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 ؟"في خدمة التعليم EverNote برنامج"

فنحن نصطدم يوميا بمحدودياتها عندما ننسى رقم ىاتِف صديق أو اسم شخص  ة اإلنسان أن تتوارى إلى حد مقلقيمكن لذاكر     
على  وقد طوَّر الناس استراتيجيات متنوعة لمكافحة النسيان، من قبيل تدوين مالحظات ، ى صلة بالعمل أو عنوان كتاب مفضلعل

ومع ذلك تستمر المعلومات المهمة بالتسرب عبر  إللكترونية في األجهزة المحمولةقصاصات ورقية أو في دفاتر العناوين ا
   تصدعات الذاكرة

وتدوين المالحظات يعتبر من  أبرز وسائل حفظ المعلومات و تخزينها و تفعيلها وكذلك لتوليد األفكار و المعلومات حول      
و الغايات األساسية لعملية تدوين المالحظات مقاومة آفة النسيان وكذلك تنشيط الفهم والتذكر وحفظ المعلومات موضوع معين 
تؤدي كما أن تدوين المالحظات لها دور في عملية التعلم حيث تساعد على التيقظ أثناء الدراسة والتركيز و االنتباه و   خارج الذاكرة

ع مواكبة التعليم للتقدم التكنولوجي وظهور أنماط للتعليم إلكتروني تظهر ىنا حاجة المعلم وفي الوقت الراىن وم إلى عطاء أفضل
لكترونية في ىذا ق يأتي ىذا البحث للتعريف بخدمة إوالمتعلم  لوسائل وبرامج تخدم وتسهل العملية التعليمية ومن ىذا المنطل

 .منها في مجال التعليم  االستفادةميزاتها وكيفيو خدمة وموسنتعرف فيو عن ىذه ال Evernoteالمجال وىو برنامج يعرف بـ 

 

  :Evernote خدمةالتعريف ب
ممن ، تفي بالغرض لجميع المستخدمين )خدمة مجانية  Evernote يقّدم موقع

الفكرة من ىذه الخدمة أن تدّون مالحظاتك و ( ال يرغبون بشراء الخدمة المدفوعة
كل ما تجده على الشبكة من و  To-Do-Lists قوائم مهامك، الشخصية

يمكنك إدارة حسابك على موقع الخدمة ، ولهذا. بل من كمبيوترك الشخصي أيضاً ، ليس فقط من على الشبكة… نصوص وصور 
وأن تستخدم إضافات لمتصفحك لمساعدتك على التقاط وتدوين أي شيء في دفاتر مالحظاتك أو من خالل برنامج لسطح 

  . المكتب

:حراج إلً ذ الخدهحلرفعيل 
 
 

  : سطح الوكرةعلً    Evernoteتزًاهح ذثثيد 

  وندوز وماك  التشغيلمتوفٌر لنظامي 
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 فتح متصفح الويب المفضلة لديك ويمكنك زيارة موقع ويب في من خالل قم بتحميل برنامج التثبيت 
www.evernote.com Evernote. لصحيحنوع الكمبيوتر الذي تستخدمو ويقدم لك خيار التحميل ا حدد 

    Evernote :تثزًاهح إًشاء حساب الوسرخدم الخاص تك

و إنشاء ،  ، سيتم مطالبتك بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر Evernote مرة األولى التي تقوم فيها بتشغيل التطبيقعند ال
 جديد Evernote حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  الخدهاخ الري يقدهها الثزًاهح هي

 :إًشاء هذكزج 

أن تكتب بىو نص بسيط ؛ سواء كان ذلك في مذكرة و مختلفة من المحتوى ، واألكثر شيوعا النواع األالعديد من  ن تخزينيمك
 .تريد تذكر أو أي شيء  أو بريد إلكتروني التي تلقيتها  هاوجزء من صفحة الويب التي ترغب في حفظألنفسك ، 

