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فهرسة المواضيع التربوية
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جدول ينابيع تربوية األسبوعي

الخميس

علم النفس
وأي مواضيع متعلقة بعلم النفس وفروعه                       

رات تربويةاستشا+ علم نفس النمو + علم النفس الرتبوي 

الثالثاء

وأي قصص وحكايات ذات مغزى تربوي                             القصص

قصص لألطفال+ أشبال الصحابة + قصص تربوية 

اإلثنين

20وأي مواضيع متعلقة باملراهق دون  سن  المراهق

نيمشكالت املراهق+ بناء الشخصية + تربية املراهق 

الجمعة

منوعات
(ليس دائمًا)وأي مواضيع تربوية متنوعة 

ربيمذكرات م+ مشاركات املشرتكني + منوعات تربوية 

السبت

وأي مواضيع متعلقة بالوالدين واملربنيالمربي

أخطاء الرتبية+ مهارات تربوية + تطوير املربي 

األحـد

12وأي مواضيع متعلقة بالطفل دون سن الطفل

صحة أبناءك + بناء الشخصية + تربية الطفل 

األربعاء

وأي مواضيع متعلقة بالرتبية اإلسالمية                                 إسالميات

اميانيةالرتبية اإل+ الرتبية النبوية + الرتبية القرآنية 

(

t.me/YanabeeTaFb.com/YanabeeTa00967 70 22 42 300

www.YanabeeTa.com

ـد السـهــلراش. د/ فقرة  مع أ

م بكارعبدالكري. فقرة  مع د

بو سعدمصطفى أ. فقرة  مع د

طو جاسم امل. فقرة  مع د

قرشينايف ال. فقرة  مع أ

موندفقرة  مع جون روز 

فقرة  بقلم املشرف

http://telegram.com/YanabeeTa
http://facebook.com/YanabeeTa
http://facebook.com/YanabeeTa
https://yanabeeta.com/


t.me/Hoole

جدول املعلم احملرتف األسبوعي

الخميس

 وأي مواضيع متعلقة بعلم النفس وفروعه                              علم النفس

صعوبات التعلم+ نظريات التعلم 

الثالثاء

المعلم الرقمي
وأي تقنيات ختدم املعلم يف العملية التعليمية                    

ألعاب تعليمية+ تطبيقات املعلم 

اإلثنين

وأي مواضيع متعلقة باالسرتاتيجيات                                   استراتيجيات

التعلم النشط+ طرق التدريس 

الجمعة

منوعات
(ليس دائمًا)وأي مواضيع تربوية متنوعة 

علممذكرات م+ مشاركات املشرتكني + منوعات تربوية 

السبت

وأي مواضيع متعلقة باملعلمني واملعلماتالمعلم

مهارات املعلم+ تطوير املعلم 

األحـد

وأي مواضيع متعلقة بالطالب والفصلالطالب

التعامل مع الطالب+ اإلدارة الصفية 

األربعاء

اإلدارة واإلشراف
وأي مواضيع متعلقة باإلدارة واإلشراف                                        

اإلشراف الرتبوي+ اإلدارة املدرسية 

(

t.me/TeachOnlyFb.com/TeachOnly00967 70 22 42 300

رابط القناة  حصريًا تيليقراميف English Podعلى قناة لغة اإلجنليزيةالفقرة أسبوعية يف تدريس 

www.YanabeeTa.com

ويشحممد الد. فقرة  مع د

م بكارعبدالكري. فقرة  مع د

حلعبداهلل مك. فقرة مع أ

طارخلدون البي. فقرة مع أ

مودأمحد احمل. فقرة  مع أ

فقرة  مع تشارلز وديانا

فقرة  بقلم املشرف

http://telegram.me/TeachOnly
http://telegram.me/TeachOnly
http://facebook.com/TeachOnly
http://facebook.com/TeachOnly
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المعلم/ صناعة المربي 

Fb.com/ExParent

Twitter.com/YanabeeTa

t.me/MParents

Fb.com/ExTeach

Twitter.com/TeachOnly

www.YanabeذeTa.com

t.me/MTeachers

https://facebook.com/ExParent
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برنامج القراءة الرتبوي

صفحة82
األبوة والبنوة

عبدالغني عبود. د
صفحة101يناير

زاد المربي

محمد المنجد
فرباير

صفحة113
مسار األسرة

عبدالكريم بكار. د
صفحة120مارس

القواعد العشر

عبدالكريم بكار. د
إبريل

صفحة135
أبناؤنا جواهر

تباسحجيمسلم 
صفحة152مــايــو

طفلي

نايف القرشي
يونيو

صفحة153
نصائح لتربية طفل110

ديرانيةمجاهد 
صفحة154يوليو

مشكالت األطفال

عبدالكريم بكار. د
أغسطس

صفحة161
كيف نفهمه: المراهق

عبدالكريم بكار. د
صفحة164سبتمرب

كيف تصنع طفالً مميزاً

ياسر نصر. د
أكتوبر

صفحة188
فنون ومهارات: تربية الطفل

ياسر محمود. د
صفحة218نوفمرب

اآلن أنت أب

كريم الشاذلي
ديسمرب

t.me/joinchat/B24Vz0pQ2a0Kx2gfQ5ZGMA

Fb.com/groups/YanabeeTa

0096777328665000967771315372
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يوما30ًتحدي الـ 
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آلية غرس القيم والعمل بالتحدي

