
 
 راء اجلــــــــــــــــــــــــــــردـــــــــــــــــــــــــــق

 youth_experts@ مبادرة تُعىن مبسابقات َجرد الُكتب | إحدى مبادرات

https://twitter.com/qrajrd/status/1077998849355141120?s=12 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــداركم
 .ةمدارك للعلم مسالك .. هنتم ابلقراءة واملتابعة يف جمموعات تفاعلي

 
https://twitter.com/madark01/status/1053625624986877952?s=12 

 ئوثبــــــــــــــــــــــــــــــة قار 
 .أايم متتالية" ٧كتب يف   ٧كرة احلساب األساسية أن يقرأ املشارك "ف

https://twitter.com/wathb7/status/889788857771855873?s=12 
 معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج

مشروع قرائي يعد األول من نوعه؛ إذ يرسم مناهج مميزة للبناء املعريف ومسارات  
 .لتكوين مؤصل، وفق مناهج حمكمة تراعي مستوى اجلميع

https://twitter.com/m3arij/status/1085182636836831233?s=12 
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  ـــــــــــــــرفكـــــــــــــــاءة إضـــــــــ

وهي الّنور لكل حائر يف ظُلمات هذه احلَياة | هَنا جيَتمع ، الِقراءة غَذاء الروح
 @my_nation1 املبادرة اتبعة لـ، َشغُف الِقراءة والِعلم

https://twitter.com/2my_nation/status/1043910010219220993?s=12 

 

 ر للقراءةنـــــــــــــــــادي تفسيـــــــــــ

https://twitter.com/tafsirbc/status/800769934905118721?s=12 

 ــــراءةـــــــــــداد للقــــــــــــــادي من  
اندي أكادميي يسعى لنشرالوعي واتساع األُفق لدى القارائت ،، حنو هنضة فكرية 

 هلبناء جمتمع نسائي يَرقى أبمت

https://twitter.com/medad_reading/status/944669231232188418?s=12 

 زوادة
ارائا يف العام ينثرون نتاج خربهتم ق 50مبادرة تشجع على القراءة عرب اختيار 

 تبتوصيات وتوجيها
https://twitter.com/zowadabooks/status/1078316159160778752?s=12 
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 راءةــــــــربــــــــــــــــاط الق 
 .فكرة الرابط هي قراءة أكرب قدر ممكن من الصفحات يف يوم واحد

 

https://twitter.com/ribatalqiraah/status/1037450699410427907?s=12 

 إملــــــــــــــــــــــــــــــــام
نَتج املعريفّ مبادرٌة معرفية

ُ
 ، هتدف لقياس مدى إملامك ابمل

 

https://twitter.com/m_elmam/status/999050008963047430?s=12 

 ةــــجنــــــــــــــــى املعـــــــــــرف
مبادرة هادفة إلثراء احملتوى الرقمي مبنتجات تساهم بزايدة مستوى الوعي 

واملعرفة عن طريق تقدمي خالصات الكتب من خالل حمتوى مرئي ومسموع 
 .بني يديكلتكون عناقيد املعرفة 

https://twitter.com/jana_alma3rifa/status/945330787125260288?s=12 
 ـــــونقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارئ

ية للمجتمع أبطيافه مقرونة الواعية نشاطاا ممتعاا وعادة يوم اءةالقر  منارة جلعلقارئون 
 .ضإبتقان مهارات القراءة. الراعي: جلنة التنمية االجتماعية حبي الوادي ابلراي

https://twitter.com/qareoun/status/1054291860687151104?s=12 

 

https://twitter.com/ribatalqiraah/status/1037450699410427907?s=12
https://twitter.com/m_elmam/status/999050008963047430?s=12
https://twitter.com/jana_alma3rifa/status/945330787125260288?s=12
https://twitter.com/qareoun/status/1054291860687151104?s=12
https://pbs.twimg.com/profile_images/1040539252503863297/l3bWyNmp_400x400.jpg
https://pbs.twimg.com/profile_images/983411756134469632/QmbiLejP_400x400.jpg
https://pbs.twimg.com/profile_images/945322131402973186/gSKLUp5j_400x400.jpg
https://pbs.twimg.com/profile_images/1047439862260027393/4ycjRuy8_400x400.jpg


 

 معرفيـــــــــــةنقلــــــــــــــة 
على طريٍق ممنهج؛ ننتقل عرب القراءة اجلماعية إىل مبادئ املعرفة يف علوم الشريعة، 

 روالتاريخ، والفك
/1038489112469299200?s=12https://twitter.com/nglh_marfyh/status 

 ــــــــــــــــــــادرات معرفيـــــــــــــــــــــــةمب 
احلساب عبارة عن فهرسة للمبادرات اليت هلا منّصات على وسائل التواصل 

 .ةاالجتماعي يف السَّاح

https://twitter.com/b_soci/status/911449567656280066?s=12 

 

 تمنـــــــــص
السل صوتية/مرئية مميزة مبادرة تساهم يف حفظ وقتك من خالل اختيار س

         لنتشارك سوايا يف اإلنصات إليها والتفاعل معها، من خالل خطط واضحة 
 .ةومواد منوعة وأدوات قياس ميسر 

https://twitter.com/monsit_/status/1037763420639113216?s=12 
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