 :إضافح صىرج 

Evernote يجعل من السهل للغاية إضافةفهذا البرنامج  نواع المعلومات ، وليس مجرد نص ،ىو أداة عظيمة لتوفير جميع أ 
 .بدلى األإإلى جميع أنواع الصور على حسابك والحفاظ على لهم  صورة
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 :الوزاهٌح 

يُمكننا  ةالحالي، مع أجهزة الهاتف الحديث ، في الجيلةفكار بسرعأنا بحاجو إلى كتابو ُمالحظات أو نفسأنجد  ةفي حياتنا اليومي
تطبيق سهل و   Evernoteو ربطو مع ىاتف آخر أو جهاز آخر، أ ورسالإفيو  ةوبشكل سريع، لكن تجد صعوب ةذلك بسرع

  .Cloud مجاني يُمكنو تزامن اكثر من جهاز مع بعض عبر الـ

 Evernote  مزامنة المالحظات مفيد جدا كتطبيق سطح المكتب لتدوين المالحظات ، قوتها الحقيقية تكمن في قدرتو على
يجاد ذكرياتك على أي كمبيوتر تقريبا ، ومتصفح اإلنترنت أو إىذا يسمح لك لخلق و  .على الويب Evernote الخاصة بك إلى
 .الهاتف المحمول

 مكان آخرفي  تكنالخاص بك عندما  جهازك آخرقراءتها على و ، ك الويب على جهاز من تحميل أي مقطع ىذا يعني أنو يمكنك 

بتحديث كافة أجهزة الكمبيوتر واألجهزة مع أحدث اإلصدارات من المالحظات ،  Evernoteتقوم و  شبكة باستمرارعلى ال
 .لذلك سيكون لديك دائما على المعلومات الصحيحة ، أينما كنت

كلما تم إنشاء مالحظة جديدة أو أي أنو   على الويب Evernote على اتصال منتظم مع Evernote كل من التطبيقات
على شبكة  Evernote الخاصة بك ، وحملت المذكرة إلى Evernote علىالمحتوية  تعديل على أي من األجهزةال

 .االنترنت حيث كل من األجهزة األخرى الخاصة بك سيتم تحميل في المرة القادمة التي متزامنة

 ذىفيز هحرىي وية

يعمل  .Evernote وسهلة مع المقص ويب سريعة Evernote حفظ المحتوى من اإلنترنت إلى الحساب الخاص بك
 .بشكل مختلف قليال اعتمادا على المتصفح الذي تستخدمو 

 
من برامج  OneNoteسابق لو وىو الرقمية  يشبو المفكرة تذكرنا برنامج Evernotوىذه الخدمات ببرنامج      

كن أن نضع عدد من األقسام المستقلة ويمكن اعتباره مجلد كبير للمالحظات وداخل ىذا المجلد يم  مايكروسوفت أوفس 
وفي كل دفتر يمكن أن نضيف صفحات وفي الصفحات تضيف مالحظات لتدوين ( not bookتسمى دفتر المالحظات )

 :وىو يحمل خدمات مشابو مثل أو القيام بأي مهمة أخرى  ططبعض األفكار أو رسم الخ
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لتي تم حفظها على القرص الصلب في ون نوت ،ويمكن نقل وتغيير لصور الفوتوغرافية الرقمية ا:بالمالحظاتحي:صورة  ةإضاف
 حجم الصور في ون نوت بشكل مشابو لما نفعلو مع الصور في برامج أوفس األخرى

في بعض األحيان يكون من المفيد أن ترفق مستنداً أو أي ملف آخر بصفحة ون نوت لنفترض أننا  :إرفاق الملفات بالمالحظات 
 ات لحساب تكلفة مشروع معين ، من الممكن أن نرفق جدول البيانات ىذا بصفحة ون نوتأنشأنا جدول بيان
في ون نوت وتفيد ىذه األداة بشكل خاص عندما نجري بحثاُ على الويب لقط الشاشة  أداةمكن استخدام :صوتيةإدراج لقطة للش

 أو نخطط لرحلة أو تقارن منتجات معينة 
حضر اجتماعاً أو محاضرة مهمة يمكن استخدم ون نوت لتسجيلها وتخزين ىذا التسجيل  إذا كنت ت :تسجيل مالحظات صوتية 

