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 نبذة مبسطة فيديو توضيحي ولرابط الوص الرمز املسمى

Blackboard 
بالكبورد

3600منأكثرتستخدمهحيثالتعلم،إدارةأنظمةأقوىمنواحًدا

،تعليميةخدماتتقديمفيالعالممستوىعلىتعليميةمؤسسة

.التعليميةاإلدارةعناصرمنوغيرها

Moodle

مودل

ليساعدتعليميةُأسسعلىصممالمصدرمفتوحتعلمإدارةنظام

خدامهاستالممكنومنإلكترونية،تعليميةبيئةتوفيرعلىالمعلمين

.الفردمستوىعلى

Talent LMS

تالنت
لوبأسباستخدامالتعليموتقييمومتابعةإلدارةصممتعلمإدارةنظام

.التلعيب

Skolera

سكوليرا

فس،النوعلمبالتكنولوجياباالستعانةصممتبواجهةتعلمإدارةنظام

رقميةحلولويقدموالفرنسية،واإلنجليزيةالعربيةباللغةومتاح

.بسهولةمهامهمإنجازعلىالمعلمينتساعدافتراضيةوفصول

Classera

كالسيرا

المميزاتمنالعديدويوّفرالعربية،اللغةيدعمتعلمإدارةنظام

سعواانتشار  ولهالتدريب،وشركاتالتعليميةوالمؤسساتللمدارس

.األوسطالشرقفي

D2L
Brightspace

برايت سبيس

لمالتعأنشطةإلىالوصولإمكانيةيتيحالتعلم،إلدارةسحابينظام

وتلقيوتقديرهاالواجباتوتسليمالدراسيةبالصفوفالخاصة

.المالحظات

https://utrujja.com/ar
https://www.youtube.com/watch?v=M37baxoEWT4
https://www.talentlms.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Nl6OgkloMAY&t=63s
https://skolera.com/ar/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
https://www.youtube.com/watch?v=x8Bcx9efI5E
https://www.classera.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rkIEC_7bus8
https://www.youtube.com/watch?v=IKjBxIe_138
https://www.blackboard.com/
https://moodle.org/?lang=ar
https://www.youtube.com/watch?v=3ORsUGVNxGs
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Mahara Tech

