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 عبر        التعليم                                            

 الزاتي       االنترنت   
  كنك الدراسة بهاالعربية التي يم المنصات تعرف علي افضل

 والحصول علي شهادات من منزلك

                                                                       

 

 Ahmed hunterالكاتب : 

 

 

 

 

  

 

 



 

 عن الكتاب والكاتب

 

السالم عليكم ورحمة هللا اخوتي الكرام واهال وسهال بكم في اصدارة جديدة من 

 كتبنا التقنية

افضل المنصات العربية للتعليم الزاتي والتي يمكنك  في هزا الكتاب اقدم لكم

 التسجيل بها والدراسة عبرها حتي تدرس ماتحبه 

 

 الكاتب

سنة    19  العمر      AHMED HUNTER       االسم 

السودان  البلد  

 طالب تقنية معلومات جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا

 

المشاغب للمعلوميات مصمم مدونة     

 

تفضلو بزيارةللمزيد   

www.ahmedhunter.blogspot.com 

 

 

 

 

http://www.ahmedhunter.blogspot.com/


 المقدمة

 

 السالم عليكم ورحمة هللا اخوتي الكرام وأهال وسهال بكم

 

 

 

الكثير منا قد يرغب بدراسة مجال معين والكن يواجه صعوبة في دراسته بسبب 

 "  مكانية – زمنية – اقتصاديةعدد من الظروف "

والكثير من النوابغ اليستطيع دراسة الجامعة مع انه يمكن ان يكون منتجا ومفيدا 

 ازا ماوجد التعليم المناسب

وهزا ماسعي اليه الكثر من االخوة الكرام الزين قامو بتصميم منصات عربية يمكنك 

  التعلم منها ماشئت من العلوم ومجانا

 

التعليمية انه يمكنك التسجيل بعدة مساقات وان تختار ومايميز هزه المنصات 

 الوقت المناسب لك للدراسة كما انها تقدم عديد الدورات باللغة العربية

 

 

 

 

 

 

 ...............لن اطيل عليكم وسأعرض عليكم المنصات 



 منصة ندرس  

 

 كوم  منصة ندرس .

دورة تدريبية في مختلف المجاالت  50هي منصة تعليم عربية تقدم اكثر من 

 التقنية واللغة التركية والموسيقي

 

 وتعد من اكبر وافضل من المنصات التعليمية باللغة العربية

 

 

 



 -مميزات منصة ندرس :

 من اكثر المنصات العربية التي تقدم دروس في مختلف المجاالت التقنية *تعد

 (الدورات مجانيةاغلب علي دورات مجانية واخري مدفوعة) *تحتوي

انشاء دورتك الخاصة في أي مجال ترغب بتدريسه وسيقوم فريق عمل  *يمكنك

 المنصة بمراجعة دورتك ونشرها بالموقع ان كانت مفيدة

الدورات مفتوحة للدراسة في أي وقت أي انه يمكنك دراسة دورتك في أي  *جميع

 وقت تريده

 ي فيهاتمنح شهادة اتمام عن كل دورة تكملها ف *المنصة

 

 "شهادة اتمام دورة درستها في منصة ندرس"

 



 -:طريقة التسجيل والدراسة

 للزهاب للمنصة من الرابط التالي

https://www.nadrus.com 

 "االن اشتركللتسجيل في المنصة كل ماعليك فعله هو الضغط علي زر "

 

 

 :معلوماتكوبعدها قم بكتابة 

اكتب اسمك الحقيقي حتي يتم كتابته االسم :

 في شهادة اكمال الدورة

 ثم البريد االلكتروني وكلمة السر

 

 

وبعدها توجه الي بريدك االلكتروني وستجد 

رسالة تـأكيد حسابك اضغط علي الرابط 

المرسل لك في رسالة التأكيد وسيتم تفعيل 

 حسابك

 

ماعليك فعله هو البحث في الدورات واختيار الدورة اما عن طريقة الدراسة فكل 

 وستظهر لك صفحة الدورة قم بالتسجيل بها وابدء بمشاهدة الدروس المناسبة لك

 وعندما تكمل كل الدروس سيتمك ارسال الشهاده لك بواسطة بريدك االلكتروني

https://www.nadrus.com/


  منصة ادراك 

 