 كجزء من مالحظاتك 
بعد أن ندخل الكثير من المالحظات في ون نوت ربما تجد صعوبة في العثور على الملحوظة التي نريدىا  :المالحظاتالبحث عن 

 في دفاتر المالحظات حتى إذا كان ىذا النص موجوداً داخل رسومات أداة بحث قوية تتيح لنا البحث  ويوفر ىذا البرنامج . 
يمكن أن نشارك في الصفحات الموجودة في دفاتر المالحظات في ون نوت مع مستخدمين  :إرسال صفحة بالبريد اإللكتروني 

مما يعني أن المستلم  HTMLيتم إرسال ىذه الصفحات بتنسيق . آخرين ، وذلك عن طريق إرسالها لهم بالبريد اإللكتروني 
 .ون نوت مباشرةيمكن أن تبدأ عملية إرسال الصفحة من داخل . ليس مضطراً إلى استخدام ون نوت لكي يستعرضها 

يمكن تحويل صفحات المالحظات  أو المقاطع أو دفاتر المالحظات  : XPSأو   PDFتحويل المالحظات إلى تنسيق 
من الممكن و . ا ىذا أن توزع ىذه البنود على آخرين ليس لديهم برنامج ون نوت يتيح لن XPSأو   PDFبأكملها إلى تنسيق  

    . أن نقوم بنشر ىذه البنود على الويب 
 

  . :OneNoteو  Evernote هقارًح تيي

 Evernot  نوت مختٌص بسطح المكتب-في حين أن َون، ُمختٌص أكثر بمستخدمي شبكة اإلنترنت. 
 Evernote  لبة ومستخدمي اإلنترنت في حين أنمناسٌب كثيراً للط OneNote األفراد ، مناسٌب للموظفين

ىي دعم ، ثمة ميزة مهمة ىنا. ىو أيضاً مناسٌب كثيراً للطلبة الذين يريدون إدارة دراستهم من سطح المكتب. والشركات
 .التي يعتمد عليها الكثير من الطلبة MS office نوت لجميع برامج-َون

  Evernote نوت يقدم -ولكن عند الحديث عن اللغة العربية سنجد أن َون، اطة وسالسة في االستخدامأكثر بس
 .دعماً وخيارات أفضل للغة
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 يقّدم OneNote  وخصوصاً الموظفين ممن تجبرىم طبيعة أعمالهم على الجلوس على )ميزة مهمة جداً للمستخدمين
و ىي ميزة إضافة المالحظات ( في كل صغيرة وكبيرةمكاتبهم وخصوصاً من مستخدمين الكمبيوتر والمعتمدين عليو 

 .Quick notesالسريعة 
  Evernote وىو واحٌد من أفضل بدائلو المجانية)نوت -بديل مجاني لبرنامج َون( 
  كتابة قوائم المهام وإدارة الوقت، تنظيم المشروعات، تدوين المالحظات( وخدمات)كالىما أعتبرىما من أفضل برامج  

 

مدونة أو مفكرة شاع استخدامها لما تتميز بو من خدمات وقد جئنا بها في ىذا السياق ألنها قريبة الشبة من مدونة   كذلك توجد
Evernote  وىيGoogle Notebook أو بالعربية مفكرة جوجل : 

تقدم للمستخدم طريقة سهلة لجمع المعلومات وتدوين ( البرنامج)، ىذه الخدمةجوجلىي خدمة يقدمها محرك البحث  و
يعمل من خالل متصفح  ، لذا فهو0.2ويب البرنامج مبني على الويب، يعتبر تطبيق لتقنيات . المالحظات أثناء تصفح اإلنترنت

على الشبكة في " المفكرة"يمكن للمستخدم كتابة نصوص، إضافة صور، وأيضاً إضافة روابط إلى صفحات أخرى، تحفظ . الويب
 أيأن المستخدم يستطيع الوصول إلى مفكراتو من خالل : ، منها"مفكرة جوجل"خوادم جوجل، مما يوفر العديد من المزايا لتطبيق 

