
نتجاتها بشكل مجاني ألصحاب في ظل الظروف الحالية واألزمة الصحية التي يشهدها العالم جراء انتشار وباء كورونا المستجد، عديد الشركات بدأت في توفير خدماتها وم

الستغالل ما يتناسب مع حاجتكم في هذه الفترة التي  وفي هذا اإلطار نشارككم روابط عدد من هذه الخدمات االفتراضية. المشاريع الناشئة ورواد األعمال ومدراء الشركات

 .نرجو ان تنقضي بسالمة مع تمنياتنا للجميع بموفور الصحة

 .للمراسلة الفورية بشكل مجاني« تيمز » مايكروسوفت تطرح نسخ تجريبية مجانية من برمجياتها تتيح استخدام تطبيق  -1

https://lnkd.in/gsUMRZv 

وتتيح خدمة سيسكو المجانية عقد اجتماعات افتراضية يشارك فيها عدد من . ، دون أي قيود على وقت االستخدام«ويبيكس » سيسكو تطرح نسخة مجانية من خدمة  -2

 .شخص 111العمالء يصل إلى 

https://lnkd.in/guf_kzn 

فى أماكن العمل من أفضل  HANGOUTS MEETتطرح خدمة الدردشة المرئية فى أماكن العمل مجانًا حتى يوليو وتعتبر أداة الدردشة المرئية« جوجل»شركة  -3

مشاهد داخل النطاق ، والقدرة على  111111المة ، والبث المباشر لما يصل إلى مشارًكا فى كل مك 251واسرع الخدمات السحابية وتتيح الخدمة استيعاب ما يصل إلى 

 ” Google Driveتسجيل االجتماعات وحفظها فى 

https://gsuite.google.com/products/meet/ 

شطة التجارية الصغيرة لدعم الشركات التي تأثرت أنشطتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب تبعات فيروس كورونا فيسبوك اعلنت عن طرح مركز موارد األن -4

 . )11-كوفيد)المستجد 

 .جاريةهم التالمركز الجديد سيقدم توصيات وتدريبات مجانية لمساعدة األعمال التجارية والشركات للبقاء على تواصل مع عمالئهم واستمرار سريان أنشطت

http://facebook.com/grantsforbusiness 

 .أشهر منصة للتعليم عبر اإلنترنت أن أي جامعة في العالم تغلق أبوابها بسبب كورونا يمكنها الوصول لمعظم دوراتها بالمجان Courseraأعلنت كورسيرا 5-

ا بيان جاء فيه أن بإمكان المستخدمين التعلم من المنزل عبر اإلنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا وسوف تمنح المنصة ألي جامعة أو مؤسسة نشرت منصة كورسير

 .مادة دراسية 411دورة تدريبية لحوالي  3011الوصول المجاني ألكثر من 

https://www.coursera.org/coronavirus 

 عن دورات مجانية في التأهيل الوظيفي ليهم Udacityالموظفين الذين تم فصلهم من أعمالهم او اجبارهم على ترك العمل اعلنت أوداسيتي 6-

والتي  Career Advancementوالمهني  مجموعة جديدة من الدورات المجانية بشكل مفتوح في مجال التأهيل الوظيفي UDACITYأطلقت منصة التعليم األونالين 

 .كانت مغلقة فقط علي الطالب المسجلين فير برامجها ودرجاتها المدفوعة

https://eu.udacity.com/courses/all 

بعد، تبعا لموجة تفشي فيروس كورونا، والتي أجبرت الجامعات حول العالم على اإلغالق تحسبا افتتحت أبرز جامعات في العالم، ابتداء من أمس ، مساقات للتعلم عن  -7

 .م والتدريسمن العدوى، وأتاحت هذه الجامعات التعلم مجانا وفي مساقات متنوعة أبرزها؛ الرياضيات وعلم الحاسوب والفلسفة إضافة إلى مساقات التعلي