 منصة ادراك

وهي منصة عربية  االردنملكة  رانيامنصة ادراك منصة ممولة بواسطة الملكة 

 متميزة في نظام دوراتها واختبارات كل دورة

بمنصة ادراك تشبه الي حد كبير الدراسة في المعاهد الحقيقية  وطريقة الدراسة

 فكل دورة مختلفة في طريقة االختبارات عن الدورة االخري 

 

والدرجات  كما انها تحتوي علي لوحة تحكم الطالب لكل دورة حتي يعرف درجاته

 المطلوبة للحصول علي الشهادة وماشابه

 



 -مميزات منصة ادراك :

تحكم سهله لكل دورة حيث منها يمكنك معرفة متطلبات الدورة والحصول  *لوحة

 علي شهادتها  ومعرفة خطك التحصيلي بالنسبة لالختبارات

 دراسة متطور ونظام اختبارات سلس لكل دورة *نظام

انشاء نقاش في أي دورة لالستفادة من معلومات الطالب االخرين  *امكانية

 ومعلمي الدورة

كتابة  – تحديد االجابات – اختيار االجابة الصحيحةاالختبارات متنوعة ) *طريقة

 ( ونظام احتساب الدرجات دقيق جدا بحث عن الدورة

 تمنح شهادة اتمام عن كل دورة تكملها في فيها *المنصة

 

 شهادة لدورة اكملتها في منصة ادراك""صورة 

 



 -:طريقة التسجيل والدراسة

 للزهاب للمنصة من الرابط التالي

https://www.edraak.org 

 فقط اضغط علي زر 

 

 ثم قم بكتابة المعلومات المطلوبة

اضغط علي الرابط الموجود وبعدها سيتم ارسال رسالة التاأيد لبريدك االلكتروني 

 بالرسالة وسيتم تفعيل حسابك

الدراسة فأختر الدورة التي تريدها وازا كانت الدورة دائمة او لم تنتهي  اما طريقة

 بعد يمكنك البدء بدراستها 

" داخل الدورة يمكنك معرفة درجاتك واالختبارات التقدموعند الضغط علي زر " 

 والمحاضرات المطلوبة منك

 

اصدار نك الضغط علي زر "وعندما تصل للحد المعين من الدرجات المطلوبة يمك

في لوحة المعلومات ازا كانت الدورة دائمة او انتظارها حتي يتم  " الشهادة

 ارسالها لك ازا كانت الدورة محددة بجدول زمني

https://www.edraak.org/


 منصة رواق 

 

 منصة رواق

االلكتروني وهي توفر طريقة منصة رواق من المنصات الرائدة في التعليم العربي 

ن الكريم وتقنية المعلومات جاالت مختلفة كالهندسة وعلوم القرألدراسة عدة م

 وكثير من المجاالت االخري

 

تتم بحسب جدول معين أي انه يمكنك التسجيل واالطالع  والدراسة في منصة رواق

 علي الجدول للمساق الزي اخترته 

 لالمتحات المؤهل لنيل الشهادةثم الدراسة وبعدها ستخضع 

 



 -:مميزات منصة رواق

 كثير من المساقات في شتي العلوم المختلفة عليتحتوي *

 حسب جدول زمني معين وكزلك الجلوس لالختبارات فيها الدراسة*

 في ساحة النقاش الخاصة بكل مساق باقي الطالب واستاز المادة مخاطبةامكانية *

 ارشيف المواد التي انتهت فترة تقديمها من ارشيف المنصة دراسة امكانية*

 تمنح شهادة اتمام عن كل دورة تكملها في فيها *المنصة

 

 "نموزج لشهادة رواق التي تبين اكمال المساق"

 

 



 -:طريقة التسجيل والدراسة

 للزهاب للمنصة من الرابط التالي

https://www.rwaq.org/ 

 

 ثم اضغط علي

 

تأكد من التسجيل  بأسمك الحقيقي حتي يتم وبعدها قم بملء المعلومات المطلوبة "

