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د .إميان فهد لارشيف
أستاذ تقنيات لاتعليـم املساعد
ضمن أنشطة مقرر (نظم إدارة التعلم اإللكتروني)
الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022م

تعتبر نظم إدارة التعلم من أهم الحلول التي تعتمد عليها معظم
المؤسسات التعليمية في تنفيذ مهام التعلم اإللكتروني

املسمى
Blackboard
بالكبورد

الرمز

رابط الوصول

فيديو توضيحي

نبذة مبسطة
واحدً ا من أقوى أنظمة إدارة التعلم ،حيث تستخدمه أكثر من 3600
مؤسسة تعليمية على مستوى العالم في تقديم خدمات تعليمية،
وغيرها من عناصر اإلدارة التعليمية.

Moodle
مودل

نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر صمم على ُأسس تعليمية ليساعد
المعلمين على توفير بيئة تعليمية إلكترونية ،ومن الممكن استخدامه
على مستوى الفرد.

Talent LMS
تالنت

نظام إدارة تعلم صمم إلدارة ومتابعة وتقييم التعليم باستخدام أسلوب
التلعيب.

Skolera
سكوليرا

نظام إدارة تعلم بواجهة صممت باالستعانة بالتكنولوجيا وعلم النفس،
ومتاح باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية ،ويقدم حلول رقمية
وفصول افتراضية تساعد المعلمين على إنجاز مهامهم بسهولة.

Classera
كالسيرا

ّ
ويوفر العديد من المميزات
نظام إدارة تعلم يدعم اللغة العربية،
للمدارس والمؤسسات التعليمية وشركات التدريب ،وله انتشار واسع
في الشرق األوسط.

D2L
Brightspace
برايت سبيس

نظام سحابي إلدارة التعلم ،يتيح إمكانية الوصول إلى أنشطة التعلم
الخاصة بالصفوف الدراسية وتسليم الواجبات وتقديرها وتلقي
المالحظات.

املسمى

الرمز

رابط الوصول

فيديو توضيحي

نبذة مبسطة

Mahara Tech
مهارة تك

منصة تعليمية تقدم دورات عالية الجودة في مجاالت تكنولوجيا
المعلومات لمجموعة واسعة من المتعلمين؛ لتحديث معرفتهم
بالتقنيات الحديثة وإثراء المحتوى العربي.

Edraak
إدراك

منصة تعليمية غير ربحية تقدم دورات مجانية باللغة العربية ،بمبادرة من
مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية في األردن ،وعملت مع إدكس
التابعة لمعهد ماساشوستس بجامعة هارفارد.

Edx
إدكس

منصة غير ربحية أسسها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة
هارفارد ،تقدم أكثر من  3000دورة عبر اإلنترنت في عشرات الموضوعات
التي تقدمها أكثر من  140جامعة وشركة،

Alison
أليسون

منصة اجتماعية ربحية مكرسة لتقديم فرص تعليمية مجانية للجميع.
ُتنتج الدورات من قبل خبراء منفردين وشركات وجامعات مرموقة ،يتم
تدريس معظم الدورات باللغة اإلنجليزية ،وبعضها متوفر بلغات أخرى،
بما في ذلك اللغة العربية .

Rwaq
رواق

منصة تعليمية تهتم بتقديم مواد دراسية أكاديمية مجانية في شتى
المجاالت والتخصصات ،يقدمها أكاديميون متميزون.

Google
Classroom
جوجل كالس
روم

منصة مجانية من  Google Apps for Educationتساعد المعلمين في
إنشاء الفصل االفتراضية والواجبات المدرسية وتنظيمها وإدارتها،
وتقديم المالحظات بطريقة فعالة ،والتواصل مع الطالب بكل سهولة.

املسمى

الرمز

رابط الوصول

فيديو توضيحي

نبذة مبسطة

itslearning

نظام تعلم ويتميز باحتوائه على مكتبة محتوى كبيرة للمساعدة في
تصميم المقررات الدراسية ،كما يتوفر فيها تحليالت إلدارة التعلم،
وتقييم الطالب المشاركين.

Spongelab
سبونجالب

منصة تعليمية مختصة بتعليم العلوم ،قائمة على التلعيب ،إضافة إلى
احتوائها على مجموعة من الدروس ومقاطع الفيديو والصور  ،وتوفر
للمعلم إمكانية القيام بتحليالت التعلم.

Kadenze
كادنزي

نظام تعلم خاص بالتعليم الجامعي ،حيث يقدم دروس ودورات تدريبية
مجدولة وتكيفية في مختلف المجاالت تحت إطار منصة واحدة ،كما أنه
يمنح الطالب شهادات عند االنتهاء من الدروس والدورات.

