

 مقلمة قماش بسحاب

 ملف شفاف + كبسة أبيض

 كباسة
 خرطوش للكباس

 تلزيق شفاف

 مسطرة صغيرة

Marker  فوسفور 

 (Only for Grade 5)علبة هندسة جيدة 

 علبة أقالم رصاص

 مبراة حديد

 ممحاة كبيرة 

Corrector  

 أتيكات

 قلم ستيلو

 قلم حبر ناشف أزرق

 أحمرقلم حبر ناشف 
 قلم حبر ناشف أخضر

 دفتر موسيقى

Glue Stick أصبع وسط 

 مقص صغير

 ورق كرتابل عربي

 ورق كارتابل إنكليزي
 ورق كرتابل رياضيات

 دفتر صغير إنكليزي أحمر

 دفتر صغير علوم أخضر
 دفتر صغير عربي نيلي 

 دفترصغير فرنسي أزرق فاتح كارو

 دفترصغيررياضيات برتقالي كارو

 دفتر صغير إجتماعيات برتقالي كارو

 ورق طرحيات عربي ) رزمة (

 ورق طرحيات إنكليزي

 Math ورق طرحيات 

Clear Book  30 pockets 

 