 " كتابته بشهادة اكمال الدورة

وبعدها سيتم ارسال رسالة التأكيد في االيميل الخاص بك توجه له واضغط علي 

 الرابط الموجود بالرسالة وسيتم تفعيل حسابك

  طريقة الدراسةاما 

 بالقائمة علي يمين الشاشةواختر القسم الزي تريده  تصفح جميع الموادأختر 

وبعدها اختر المساق الزي تريده وازا كان غيرمنتهي  او لم يبدء بعد يمكنك 

 "سيتم اشعارك به عندما يبدءاو انتظاره حتي يبدء" التسجيل به والبدء بدراسته

علي شهاده اتمام وازا كان المساق منتهي  يمكنك دراسته والكن اليمكنك الحصول 

 ر فيهولن تخضع لالختبار

 

 

 

 

 

https://www.rwaq.org/


 منصة زادي 

 

 منصة زادي

منصة زادي هي منصة تعليمية عربية اسالمية تقدم دورات في مختلف المجاالت 

وهي منصة مجانية لكل من يريد  ( محاضرات دينية –تفسير  –تجويد االسالمية)

وهي شبيه تعلم العلوم الشرعية وايضا تقدم شهادات واختبارات لكل مساق فيها 

 مع اختالف تخصصاتها ادراكبحد كبير بمنصة 

 للزهاب للمنصه من الرابط التالي

https://zadi.net/ 

 

https://zadi.net/


 معهد ملتقي الدارين 

 

 الدارين معهد ملتقي

هو معهد الكتروني عربي ويعتبر من ال المواقع التي تقدم خدمة التعليم االلكتروني 

العربي وطريقة الدراسة به تتم عن طريق انشاء غرفة دراسة افتراضية بين 

( وبعدها يتم تشر المادة المسجلة ايضا في المباشر التعليمالدارسين والمحاضر)

يقدم شهادات معتمدة بعد اكمال كل مساق والنجاح في  الموقع لمطالعتها الحقا كما 

 االختبارات

 

 لزيارته من الرابط

http://www.aldarayn.com/ 

 

http://www.aldarayn.com/


 منصة دربني 

 

 

 نيمنصة درب

ني هي منصة للتعليم العربي وتقدم دورات في مختلف المجاالت وايضا منصة درب

تمنح الدارسين شهادات اكمال عن كل مساق يدرسه الطالب وينجح في االختبارات 

والتقدم دورات مجانية  جميع دوراتها مدفوعةالمطلوبة والكن مايعيبها هو ان 

 نفهموهي شبيهة الي حد كبير بمنصة 

 رابط التاليللزهاب للمنصة من ال

http://www.darebnitv.com/ 

 

 

http://www.darebnitv.com/


 

 

 

 فيها  لختام مهما كانت المنصة التي قمت بأختيارها اتمني ان تجدوفي ا

 بل واعد انشاء هللاويكون خير سند لمستق ماينفعك

 

 

 

 

 

 ”تعلم لتتقدم“
 

 

 

 

 

 

 

 



 من كتبييمكنك ايضا تحميل وقرائة المزيد 

 

 عالم البرمجة سلسة كتب

 تعلم طريقة برمجة اجهزة االندرويد بنفسك

 لوميا بنفسكتعلم طريقة برمجة اجهزة سوني اكسبيريا &نوكيا 

 تعلم طريقة تنصيب جميع انواع الوندوز بنفسك

 

 ()لتعليم اساسيات التدوين االلكتروني سلسلة كتب انا مدون

 

 الخفيكتاب الوورد برنامج التصميم 

 )تعلم طريقةتصميم اعالنات رقمية بأستخدام برنامج الوورد(

 

 كتاب عمالقة االنترنت

 )رجال جعلو لالنترنت معني اخر(

 

 فقط من 

 

 

  

 



 

اتمني ان يكون الكتاب قد نال اعجابكم واستطعت ايصال الفكرة لكم بشكل 

سهل ومفهوم ودائما نحن نسعي لتطوير انفسنا واكتشاف طرق اخري 

 لتحسين اعمالنا

 

 للتواصل معي

 facebook/myahmedhunter.com 

 او زيارة موقعنا االلكتروني

 

 علي الرابط التالي 

www.ahmedhunter.blogspot.com 
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