EthosCE
إيثوس

نظام تعلم متخصص في المجال الطبي ،يقدّ م مجموعة من البرامج
التعليمية بشكل ديناميكي للجمعيات والمراكز الطبية األكاديمية
واألنظمة الصحية وشركات التعليم الطبي ،ويقدم الشهادات المهنية
التي تتكامل مع برامج االعتماد.

Sakai
ساكاي

نظام تعلم مفتوح المصدر يتيح للمعلم إمكانية تصميم الدروس
واالختبارات ومقاطع الفيديو وحفظها ،وتقييم الطالب وتقديم التغذية
الراجعة لهم ،ويسهل التواصل بينهم ومعلميهم.

FutureLearn
فيوتشر لير ن

منصة تعليمية تقدم العديد من الدورات اإللكترونية باستخدام
المقررات المفتوحة المصدر.

املسمى

الرمز

رابط الوصول

فيديو توضيحي

نبذة مبسطة

Khan
Academy
أكاديمية خان

منصة تعليمية غير ربحية تقدم العديد من الدروس على شكل مقاطع
فيديو باللغة اإلنجليزية لمختلف التخصصات ،باإلضافة إلى ترجمة
الفيديوهات إلى جميع اللغات.

Udemy
يوديمي

منصة تعليمية تقدم العديد من الدورات التدريبية المتنوعة في مختلف
المجاالت باللغة اإلنجليزية ولغات أخرى.

Skillshare
سكيل شير

منصة تعليمية تقدم دورات تدريبية في المجاالت اإلبداعية مثل
التصميم والكتابة والرسوم التوضيحية واألفالم والتصوير الفوتوغرافي
وإدارة األعمال والتكنولوجيا ذات الصلة ،مثل التسويق وتطوير المو اقع.

Kaya
كايا

ً
خصيصا لتقديم دورات للعاملين في القطاع
منصة تعليمية مصممة
اإلنساني ومجاالت التقنية والبرمجة ،كما أنها توفر أدوات التطوير
الشخصي والمهني.

Efront
إي فرونت

نظام إدارة التعلم المؤسسي المصمم لدعم أنظمة التعلم البيئية األكثر
تطلبا وتعقيدً ا
ً
منصة اجتماعية مجانية توفر للمعلمين والطالب بيئة آمنة لالتصال
والتعاون ،وتبادل المحتوى التعليمي ومشاركة المحتوى ،وتوزيع
االختبارات والواجبات  ،وإدارة التواصل مع الطالب والزمالء واآلباء.

ATutor
آتيتور

نظام ادارة تعلم ،انتجته جامعة تورنتو  ،صمم ليكون سهل وسريع
التركيب من قبل مديري النظام وسهل االستخدام لكل من المدرب

Edmodo
إدمودو

املسمى

الرمز

رابط الوصول

فيديو توضيحي

نبذة مبسطة

Schoology
سكولوجي

منصة تعليمية إلدارة الفصول الدراسية تتميز بواجهة تفاعلية سهلة
االستخدام شبيهة بمواقع التواصل االجتماعيّ ،
تمكن المعلمين من
مشاركة المحتوى وإدارة الفصول وتحديث دفاتر الدرجات ،وتسهل
التواصل والتشارك التعليمي بين المعلم  ,والطالب أولياء األمور.

Aanaab
أعناب

منصة تعليمية تفاعلية تقدم دورات متخصصة للعاملين في القطاع
التعليمي بمختلف أدوارهم ،وطلبة كليات التربية والباحثين وكل مهتم
بالتعليم لتنمية معارفهم ،يقدمها أكاديميون ومعلمون متميزون.

Elham
إلهام

نظام تفاعلي عن طريقه يتم تمكين الشركات والجهات من تصميم وبناء
رحالت تعليمية تفاعلية .رُ وعي في تصميم النظام تطبيق تقنيات التعليم
بالتلعيب  ،Gamificationوالتعليم التكيفي ،التلعيب والتعليم االجتماعي

Nafham
نفهم

منصة تعليمية غير ربحية تقدم فيديوهات تشرح المناهج المدرسية
بشكل مبسط ومجاني.

Alkhattat
الخطاط

منصة تعليمية مختصة بتعليم الخط العربي والزخرفة بالتعاون مع
وزارة الثقافة السعودية ،على يد نخبة من الخطاطين المحترفين.

Yusur
يُ سر

منصة تعليمية تقدم خالصات معرفية بمحتوى علمي م َّ
ُحكم؛ من خال ل
تقديم برامج موسمية وإتاحة خطط متابعة شخصية .وهي إحدى
مبادرات شركة إثراء المعرفة.