مهارة تك

تكنولوجيامجاالتفيالجودةعاليةدوراتتقدمتعليميةمنصة

معرفتهملتحديثالمتعلمين؛منواسعةلمجموعةالمعلومات

.العربيالمحتوىوإثراءالحديثةبالتقنيات

Edraak

إدراك

منادرةبمبالعربية،باللغةمجانيةدوراتتقدمربحيةغيرتعليميةمنصة

إدكسمعوعملتاألردن،فيوالتنميةللتعليمرانياالملكةمؤسسة

.هارفاردبجامعةماساشوستسلمعهدالتابعة

Edx
إدكس

عةوجامللتكنولوجياماساتشوستسمعهدأسسهاربحيةغيرمنصة

الموضوعاتعشراتفياإلنترنتعبردورة3000منأكثرتقدمهارفارد،

وشركة،جامعة140منأكثرتقدمهاالتي

Alison

أليسون

.ميعللجمجانيةتعليميةفرصلتقديممكرسةربحيةاجتماعيةمنصة

يتممرموقة،وجامعاتوشركاتمنفردينخبراءقبلمنالدوراتُتنتج

،أخرىبلغاتمتوفروبعضهااإلنجليزية،باللغةالدوراتمعظمتدريس

.العربيةاللغةذلكفيبما

Rwaq

رواق
تىشفيمجانيةأكاديميةدراسيةموادبتقديمتهتمتعليميةمنصة

.متميزونأكاديميونيقدمهاوالتخصصات،المجاالت

Google 
Classroom
جوجل كالس 

روم

Googleمنمجانيةمنصة Apps for Educationفيالمعلمينتساعد

وإدارتها،وتنظيمهاالمدرسيةوالواجباتاالفتراضيةالفصلإنشاء

.لةسهوبكلالطالبمعوالتواصلفعالة،بطريقةالمالحظاتوتقديم

https://maharatech.gov.eg/?lang=ar
https://www.youtube.com/watch?v=hMJXrpn8c8Y&list=PLXVvTe36qn2OYsaV9P9YPyDVMgIwBstKi
https://www.edraak.org/
https://www.youtube.com/watch?v=m5hB_wG62tQ
https://www.edx.org/
https://www.youtube.com/watch?v=1byD24moZ1I
https://alison.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jBSrD11My9s
https://www.rwaq.org/
https://www.youtube.com/watch?v=bXrDQBWk6-8
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UEFgW--0094
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itslearning
فيللمساعدةكبيرةمحتوىمكتبةعلىباحتوائهويتميزتعلمنظام

،التعلمإلدارةتحليالتفيهايتوفركماالدراسية،المقرراتتصميم

.المشاركينالطالبوتقييم

Spongelab

سبونجالب

إلىافةإضالتلعيب،علىقائمةالعلوم،بتعليممختصةتعليميةمنصة

وتوفر،والصورالفيديوومقاطعالدروسمنمجموعةعلىاحتوائها

.التعلمبتحليالتالقيامإمكانيةللمعلم

Kadenze
كادنزي

ةتدريبيودوراتدروسيقدمحيثالجامعي،بالتعليمخاصتعلمنظام

هأنكماواحدة،منصةإطارتحتالمجاالتمختلففيوتكيفيةمجدولة

.والدوراتالدروسمناالنتهاءعندشهاداتالطالبيمنح

EthosCE

إيثوس

البرامجمنمجموعةيقّدمالطبي،المجالفيمتخصصتعلمنظام

يةاألكاديمالطبيةوالمراكزللجمعياتديناميكيبشكلالتعليمية

يةالمهنالشهاداتويقدمالطبي،التعليموشركاتالصحيةواألنظمة

.االعتمادبرامجمعتتكاملالتي

Sakai
ساكاي

الدروستصميمإمكانيةللمعلميتيحالمصدرمفتوحتعلمنظام

غذيةالتوتقديمالطالبوتقييموحفظها،الفيديوومقاطعواالختبارات

.ومعلميهمبينهمالتواصلويسهللهم،الراجعة

FutureLearn
نلير فيوتشر

باستخداماإللكترونيةالدوراتمنالعديدتقدمتعليميةمنصة

.المصدرالمفتوحةالمقررات

https://eu1.itslearning.com/welcome.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=l0uAeg67tXw
https://www.spongelab.com/index.cfm
Spongelab
https://www.kadenze.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jGRs62uSahM&ab_channel=Kadenze
https://www.ethosce.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uishxj5V3X4&ab_channel=EthosCELMS
https://www.sakailms.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9bHknRANyFw&ab_channel=Sakai
https://www.futurelearn.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BzqzKH0u3Qw
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Khan 
Academy
أكاديمية خان

