
أهم المواقع والتطبيقات لتطوير مهاراتك العلمية

التونسي.  محمد د
المشتركة       األولى السنة بعمادة تدريس هيئة عضو



بعد    عن التعلم منصات



●. المفتوحة     التعليمية السعودية الموارد شبكة
للمؤسسات      ● التعليمـية الموارد تـضم رقمـية شبـكة

. التخصصات    جميع إلثراء واألفراد

السعودية     ● التعليمية المؤسسات هم المستفيدون
والطالب       التدريس ة هيـئ أعضاء ن ـم ومنـسوبيها

. المستمر    التعليم بقطاع والمتعلمين
●https://shms.sa

شمس  المنصة

https://shms.sa/


المفتوح   ● للتعليم عربية منصة

باللغة      ● أكاديميـة بموارد المعرفـة لنشـر تهدف
العربية

يتابعون      ● لمن حضور شهادات ة األكاديمـي تقدم
 . بانتظام  الدروس

●www.rwaq.org

العربية   رواقالمنصة

https://www.rwaq.org/


الدورات      ● تقديم فــي متميــز تعليمــي، موقــع
والمجانية      األـجر مدفوـعة المتخـصصة ة التعليمـي

. ً أيضا
ــنة    ● س ــي ف سان   2010تأســست ــي ف

فرانسيسكو.
ــن   ● م ــر أكث مجانية   100.000تقدم دورة

. الموقـع   على ومدفوعة
●www.udemy.com

يوديمي  المنصة

http://www.udemy.com/


االنترنت   على برامج



تخزين        ● لعملـية جوـجل شرـكة قـبل ـمن تقدم خدـمة
سحابي، 

تسمح       ● الـتي دوـكس جوـجل لخدـمة امتداداً تعـتبر
الملفات      وتخزين ل وتعدـي بإنشاء تخدمين للمـس
أمن        تضـمن الـتي جوـجل خوادم عـلى المكتبـية
قبل         ـمن إال ا إليـه الوـصول وعدم ا فيـه الملفات

. يخوله     من أو الملف مالك
تعديلها      ● ى وحـت ا وتحميلـه الملفات ع رـف ن يمـك

باســـتخدام   اإلنترنـــت الحواسيب علـــى
والهواتفالذكية    واألجهزةاللوحية  

https://drive.google.com

Google Drive  اــلتطبيق  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://drive.google.com/


عام   WeTransferتأسـست ●  2009في
في       الكـبيرة الملفات إلرسـال طريقـة كأبسـط

. العالم   أنحاء جميع
●: المجانية   النسخة مزايا
إلى     ● تصل كبيرة ملفات ،  2إرسال جيجابايت
إلى     ● يصل ما إرسال ،     20إمكانية واحد وقت في مستلًما
●  ) لمدة   ) آمن التنزيل رابط ،   10يوجد تقريبًا أيام
●    ، شخصية رسالة إضافة يمكنك
بتنزيل        ● المـستلم يقوم عندـما اإللكتروـني بالبرـيد إشعاًرا تتلـقى

الملفات.

● https://wetransfer.com

 We transfer اــلتطبيق

https://wetransfer.com/


على      ● للتغلـب مؤقتـا متاح اإللكترونـي البريـد
. فيها     المرغوب غير الرسائل خدمة

فيها      ● المرغوب ر غـي الرـسائل ك يجنـب بيق التـط
لـ        وآـمن مجاـني إلكتروـني برـيد عنوان  10ـمع

دقائق.

●https://10minutemail.com

 10 minutes mail 
اــلتطبيق

https://10minutemail.com/


●Overleaf   محرر ــعـاوـني  LaTeXهـو ــ ت
. اــإلـنتـرـنت   عبر مباشر

●LaTeX. لـــتكوـيناــلمستندـات      ـنظـام ـو هيلـــغـة
التي     LaTeXيتـيح ● المستندات كتاـبة إمكانـية

قدر        التوافق مــع ـا تلقائيً تخطيطهـا تنفيـذ يتـم
. الطباعة    معايير مع اإلمكان

●www.overleaf.com

 Overleaf اــلتطبيق

https://www.overleaf.com/


تعتمد      ● اإلنجليزـية باللـغة الكتاـبة لتحـسين منـصة
. السحابية   الـحوسبة على

عام        ● أواخر فـي مرة ألول برنامج اـل إصـدار م ـت
2009 .

