
 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

ن ادناه ي العضوية كما هو مبي 
ن
اك ف  االشتر

 مزايا العضوية ثمن العضوية مدة العضوية اسم العضوية

 vib-1عضوية ذهبية 
 صفوف 4من صف ولغاية 

اك يع محتويات الموقع تحميل جم دينار 25 سنة من تاري    خ االشتر
 ارب  ع صفوف 

جميع محتويات  VIBعضوية ذهبية 
 الموقع

اك  تحميل جميع محتويات الموقع  دينار 75 سنة من تاري    خ االشتر

ن الخطط  اك مثل تجهت 
 يمكن تنفيذ أي طلبات خارج االشتر

ي حينةمقابل مبلغ مالي بسيط والتحضت  وملفات بشكل خاص 
ن
 يتفق عليه ف

 
ونية  .1  تصميم المواقع االلكتر
ي موقعنا وصفحاتنا عىل  .2

ن
 السوشيال ميديااستضافة الموقع لإلعالن ف

 تصميم مشاري    ع التخرج  .3
 محتوياتها بكافة تصميم ملفات اإلنجاز  .4
 عمل مدونات شخصية  .5
ي موقعنا وعىل مركز التحميل والمجموعات التابعة لنا  .6

ن
 اإلعالن ف

 عمل خطط فصلية + تحليل محتوى ألي مادة مطلوبة حرصي  .7
ي حرصي  .8

ن
ون  عمل تحضت  الكتر

 PowerPoint العروض التقديميةعمل عروض  .9
 حسب الطلب  تتصميم فيديوها .10
 قابل للتعديل  Wordعمل الجداول المدرسية + أي ملف يطلب  .11
 فوري وتفعيلها عىل الحساب البنكي  PayPalفتح حسابات  .12
 يوتيوب عمل قنوات ال .13
وي    ج لها  .14  ممكن التعاون مع جميع المعلمون والمعلمات لنشر محتوياتهم والتر
ها  .15 ية لغات وغت  ن  إمكانية الحصول عىل أي منهاج خاص لمادة اللغة اإلنجلت 
 00962799238559عىل واتساب الموقع  كمتاستفسارا لنستقب .16

 
 



 

 

 

 لدى  اإلعالن أسعار 

 منتديات صقر الجنوب 

المنشورات المسموح فيها  عدد  المدة الثمن

ي الشهر
ن
 ف

ي االسفل رابط 
ن
ف  اسم المجموعة 

ي جميع الصفحات  شهر دينار 10
ن
ي ف

ن
 الرسمي موقعنا  اضغط هنا   بتن اعالن

ي جميع الصفحات  شهر دينار 10
ن
ي ف

ن
 مركز التحميل  اضغط هنا   بتن اعالن

 الصفحة الرسمية  اضغط هنا    10 شهر دينار 15

 رياض األطفال اضغط هنا   10 شهر دينار 15

 الصف األول اضغط هنا   10 شهر دينار 15

ي  اضغط هنا   10 شهر دينار 15
ن
 الصف الثان

 الصف الثالث اضغط هنا   10 شهر دينار 15

 الصف الرابع اضغط هنا   10 شهر دينار 15

 الصف الخامس اضغط هنا   10 شهر دينار 15

 الصف السادس اضغط هنا   10 شهر دينار 15

 الصف السابع اضغط هنا   10 شهر دينار 15

 الصف الثامن اضغط هنا   10 شهر دينار 15

 الصف التاسع اضغط هنا   10 شهر دينار 15

 الصف العاشر  اضغط هنا   10 شهر دينار 15

 الصف األول ثانوي  اضغط هنا  10 شهر دينار 15

ي ثانوي اضغط هنا 10 شهر دينار 15
ن
 الصف الثان

 صقر الجنوبم:.    20 شهر دينار 15

 من النشر عليها بدون مقابل  عال مانة لنا غت  المذكورة مجموعة تابع أي

 

https://www.jnob-jo.com/xf/
https://up.jnob-jo.com/
https://www.facebook.com/jnobjordan/
https://bit.ly/3ox1FjH
https://bit.ly/3A8dgHL
https://bit.ly/3A8dgHL
https://bit.ly/3A8dgHL
https://bit.ly/3uCrobd
https://bit.ly/3mlWuA8
https://bit.ly/3oogrZS
https://bit.ly/39VVc9r
https://bit.ly/3uxShwY
https://bit.ly/3uxShwY
https://bit.ly/39VVdu1
https://bit.ly/3ip3LxS
https://bit.ly/3B65S0W
https://bit.ly/3BgiBhy
https://bit.ly/3oo4P9j