 :التالييمكنك التسجيل للمساقات عبر الرابط 

https://www.freecodecamp.org/news/ivy-league-free-online-courses-

a0d7ae675869/?fbclid=IwAR2QiDkJcjW6njGRKupqNfAWcob_YW-HNPtwz0PdL1AZEoMSAZVg64bweME 

من جوجل مجاناً ، بعد عملية تعليق الدراسة في كثير من البالد ول العالم بسبب فيروس كورونا، اتجه  Classroomتطبيق جوجل كالس روم وسيلة التعلم عن بعد  -0

 .يم عن بعد ويعتمد على األنترنتمسؤولي التعليم عن إيجاد وسائل تعليمية عن بعد ومن هذه األنظمة جوجل كالس روم، وهو تطبيق يقوم بتسهيل عملية التعل

https://classroom.google.com/ 

األدوات تقديم وتسهل بعض . شركة لوج مي إن ، تقدم الشركة أدوات للعمل عن بعد في حالة الطوارئ بشكل مجاني، يفترض أن تسهل على الموظفين إتمام مهام عملهم -1

 .إضافة إلى أدوات تسهل الوصول إلى سطح المكتب عن بعد. عروض ومحاضرات يمكن لثالثة آالف شخص مشاهدتها

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flnkd.in%2FgsUMRZv%3Ffbclid%3DIwAR0VMdUJdBZgHGtmQYMz7PF8WqTZjETHlko0SVY6uONRBQcHDi6qpU4tM9k&h=AT1wDlbu4hHWgKoglp-JGnURzmkN4-qUHFZzI_nYxZ57tADSPs_94RtTI8M2NIIQMU7tjxuE0zoD4JKveS7S4l5tMyKslFJx35nW4fcMboApADuRy5BxOht_fj0m1sHHFr8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flnkd.in%2Fguf_kzn%3Ffbclid%3DIwAR3vj8-fmYQWan45hV5hDn2zS76AI0QXgQbhgsi9F7-hwVMJMetw15Vem5c&h=AT19L8IgD7Ithmgrvc-XnhkhUFSTHfS92R06BqmeB4GKgFZLv4W56IV33Ud00TrjiVU1Zh9BhPHYOTC65qKTPzJm1s-1JqgapYZkYmcS0vkW8YhxqfbIRqjhYC_RHcOb80M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgsuite.google.com%2Fproducts%2Fmeet%2F%3Ffbclid%3DIwAR0962GpzmgjAzL-M0nnZ0AFrcuwPmvIHiVGTxN66e0BuWp6uIY3gdUZmLo&h=AT0pY2_Tde-AuGJOft-sPf39bFgBdGjNQ6KjDwkFo9ck0bvY6eXV0RxfOMKcwWJ823vM5u_xNIXG0RHo8CpZga5SWPW1ikIqLxJB20UCS9Z0ts3gTSrU5iiQ2oi7SFbHqWw
https://facebook.com/grantsforbusiness
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Fcoronavirus%3Ffbclid%3DIwAR36iwzRN84CeUiun_0g8tYroDoeB_9WhhoNqxZFXFYg3uzNOvdm0IrfpQo&h=AT1ek02h10F-HYZhkDYEmHsllbatYJ0tVYlMBaIaYMgF1lyr-YRe524BfRHo3k5l_PCbB6Dui-SXKMgDwAaTDk-mkML6oq82Yufj2luGviN4udBD6rTDUeF7bEy5GPuS-gg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feu.udacity.com%2Fcourses%2Fall%3Ffbclid%3DIwAR1um-SzRFvFloQRCHcJeudRsxQy1bm2Ne36TO1P09teKcRG5GySpZuB0sM&h=AT04Q-wPM_kobCnisw2kP3j1-fLvgbEMRwjVT-s_GUHNs2-9MS-kLUx77tn_gzFSHtKR5AXYUC1J3dZHF5z6awnrHi6LvNVUDIzFi7hAmz4-svpxFdGyX8LpX433lFzcGuk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.freecodecamp.org%2Fnews%2Fivy-league-free-online-courses-a0d7ae675869%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N_V8Hxkf8_V2JQ_lLexnKaowkc_-X4MbDGh06GquSP7-9dnS0i36Lkvc&h=AT3h4_NUPtRpYsXKK5XnACdntZhE1pWrrCE2v1tHBn7JzBUdV98pUP1L24Y-izIVyqhGCgarxLbuqL5NwRXJPqC9lAhOmmHLrwulDaAPvt-4kJ1_U0le0W5xQ9NdMxc9UGk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.freecodecamp.org%2Fnews%2Fivy-league-free-online-courses-a0d7ae675869%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N_V8Hxkf8_V2JQ_lLexnKaowkc_-X4MbDGh06GquSP7-9dnS0i36Lkvc&h=AT3h4_NUPtRpYsXKK5XnACdntZhE1pWrrCE2v1tHBn7JzBUdV98pUP1L24Y-izIVyqhGCgarxLbuqL5NwRXJPqC9lAhOmmHLrwulDaAPvt-4kJ1_U0le0W5xQ9NdMxc9UGk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1s08Z2VrX2dZkWyzlmwJwNdqvxAq5gvK-AzZhHJC4PG1OZ_nPinIAx4kY&h=AT2Pj7gEjYeIfwt_18o9BK4HlH8-jHONMNNLiTZx_ILAxeWE90JI-fwtZYoal9F8GFamLCmvxEI-rd_vgelhnL7KO0JNE9M7SZJ5EKdIufVVmwcFNoSRUpjsrdn4cHaucqmAIXuAHbHGms4R