التابعة      ● ي والكتاـب اللغوي ق التدقـي مصـادر تقوم
ـمن      أكـثر ـمن بالتحـقق قواعد  250لجراملرـلي

نحوية. 
●www.grammarly.com

 Grammarly 
اــلمنـصة

http://www.grammarly.com/


لالحتياجات       ● مجانا االنترنت على الصور محرر
والمهنية  الشخصية

مثل       ● األخرى الــبرامج كــبير حــد إلــى يشبــه
GIMP  أوPhotoshop.

من       ● األيـسر الجاـنب عـلى األدوات جمـيع توـجد
الطبقات       إلى الوصـول يمكـن بينمـا الصـفحة

. اليمنى      القائمة خالل من األخرى والتعديالت

●https://pixlr.com

 pixlr اــلتطبيق

https://pixlr.com/


التنظيمية،     ● المخططات برسـم يسـمح تطـبيق
خرائط       ، التصــنيف خطــط الذهنيــة، الخرائــط

. البيانية      الرسوم أنواع من وغيرها المفاهيم
ديـسمبر     ● ـفي التشغـيل بدء بديل   2008ـتم وـهو ،

برنامج معه     Microsoft Visio ـل يتواـفق الذي ،
Lucidchart .

اآلخرين،      ● ـمع رسـوماتك مشارـكة بـسهولة يمكـنك
. بشكٍلفوري     والمتزامنة المندمجة للتغييرات

●www.lucidchart.com

 Lucidcahrt اــلتطبيق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%88
http://www.lucidchart.com/


يتيح      ● ت اإلنترـن عـبر ي المجاـن الملفات محول
تنسيق       ن ـم وسـرعة بسـهولة الوسـائط ل تحوـي

. آخر  إلى
● : الشعبية   pdf to wordالتحويالت

mp4 to mp3 png to jpg jpg 
to pdf mov to mp4 pdf to 
jpg png to pdf m4a to mp3 

epub to pdf mkv to.

●www.online-convert.co
m

٧

 ONLINE-CONVERT اــلمنـصة

http://www.online-convert.com/
http://www.online-convert.com/


ملفات      PDFأدوات ● لدمج االنترنت عبر مجانية
PDF 

ملفات  ● ملفات   PDFتقسيم  PDFوضغط
ى    ● إـل س أوفـي ملفات ل مستندات,  PDFتحوـي

PDF  ى ور   JPGإـل ـص و  PDFإلى  JPGـأ
. برامج  بدون

https://www.ilovepdf.com/ar

iLovePDF اــلتطبيق  

https://www.ilovepdf.com/ar


من      ● القديمـة لإلصـدارات الوصـول ح يتـي موقـع
تم       التــي المواقــع ومحتوى اإلنترنــت مواقــع

إغالقها 
خط       ● عـلى للحفاظ مكرـسة ة ربحـي غـير منظـمة

المتعددة      والموارد اإلنترنت وأرشيـف المكتبـة
الوسائط.

https://archive.org

archive.org اــلتطبيق  

https://archive.org/

	Diapo 1
	منصات التعلم عن بعد
	المنصة شمس
	المنصة العربية رواق
	المنصة يوديمي
	برامج على الانترنت
	Google Drive التطبيق
	We transfer التطبيق
	10 minutes mail التطبيق
	Overleaf التطبيق
	Grammarly المنصة
	pixlr التطبيق
	Lucidcahrt التطبيق
	ONLINE-CONVERT المنصة
	iLovePDF التطبيق
	archive.org التطبيق