عمقاطشكلعلىالدروسمنالعديدتقدمربحيةغيرتعليميةمنصة

رجمةتإلىباإلضافةالتخصصات،لمختلفاإلنجليزيةباللغةفيديو

.اللغاتجميعإلىالفيديوهات

Udemy
يوديمي

ختلفمفيالمتنوعةالتدريبيةالدوراتمنالعديدتقدمتعليميةمنصة

.أخرىولغاتاإلنجليزيةباللغةالمجاالت

Skillshare
شيرسكيل

مثلاإلبداعيةالمجاالتفيتدريبيةدوراتتقدمتعليميةمنصة

وتوغرافيالفوالتصويرواألفالمالتوضيحيةوالرسوموالكتابةالتصميم

.اقعالمو وتطويرالتسويقمثلالصلة،ذاتوالتكنولوجيااألعمالوإدارة

Kaya 

كايا

طاعالقفيللعامليندوراتلتقديمخصيًصامصممةتعليميةمنصة

التطويرأدواتتوفرأنهاكماوالبرمجة،التقنيةومجاالتاإلنساني

.والمهنيالشخصي

Efront
إي فرونت 

ألكثراالبيئيةالتعلمأنظمةلدعمالمصممالمؤسسيالتعلمإدارةنظام

ا
ً
وتعقيًداتطلب

Edmodo

إدمودو

اللالتصآمنةبيئةوالطالبللمعلمينتوفرمجانيةاجتماعيةمنصة

وتوزيعالمحتوى،ومشاركةالتعليميالمحتوىوتبادلوالتعاون،

.واآلباءوالزمالءالطالبمعالتواصلوإدارة،والواجباتاالختبارات

ATutor

آتيتور

وسريعسهلليكونصمم،تورنتوجامعةانتجتهتعلم،ادارةنظام

المدربمنلكلاالستخداموسهلالنظاممديريقبلمنالتركيب

https://ar.khanacademy.org/
https://www.youtube.com/watch?v=InJAon_Q7VQ
https://www.udemy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YzB1o9ME9UM&ab_channel=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.skillshare.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Peo4_StjlrI
https://kayaconnect.org/?lang=ar
https://www.youtube.com/watch?v=T3LB8d7LY5A
https://www.efrontlearning.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ncigg8Yvp0Y
https://new.edmodo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-n7E2iyWRG8
https://atutor.github.io/
https://www.youtube.com/watch?v=y_KCS7I5gIE
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Schoology  

سكولوجي

هلةستفاعليةبواجهةتتميزالدراسيةالفصولإلدارةتعليميةمنصة

منالمعلمينتمّكناالجتماعي،التواصلبمواقعشبيهةاالستخدام

وتسهلالدرجات،دفاتروتحديثالفصولوإدارةالمحتوىمشاركة

.األمورأولياءوالطالب,المعلمبينالتعليميوالتشاركالتواصل

Aanaab
أعناب

طاعالقفيللعاملينمتخصصةدوراتتقدمتفاعليةتعليميةمنصة

مهتموكلوالباحثينالتربيةكلياتوطلبةأدوارهم،بمختلفالتعليمي

.متميزونومعلمونأكاديميونيقدمهامعارفهم،لتنميةبالتعليم

Elham

إلهام

وبناءتصميممنوالجهاتالشركاتتمكينيتمطريقهعنتفاعلينظام

التعليماتتقنيتطبيقالنظامتصميمفيُروعي.تفاعليةتعليميةرحالت

ماعياالجتوالتعليمالتلعيبالتكيفي،والتعليم،Gamificationبالتلعيب

Nafham

نفهم

ةالمدرسيالمناهجتشرحفيديوهاتتقدمربحيةغيرتعليميةمنصة

.ومجانيمبسطبشكل

Alkhattat
الخطاط

عمبالتعاونوالزخرفةالعربيالخطبتعليممختصةتعليميةمنصة

.المحترفينالخطاطينمننخبةيدعلىالسعودية،الثقافةوزارة

Yusur

ُيسر

م؛علميبمحتوىمعرفيةخالصاتتقدمتعليميةمنصة لخال منمُحكَّ

إحدىوهي.شخصيةمتابعةخططوإتاحةموسميةبرامجتقديم

.المعرفةإثراءشركةمبادرات

https://www.schoology.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iz5ye3DyvqU
https://aanaab.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3TGzV-r8n1k
https://elham.sa/home
https://www.nafham.com/
https://www.alkhattat.net/
https://yusurplatform.net/
https://youtu.be/ix5ESN4r0yA
https://www.youtube.com/watch?v=Hm04bP1IebU
https://www.youtube.com/watch?v=c2QEYVN1Pqw
https://www.youtube.com/watch?v=-RTzjmVqjIg