 .برامج على الجهاز أيحاسوب بدون الحاجة إلى تثبيت  أيإلنترنت، يستطيع إضافة وتعديل مفكراتو من خالل حاسوب متصل با

جهاز حاسوب متصل باإلنترنت؛ حيث أن  أيباإلضافة إلى إمكانية عرض، وتعديل، وإضافة مدخالت جديدة إلي المفكرة من 
 -:تميز مفكرة جوجل عن برامج أخرى في نفس المجال، منهاالبرنامج مبني على الويب، ىناك العديد من المزايا التي 

  ،أثناء تصفحو ألي صفحة  أييستطيع المستخدم تعديل وإضافة مدخالت جديدة إلى مفكرتو بدون الدخول إلى موقع البرنامج
   .وانترنت اكسبلورر فيرفكسويب، وذلك من خالل تركيبو تمديداً للمتصفحات متوفر لكل من 

عدة المعلم على حفظ ما يرتبط بدروسو ومناىجو التي يدرسها من معلومات ومعارف وصور ليرجع توظيف ىذه الخدمة لمسا ويمكن
 ..وتتميز بـحيث  إليها بسرعة وسهولة متى ما احتاج إليها ومن أي جهاز في أي مكان

 نصوص وصور وارتباطات من صفحات الويب دون مغادرة نافذة المتصفح وإضافة.استخالص المعلومات المفيدة. . 
 الوصول إلى المفكرات الخاصة بك من أي جهاز كمبيوتر، أو من الهاتف الجوالو  إمكانية الوصول من أي مكان .  

 

                                                           
 

 م   1 وكٌبٌدٌا ، مفكرة جوجل 
  م 1 1 ، ٌمقوقل خدم التعلمقالة بعنوان : سعود عٌد العنزي 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8_2.0
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B1
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 Google Notebook  الثديل الحقيقي لخدهح Evernote خدهح

 تقدم نفس المميزات التي تقدمها خدمة قوقل وتزيد عنها بوجود برنامج للخدمة يمكن تركيبو لسطح Evernote فخدمة 
أنها  Evernote الجميل في خدموو  وحفظها في حسابكة التقاط أي معلوم أوواتف لتخزين جهزة الهأبرنامج على  أوالمكتب 

     Evernote وحفظها في حساب Google Notebook أتاحت اليوم جلب المعلومات المخزنة في حساب

 :  Evernoteهويزاخ وعيىب تزًاهح 

 0   :للتطبيق ةلُمميزات العاما

 يسمح برفع جميع الصيغ [Videos,Pics,Documents,PDF,etc]. 
 عبر الـ ةعملية المزامن Cloud. 
 تسجيل ملفات صوتيو أو مرئيو. 
 للُمسافرين و الُطالب يد جداً ُمف . 
  الخ.. االكاونت، مثل اآليفون، اآليباد، الماك، اآلندرويد  باسم ةالمرتبط ةيقوم بالمزامنة على جميع األجهز. 
 ةب جاىز صفحة وي 
 يدعم Google Map,  وفتحو بـ اكتشافوبإمكانو ، بحيث أن وضعت عنوان Google Maps. 
  بسيطةتحرير النص تدعم لوحة ُمتحدثو و. 
 الَدعم الُمتكّرر من المطورين بتحديثو و سعيهم لجعلو أسهل وأكثر بساطو. 
 برنامج ألجهزة الـ Mac و PC. 
  بسرعةة في الماك، بحيث يمكنك دخولو التطبيق في القائمة العلوي أيقونةوجود . 
  بالمالحظةتزامن كل دقيقو أو أثناء التعديل . 
  ًبالتطبيق الخاص بالماك يُمكن تعديل الخط وحجمو ُكليا 
  الـ الذكيةأجهزة الهواتف  جميعيعمل على iOS الخ.. ، بالكبيري، اندرويد. 

