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ةالموطّ 
الجعلٌمٌة
ولى

أ
ال

الباهالورًاإلىّالجصضٌريّوهسيّمنّالجّ ّميالرسّ الموهذّثشرحّزمٌعّدروسّّمجناملةةّموطّ هيّ هت.ورةسبّ 

ٌّ عبرّفٌدًوهاتّ ضوثاّوضورةّعالٌةّالرودةةّثعلٌم  

دروس

لعاب اأ

ثكٌٌمات

ثعبٌكات

خرّى
أ
.والعدًدّمنّالخدماتّال  
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ةالموطّ 
ٌّ الجّ  ةعلٌم

ولى
أ
ال

ٌّ الجّ مصجوىّبٌداغوزيًّعجمدّعلىّهتّ.ورةسبّ ثكدمّ الصدًدةّإلًطالّالمعلومةةّنوولوزٌاّالرلم

 .شٌكةو سهلةبعرًكةّ

ٌّ الجنوولوزٌاّ ةّالرلم

مجعةّوّإفادة
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لرمٌعّالفٌدًوهاتّ مصدود الغٌرالدخولّ الشجراكًجٌسّ
وّالموادّالمخجارةّفيّدروسّالمادّ  ثشرّحعلٌمٌةّالجيّالجّ 

أ
ةّا

الشجراك.

لدروسّطّوّسهوّمبسّ ثكومّالفٌدًوهاتّبشرحّ
لبوّوّبعدّلمٌذّمشاهدثهاّالفطوّوًّمننّللجّ 
ٌّ الصطّ  السجعداد. و السجفادةةّلمزًدّةّالرسم

ّدرسّمرفولاّبوخٌكة ًنونّهو 

pdf

ةّعالٌةّالرودة  ٌ فٌدًوهاتّثعلٌم



ورة صّسب  ةّثسهّ .ثخط   ٌ بوائواّالجّ هتّمن جبةّرلم المٌذّوّعلىّاأ

المرازعةّ

وّالسجٌعاب .

 ٌّ ٌّ من جبةّرلم روسطاتّالد ّملخّ ّ،ةّثشموّثكٌٌماتةّغو ثمارًنّ

. ،وشلول مراتّالمعلّ ومذهّ 

6

ة  ٌ المن جبةّالرلم



ورة صّسب  ةّلجكٌٌمّمن جسباتّهتّرهواّللجّ .ثخط   ٌ مارًنّالجفاعل

لمٌذالجّ 

ٌّ  ثمارًنّ  ثوزًوّالجمارًنّورفعّ منّخاللهاّ لمٌذةًّسجعٌعّالجّ ثفاعل

ّّ ةمصاولجهّالخاضّ  بإضالحّهوّّشٌحًّكومّالفرًقّالبٌداغوزيّالمخجص 

المصاولت

7

ٌّ  ثمارًنّ ةثفاعل



الجربٌةّاإلسالمٌةّ

كطصّوالصناًاتال

المفاهٌمّالسرًعةّوالمجفرلاتّ

مّ ةّدروسّثكد   ٌ ربٌةّاإلسالم ،كطصّوالصناًاتّال،ّالج 

ةّ،ّالمفاهٌمّالسرًعة  ٌ عمّفيّالفرهس لاتوّّالمكابالتّ،ّالد  ةبطفةّ المجفر   ٌ اه . مر 

اهي مر 
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ة  ٌ اه فٌدًوهاتّمر 



وّ ثعبٌقشم 
ورةّ  هتّمن. سب 

وّ ثعبٌقشم 
ورةّ  هتّمن. سب 
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ورةثمننّمشجرهٌهاّمنّثوزًوّثعبٌقّ وّمشاهدةّهتّ.سب 
ّالفٌدًوهاتّمنّالهاثفّ الذهي 

وّمنّّ ةّاأ  ٌ وشةّالرلم يّمنانّفٌهّثغعٌةّالل  أ
وذلمّمنّا

.اهجرهت

ورةّثعبٌقّ هتسب 



نّهوّمشجرهٌهاّمنّرسائوّثعلمهمّ: ثمن 
خدمة

عند تنزيل فيديو جديد بالموقع 

يصل للمشترك رسالة نصّية تعلمه 

بالجديد

بإضافة درس جديد

عند القيام بعملّية الّدفع تصل 

للمشترك رسالة تأّكد العملية

بتأكيد الدفع

عندما يغير المشترك كلمة العبور 

عبر الموقع أو في حالة نسيانها 

ويريد استرجاعها يمكنه ذلك 

بكلمة العبور الجديدة للموقع

سائوّخدمةّ الكطٌرةالر 



 نت سبورة مشتركي كل تصل

 تسجيل أول عند ترحيب رسالة

 االشتراك عند وأيضا بالموقع

 تفاصيل كل فيها الفاتورة تصله

 االلكتروني بريده على االشتراك

 على جديد درس تنزيل عند أو

 حالة أوفي بذلك إعالمه يتم الموقع
.طويلة لمدة للموقع زيارته عدم

سائوّخدمةّ الر 

ة  ٌ اللن جروه



أسعار تنافسية ورمزية مق ارنة بالدروس الخصوصية

دهاهٌرّفكط7ّ
للمادةّالواشدة

االشتراك ابتداء من

االشتراكات في  
نت  .سّبورة

دنانير 20
لجميع المواد 

دينارا 50
لجميع المواد 

01

02

دينارا   120
لجميع المواد  
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اشتراك شهري

اشتراك الثالثية

اشتراك سنوي



www.saboura.net
13

ورة صّسب  ةّهتّ.ثخط   ٌ هو لعابّالذ 
أ
مارًنّ رهواّلال والج 

ههاالمفٌدةّالجيّمنّ
أ
رفعّهسبةّالسجفادةّلدىّّشا

لمٌذ .الج 

مارًنّ منّزمٌعّالمسجوًاتّثشموّهذةّالج 
وةّالجصضٌريّإلىّ ادسةالس  .الس 

ة  ٌ لعابّذهو
أ
ثمارًنّوّا

http://www.saboura.net/
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ة  ٌ ثكٌٌماتّثوزٌه

لمٌذّثكٌٌمّ ةّمنّظرفّمسجوىّالج  وّمجابعةّخاض 

الفرًقّالبٌداغوزي


