
جقهف أقرإأؤ أوحجلن
 يدابكأح مغئ أقعحأط



 
أقرإأؤ طقن  ٍّمغأئ  ﴾قن أداظيف  أقجقهف  همجظ 
كمأحأامق   سغف  عن  مأيدابكأح  أوكبف   أقلثم 
كتأيئ  مفف  اجسسمق   عن  غجحأامق  ماطخهخ 
مأفادأؤ  ممأهأامق   مأثاحأظ  أقكالمطئ   أقثهأئ 
أقكلخف   عن  امأتجمق  دأطأئ  جيف  أقكطحعئ 
ٍّتف  كك  مقهأئ  ثقمف  أإافأح  طقن  مهدأطجمق 
امضهظ اقغ أقكمأحأئ مأقصأغأئ عن العهح أقطجهج 
إلطج.  طك  أقطكف  جيف  جأسئ  أوطكأف  كك 



حماهك همكن

قكئ أقطهقئ

أفادأؤ كطحعئ

اصمهح كمأحأئ

رن ككاض

هثامن أقجقهف طقن ٍّعفأح كلمطئ يدابكأح صأغئ 
أقرإأؤ عن أقكلخف  الجحة أوعفأح ثمف خهأجئ أقاحأإش 
أقطأآقن  مأقاحعهل  ماصمهح كمأحئ تجهجئ  مأفادأؤ 
كطحعئ  مأقغهأق إَّرهأ كمكئ  ماإلن طأجأئ ﴾هتأإهئ 

تجهجئ



أقدهلكأ أقكلخقهئ

﴾قطؤ/ن قطإئ كض طأآقاغ
دمأ فألئ ﴾ثجن أوقطأؤ 

أقفيدهفهئ  ٍّم أقثجهبئ  محل عحسئ 
قيداكاأض إمغاغ كض طأآقاغ. 

رأمج/ن أقإحأكة مأوعيق كض 
طأآقاغ  

ـ
أتح أاسأـي تكأطهأ

ثان مأك إطجئ أقكدأعأئ  
لإغن طقن امأسف

تحؤ/ن أك اامأسف كض أقطأآقئ 
 طك شتهة أقممأاظ 

ـ
إطهجأ

أقحفهئ مأقكمأغض أيقفاحملهئ 
مكمأغض أقامأسف أيتاكأطن

اطحظ/ن طقن ٍّمقغ

ٍّعفأح يداظيف عاحئ قكئ أقطهقئ

https://zoom.us/

https://bit.ly/2wU7xe8

https://bit.ly/2UEGXyZ

https://bit.ly/2xHEcDQ

https://bit.ly/2Uz16pX

https://bit.ly/3dTGbFZ

https://bit.ly/2WXUuDg

https://bit.ly/3bNMCsi

https://bit.ly/2R4sPwI كل يوم قصة

https://bit.ly/2XeJBNF قصة وعبرة

https://bit.ly/2w8r4XX نصائح للمعلين

https://bit.ly/346YP8t الكون

https://bit.ly/2JyZNRz تجارب إلعلوم

https://bit.ly/34467Kl النمر الوردي



أإجأ أهك إأيداكأض ﴾قن إمجفأدئ
                               

أدابكح عن 
أفادأؤ كطحعئ تجهجئ

(podcast)

https://bit.ly/3dNucJU

https://bit.ly/2xKTZSd

https://bit.ly/2w7IqUR

https://bit.ly/2ytK97R

https://ar-podcast.com/

أداكض/ن  ﴾قن إمجفأدئ

أإجٍّ جصئ كرحمطغ أقاتأحن 
أومف  ٍّم أجحخ جصئ كرحمطغ 

أقثأقن 

رأمج عهقق مبأآغن
غسز  طقن  ماطحظ  كجأحفغ  مدض/ن 
أقإحأكة  جيف  كك  مأغطهئ  رجسهأئ 

أقمبأآغهئ

https://apple.co/2wOkruq

https://podcast.aljazeera.net/

جصش قكرحمض اتأحن

http://www.voced.edu.au/



أقإطس هغأحك اغلهئ أقفاأؤ أقكدكمض 
أقهمق إأقغسز أقان فألئ الدحج عن 

أقسظح.