أحياناً تحتاج فقط إلضافة صورة وفقرة من ، فمثالً ، عين من صفحة تهمكواحدة من أىم ميزات الخدمة ىي االحتفاظ بجزء م
   .مقال إلى مفضلتك وليس حفظ الصفحة بأكملها

                                                           
  ARAB LIBRARIANS   ، خدمةمقالة بعنوان Evernote البدٌل الحقٌقً لخدمة Google Notebook   ، 11  م  
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 8   :ُعيوب التطبيق

  كانت من نوع  إذاميجا ألصحاب االكاونت المجاني ويُعتبر قليل جداً، خصوصاً  02للرفع بالشهر  األقصىالحجم 
PDF أو ملف فيديو أو ملف صور. 

 لـا iOS ال يدعم الـ Rich Text وإنما فقط يقرأه . 
 جداً باألكاونت المجاني ةمحدود ةالُمشارك . 
 وجود اإلعالنات باألكاونت المجاني. 
 صليمن مكانها األ ةال يُمكن تحريك الُمالحظ . 

 

 :في الرعلين  Evernoteاسرخدام  

يمكن للطالب القيام المشاريع البحثية بسهولة حفظ  .في الفصول الدراسية والمكتبة Evernote يمكنك أيضا استخدام
يمكن أن تتعاون في مشاريع المجموعة وتالحظ الطبقة  .المعلومات وتدوين المالحظات ألنها دراسة المصادر على شبكة االنترنت

 .  تبادل وصالت كذلك
 

   : للطالة    Evernoteالخدهح الري يقدهها تزًاهح  

  Evernote رٌظين فيال

 ةلبدء عملية الكتاب الطالب حتاج إليهايجمع كل المعلومات األولية التي سوىذا يعني  ، خطوة األولى في أي مشروع بحثيالىو 
 في في مكان واحد حصاءات وصفحات المواد المرجعيةواإل ، لجة النصوص المعلومات باستخدام وثائق معا تجمعقد  انإذا كف

Evernote الكلمات الرئيسية من خالل ،  الخاصة بو أجهزة الكمبيوتر المحمولةفي  عنها يسهل الوصول إليها والبحثف
ات مكتوبة ويب ، مالحظ - من أماكن مختلفة قادمة و  منوعة عندما تكون المعلومات للطالب وىذا مفيد خصوصا .والعالمات
بساطة للبحث في  في أي وقت واصة ببسرعة من خالل البحوث الخ ىافرز  وبحيث يمكن- ، وحتى الصور الفوتوغرافيةبخط اليد 

  .لألغراض البحثية Evernote نظام مركزي ىو واحد من أكبر الفوائد من

                                                           

 م   1 ،  المثلى لحفظ المالحظات ةالوسٌل  Evernote:حمد الحسون ،مقالة بعنوان أ   

  م   1 ،  هنا Evernoteالخوف أبدا ، لٌزا ،مقالة بعنوان   

  
 م   11، للطالب أداة البحث الجدٌدة Evernoteمقالة بعنوان  ،رون في توليدو 



 
 

8 

 قصاصاخ الىية 

تستغرق و دائما مؤلمة لها الرجوع ويريد من خالل صفحات ويب مرارا وتكرارا للعثور على فقرة واحدة أو االقتباس مرور الطالب 
جزء الحدد وي،  الجزء ذي الصلة من صفحة ويب مع المقص ويبباقتطاع فقط يقوم الطالب ،  Evernote معو  .وقتا طويال

مذكرة جديدة مع عنوان وعنوان الصفحة ، جنبا إلى جنب مع المحتوى  Evernote ، ويخلق حتاج إليوي ذيمن الصفحة ال
  .المحدد

 .الذي ال يحتاجوبالفعل الجزء  حذف و، ألنلهذه المعلومات  Evernote البحث بسهولة عن طريق وفي وقت الحق ، يمكن
يمكنك البحث عن طريق  و  دفي مكان واح عها، ونقل صفحات ويكيبيديا وجم PDF مقاالت طويلة وملفاتويمكنو اقتطاع 

كلمات محددة ، وإذا لزم األمر ، والحصول بسهولة العودة إلى المصادر األصلية من خالل النقر على الوصلة مصدر ملف 
  .مضمن

