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موقع معلمى هو االول فى الوطن العربي فى
األعالن عن الخدمات التعليمية من مدرسين
يعرضون خدماتهم عىل الطالب فى كل الوطن
العربى مجانا سواء للطالب أو المدرس من

دروس خصوصيه و خدمات تعليميه و االعالن

عن دورات و كذلك موسوعه شامله من
المدارس و الكليات و المعاهد





ماذا يستفيد المدرس؟
أعالن مجانى

الوصول المباشر ألف الطلبه بدون اى
وسيط

عرض الصفحه الشخصيه يكون

صوره كامله عن مهارتك فيرى
الطالب كل ذلك فيتواصل معك

مباشر

يمكنك اضافه صور و فديوهات و
لينك موقعك الشخصى و التواصل

االجتماعى



يمكن للطالب عند الدخول عىل
صفحه المعلم و التواصل معه

بضغطه رز عىل لينكات الواتس و

الموقع الشخصى و يرى المراحل
التعليميه و طريقه التدرس و وصف
عن الخدمات التى يقدمها المدرس و
ايضا يستطيع المعلم ان يضع فديو

عن شرحه و كذلك كل الروابط
الخاصه به 



يرى الطالب كافه التفاصيل من
جنسيه المعلم و االختصاصات 

ويرى ايضا الطالب الصور التى يضعها
المعلم لتثبت مصداقيته و موقعه عىل

الخريطه بطريقة جذابه



يستطيع المعلم ايضا اضافه دوره
تدريبية هو يقدمها و يضع كافه

التفاصيل عنها بالصور و الفديوهات
التقديميه و ايضا ملفات الدوره و كذلك

سعر الدوره و طريقه التواصل



ماذا يستفيد الطالب؟
يستفيد الطالب وضوح
الصوره الكامله بين

االف للمدرسين

المتاحين بالموقع الذى
يريده بالطريقه التى
يريدها و يتواصل

مباشره مع المدرس او
الدوره التدريبية و كذلك

المعلومات عن

المدارس و الكليات 



ماذا يستفيد المجتمع
يؤمن فريق معلمى دوت نت بمسؤليته
المجتمعيه امام الجميع و يهدف اىل رفع

الكفاءات و أزاله كافه الحواجز بين

المعلمين المتميزين فى كل الوطن
العربى و فتح لهم أبواب كانت مغلقه

حيث يستطيع المعلم الكفء

ان يلتقى مباشره او عبر االنترنت مما
يجعل المعلم و الطالب المستفدين
بجوده التعليم بدون اى حواجز اتصال



ماذا يستفيد موقع معلمى
موقع معلمى يؤمن بدور المعلم و العمليه
التعليميه و هو موقع مجانى يقوم دخله فى
االساس عىل اعالنات جوجل و نؤكد انه اذا

تم تغيير سياسه االسخدام مستقبال سيظل
ايضا اماكنيه االعالنات المجانيه و الخدمات

المجانيه  و تأكد عزيزى المعلم أو عزيزى
الطالب اننا نتعامل بشفافية و مسؤلية

مجتمعية و أخالقية و تقدير لكل االطراف


