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انطانة فٍ عصسَا انذدَث َذتاج إنً انًصَد يٍ انعُاَح و االهتًاو تإتداعاته و إَتاجاته. فسىاء 

كُا يدزسٍُ أو آتاء ، يٍ انعسوزٌ تذفُص غالتُا و أتُائُا و تشجُعهى عهً االستًتاع تانتعهى 

 .انُىيُح داخم انفصىل اندزاسُح أو فٍ دُاتهى

انتٍ تثُتها انًدازض و انجايعاخ فٍ اندول انًتمديح فٍ يجال انتعهُى،   ويٍ انطسق انُاجذح

نُشس إتداعاخ انطالب و أتذاثهى  تساظُحاالف انًُصاخ و انتطثُماخ و انًىالع و األدواخ استغالل

 .انًعهًٍُ يٍ جًُع أَذاء انعانى  و أفكازهى و يشازكتها يع اِتاء و انطالب و

و كانعادج سُذاول فٍ هرا انًمال التساح تعط يٍ أفعم األدواخ انتٍ ستساعد انًدزض و 

 .انطانة فٍ إَشاء و َشس انكتة اإلنكتسوَُح

1- Flipsnack 

 

يىلع يًُص و يفُد َمدو خديح جُدج تتًثم فٍ إَجاش كتة فالش يتذسكح تطسَمح سههح. َكفٍ أٌ تسفع يهفاخ 

، نُمىو انًىلع تعد ذنك تتذىَهها إنً كتاب فالشٍ يع إيكاَُح  URLLداسىتك أو عثس زواتػيٍ  PDFتصُغح

تعد ذنك ًَكٍ َشس انًُتىج انُهائٍ عثس يىالع …انعسض إظافح إنً إعداداخ أخسي  اختُاز األنىاٌ و غسق

 .انتىاصم االجتًاعٍ أو تذًُهه

2- Issuu 

 

 .و انكتة اإلنكتسوَُح و غُسها انكثُس تانًجاٌ انجسائد و انًجالخ يىلع يشهىز ويُصح زلًُح نُشس انًماالخ و

3- Tikatok 

 

أداج تتُخ إَشاء انكتة اإلنكتسوَُح يع إيكاَُح زفع انصىز. يفُدج جدا نألغفال نتعىَدهى عهً كتاتح انمصص 

 .تطسَمح سههح ويًتعح
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4- Mixbook 

 

 …َىفس غسَمح سههح و تدَعح نتجًُع انصىز عهً شكم كتة و تطائك و َىيُاخ

5- Lulu 

 

يىلع َسًخ تإَشاء و َشس انكتة اإلنكتسوَُح ودتً غثاعتها و تُعها، و َساعد أَعا عهً انىصىل إنً أكثس عدد 

 .يٍ انمساء
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