https://www.logmeininc.com/products 

راضية الخاص بها، لكنها تبذل الجهود حاليا للتوثق من قدرة شبكتها التعامل مع أقصى عدد من المستخدمين شركة زووم تقدم نسخة مجانية من تطبيق االجتماعات االفت -11

 .في حال ارتفع عدد المقبلين على استخدام برمجياتها

https://zoom.us/docs/ent/school-verification.html 

 في هذه المكتبة تقريبا مليون مادة ما بين كتب. لمدة شهر ” ببالش“فتح مكتبته  Scribdبسبب الحجر الصحي الشخصي -11

 .مقروءة و مسموعة و مجالت و مقاالت

 بإمكانك الحصول على الشهر المجاني عبر الرابط

https://scr.bi/ReadFree 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.logmeininc.com%2Fproducts%3Ffbclid%3DIwAR39PBzzbEH4MtcAQO06L5aeFeDvenOy8sI1MK00ELF50jgMw0zj-ToRIQU&h=AT2wglFtf9n3yPEnLaufybQc8-0o6c-kuImTrm0PYfMztkoj21x0t1R9Tbb-34YvEpBz3kScNIuEpZQA1Kv2dUI5wuL4zI94VpOi8T4t-OHCDEG4RNv_N8OAexjIxgFoj9Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fdocs%2Fent%2Fschool-verification.html%3Ffbclid%3DIwAR1YfZd-YLHUkLWpmGor61eQIJwOecDAoec5x2bp1UPmB20WjIvmexrAFlQ&h=AT0Hm3v-EGc6xGNDfn1ZnhzYL7oigC09hKECGqn3Z51ne10rHDlLJJ0y0n5sCTw3hc4yQaABfrz0VkGvR6OPWd_U_bXFbZbson-z1V_iBR1gVE-vp_omSwrhm3WJzpHfkCw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fscr.bi%2FReadFree%3Ffbclid%3DIwAR3RGU5t-DkdA3KF8TR6Qzfs3uu9tZlWOgoVsB3nF5hthT0skfE_9Ee4LA8&h=AT1FNBnJSYPtSZPM8-9iZq1RcrZ-uq5JRXuVSYoHMBEN_PlseNCqyZnOEXNiGZBDrNyuSfJFFriPDrJOPKB6e9I8rXAV9JDwx9M1GW3P-tmN45k5eApoLxBlKnC63rTaXU4