أدافرظ/ن كتكمطئ أقفاؤ 
طقن أقحمأإش أقكغاحثئ 

أغحٍّ/ن فاأؤ

أداكض/ن  ﴾قن فاأؤ 
سمان

book

أدابكح عن 
أفادأؤ كطحعئ تجهجئ

https://adbl.co/2wKUb45

https://kitabsawti.com/ar/

https://librivox.org/

https://www.ted.com/

http://ar.islamway.net/audiobooks

https://www.audible.com/

https://jamalon.com/

https://bookboon.com

http://dlib.nyu.edu/aco/

http://shamela.ws/

http://elearning.edu.sa/open_libraries

Lorem ipsum



اطقق اسكهق أقطحمس أقاغجهكهئ

اطقق /ن جمحئ طإح أىلاحلئ

Excel اطقق/ن أداججأق إحلأكة

صمح/ن كمأحأئ  أقجصأإئ
 قجهغ

1
2

3

4

أدابكح عن 
اصمهح كمأحئ قجهغ

https://www.coursera.org/

https://www.udemy.com/

https://www.lynda.com/

https://www.linkedin.com/learning/

https://online-learning.harvard.edu/catalog/free

https://alison.com/

https://www.nadrus.com/

https://www.edraak.org/

https://www.for9a.com/

https://www.coursat.org/

https://bit.ly/340lLWY 

PowerPoint فهعهئ أداججأق إمحإمهلئ

 https://bit.ly/2WYeK7B

https://bit.ly/2RisbMj

https://bit.ly/2X4rn1c

https://bit.ly/2R65omD



أخحض/ن لإائ عن ثجهغئ أقكلخف

اطقق /ن قظئ تجهجئ

اطقق/ن  أقإحكتئ
اطقق قظئ أقكداغإف

أطكف /ن طقن إثب طقكن

5
6

7

8

أدابكح عن
اصمهح كمأحئ قجهغ

https://www.busuu.com/

https://mylanguages.org/ar/

https://www.pluralsight.com/codeschool

https://bit.ly/2yi9K3p

https://bit.ly/2UZaTVw

https://harmash.com/home/

https://code.org/learn

https://bit.ly/2wKh0F5 Edx.org



أعفأح قفدح أقحماهك أقهمكن

أعحخ /ن سمح  أقمأاظ 

عأتء/ن طأآقاغ 
إاثشهح صإع تجهج

كأحخ/ن أقحهأشئ

ب/ن دهحاغ أقحأاهئ ثجن

ٍّلرء/ن سعثئ LinkedIn أقجأسئ إغ
من إكبأإئ إصأغئ ٍّطكأقغ  ممن صحهغاغ ققاطحهظ طك كمأحأاغ 

عن إهآئ أثاحأعهئ

 كك أقغحك
ـ
أغحٍّ/ن تخأ

أم ألمن غحٍّئ فاأؤ 
ٍّمغسئ

https://bit.ly/٣٤٢٥zED

https://www.linkedin.com/

https://www.instagram.com/chef.b/

https://cookpad.com/jo
https://atbaki.com/

https://kitchen.sayidaty.net/

https://www.justfood.tv/

https://apple.co/٢JxfMQc

اصإهع جاكئ 
 أقغحك أقفحهق:

https://apple.co/3bJKFgf

https://bit.ly/2xKsus0

https://bit.ly/346l5Qc

اصمض/ن قججكئ أقكتاكض 
طإح كسئ لثك



تحؤ / تحإن أقدهلكأ 
أقحغكهئ

أقطؤ/ أقطإن كض ٍّصعأقغ

كأحخ/ كأحدن ممأهئ  كبف أقحدق

غق  إرن ككاض

اسعت Pinterest  مأداقمق أعفأح تجهجئ أم رأحغ أعفأحغ

https://www.pinterest.com

https://www.netflixparty.com/

https://togethertube.com/

رأمج إحأكتغ أقكعشقئ 
كض أسجغأآغ طك إطج



جصش / جصصان قكعأتَّئ  أعاحأشهئ كإافحئ 
وثإأإغ

 كاأإطجمك إأقكدأعأئ قفك غحهإمك ككك لثؤ

اطقق قطإئ أقرصحلة

أقطؤ/ أقطإن همظأ
https://bit.ly/2UzLtPc

https://bit.ly/2w8dqUJ

https://bit.ly/3dOmkYI

غق  إرن ككاض



www.moy.gov.jo MOYJordan MOY_JoMOY_Jo