✔️



☑️

🌹

t.me/joinchat/B24Vz0aSELva7MRQeV4WUQ

https://t.me/joinchat/B24Vz0aSELva7MRQeV4WUQ


أنشطتنا التربوية األخرى

t.me/EduPDFs

t.me/Yanabee

t.me/MParents

t.me/Yanabee

t.me/MTeachers

t.me/joinchat/B24Vz09mBJiIAtBvoMPf8A
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fb.com/TeachOnly

t.me/PerfectFamilyt.me/Moraheq

Parenting Tips

fb.com/YanabeeTaE

pdf

https://t.me/YanabeeTaE
https://facebook.com/YanabeeTaE


تعلم اللغة اإلنجليزية

English Pod

Grammar

Listening

Reading

Writing        

Translation

Review       

www.YanabeذeTa.com

Parenting Tips

t.me/YanabeeTaE

English Podt.me/Hoole
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http://www.telegram.me/PerfectFamily
t.me/PerfectFamily
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 تاب تربويك

 عبة للطفلل

 ستشارة تربويةا

 وتيةحماضرة ص

 طبيق املعلمت

 رةتطبيق األس

 و تربويفيدي

 أسرتنا املثالية

 ـــورة  وتعليقص

 تربويات إجنليزية

 (ك فقطفيسبو)قيبة املعلم احملرتف ح

 تدريس اللغة اإلجنليزية

فقراتنا األسبوعية والنصف أسبوعية

www.YanabeذeTa.com

https://yanabeeta.com/


تربويون ننشر لهم

مصطفى أبو سعد. د

twitter.com/drmostafa64

عبدالكريم بكار. د

twitter.com/Drbakkar

راشد السهل. د

twitter.com/DrAlSahel

جاسم المطوع. د

twitter.com/drjasem

الشنيفيفهد / أ

twitter.com/fs330

نايف القرشي/ أ

twitter.com/naif_odian

محمد المنجد. ش

twitter.com/almonajjid

محمد الدويش. د

twitter.com/mdweesh

روزموندجون 

ألنني قلت ذلك: مؤلف كتاب

جاكسون براون

إرشادات الحياة القصيرة: مؤلف كتاب

ماكجويرتشارلز 

نصائح للمعلمين: مؤلفة كتاب

أبيتزديانا 

نصائح للمعلمين: مؤلفة كتاب

تمبلرريتشارد 

قواعد التربية: مؤلف كتاب

عبداهلل مكحل/ أ

twitter.com/mukahhal1

أحمد المحمود/ أ

twitter.com/amm688

خلدون البيطار/ أ

twitter.com/jgfdsm2011

www.YanabeذeTa.com

https://yanabeeta.com/


وصف موجز لما يتم تقديمه في كل حساب

00967 70 22 42 300

Fb.com/ExParent
Twitter.com/YanabeeTa

Fb.com/ExTeach
Twitter.com/TeachOnly

t.me/YanabeeTa
Fb.com/YanabeeTa

t.me/TeachOnly
Fb.com/TeachOnly

t.me/YanabeeTaE
Fb.com/YanabeeTaE Parenting Tips

t.me/PerfectFamily
Fb.com/OurPerfectFamily

t.me/Moraheq

t.me/MParents

t.me/MTeachers

t.me/EduPDFs pdf

t.me/Hoole English Pod

Ask.fm/YanabeeTa

Instagram.com/YanabeeTa
Instagram.com/TeachOnly

Fb.com/groups/YanabeeTa
t.me/joinchat/B24Vz0pQ2a0

Kx2gfQ5ZGMA



حساباتنا االجتماعية

YanabeeTaHoole

t.me/MParents

t.me/MTeachers

t.me/EduPDFs

t.me/Moraheq

Twitter.com/YanabeeTa

Twitter.com/TeachOnly

Twitter.com/OPerfectFamily

Fb.com/OurPerfectFamily Fb.com/TeachOnly

Fb.com/OPerfectFamily Fb.com/ExTeach Fb.com/ExParent

Fb.com/groups/ OPerfectFamily Fb.com/groups/TeachOnly

Instagram.com/YanabeeTa

TeachOnlyG TeachOnly

@YanabeeTa

youtube.com/YanabeeTa

Ask.fm/YanabeeTa

plus.google.com/+TeachOnly

t.me/joinchat/B24Vz09mBJiIAtBvoMPf8At.me/joinchat/B24Vz09mBJiIAtBvoMPf8A
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تنبيهات هامة



تـنـويـــه

www.yanabeeta.com

/Almohunnd

http://www.yanabeeta.com/
https://t.me/Almohunnd
https://instagram.com/Almohunnd
https://twitter.com/Almohunnd
https://facebook.com/Almohunnd
https://plus.google.com/+Almohunnd


 لواتسالالشرتاك يف رسائلنا على 

 كاحفظ رقـم اخلدمـة يف جهاز

00967 70 22 42 300
وظًا عندكلن تصلك الرسائل إذا مل يكن رقم اخلدمة حمف

 ك بهاحدد اخلدمة اليت تود االشرتا

 
 

اسم اخلدمةيتم عادة جتاهل أي طلب ال حيتوي على

سم دولتكا+ ارسل امسك الثنائي 

اتبع اخلطوات اآلتية

راءتها كاملةانتظر حتى تصلك رسالة اإلضافة، واحرص على ق

!و ، فال تستعجل علمًا بأن إضافة املشرتكني اجلدد تتم نهاية كل أسب

 ينابيـع

تربوية
 املـعــلــم

احملرتف