  Evernote الرعاوى في

مع المستخدمين اآلخرين ، وإذا كان يحصل على تحديث بعض التغييرات ملف التقاسم  Evernote  دفاترللطالب مع يمكنك 
  .أو مالحظة أو ، فإنو يتم تحديثو تلقائيا لكل من لديو حق الوصول إلى دفتر المالحظات

ة سطور من النص ، وجود دفتر مالحظات مشترك يحافظ أو بضع Word أو مستند PowerPoint تقاسمكان يسواء  
 .الجميع تحديثها مع تقدم الناس اآلخرين 

  Evernote تحث في

عن االقتباس ، أو حاجة إلى إحصائية  يبحث انإذا ك .تكون من بين أىم ميزة مفيدة للطالب Evernote ربما وظيفة البحث في
  .يحفظ كمية ىائلة من الوقت فهو بذلككلمات ون قادرة على البحث عن طريق اليكمعينة ، أن 

 

 :للوعلن    Evernoteالخدهح الري يقدهها تزًاهح  
  
 

تقديم و التخطيط في  هما بين دور  فائدتوتتراوح  ىو تطبيق كبير للمعلمين Evernote في مقالة لو بأن -معلم–ذكر مايكل كروز 
لمقررات في جامعة والية س ادر ي انبينما ك  Evernoteد المعلمينوقد استخدم أح أداء الدرسردود الفعل بعد و لدرس لخطة 

لتحقيق أىداف التعليم  Evernote بعض الطرق الستخدامذكر و  ممتازالثبت أن يكون رفيق الصف و ذكر بأنو  سان خوسي
  .الخاص

                                                           
  
 م   1  التربٌة والتعلٌم سلسلة Evernote، مقالة بعنوان نصائح للمعلمٌن عن طرٌق كروز  
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  Evernote يقع في ثالث فئات واستخدام :  

 دراسةقبل ال 
  الدراسيخالل الفصل 
 يوم الدراسي بعد انتهاء ال 

  : دراسةبل الق

 استخدام العالمات ىي طريقة متميزة لتنظيم الفصول الدراسية على أساس  : تخطيط وتنظيم الفصول الدراسية مع العالمات
على سبيل المثال ، إذا كنت تعرف أن ىناك بعض المحتويات التي يجب تدريسها خالل  .فئةالع ألسبوع أو على أساس أسبو 

بمجرد أن  ."0 األسبوع"ي من العام الدراسي ، ثم لجميع المحتويات التي لها عالقة يمكنك استخدام العالمة األسبوع الثان
  .قمت بإنشاء ىذا النظام يمكنك االحتفاظ إضافة بنود إضافية على مدار العام

  المسئولينمع والمعلمين  هاحتى تقاسم ويمكن .أو موضوع ترجمة إنجازات للصف معين ىي لمعاييرا : معاييرللقاعدة بيانات 
  .المشاركة Evernote وأولياء األمور والطلبة في استخدام ميزات

  بك ، أو مواصلة التعليم ستخدم العطلة الصيفية أو العطالت لتحسين المهارات الخاصة ي ان المعلم إذا ك :التطوير المهني
 وارد ، والدروس المستفادة واألفكار الجديدة فيمن المالحظات ، والم قدم لوالحفاظ على كل ما ويمكنو الخاص ، 

Evernote.   ىذا يعمل أيضا بشكل جيد للمعلم في الخدمات والمؤتمرات وورش العمل والندوات التي تحضرو.  
  إذا كنت تستخدم قوالب مثل أوراق الصف أو أشكال  .للطالبر الوقت وتقييم الدرجات ىي طريقة رائعة لتوفي  : القوالب

  .بحيث يكون لهم في متناول يدك على مدار السنة Evernote لطالب ، واالحتفاظ بها فيتقييم ا
 دفاتراستخدام  : المعلم التحضير لغياب Evernote  ان وتشغيلها حتى لو ك صفالظ على كوسيلة للحفاتعتبر  المشتركة

النظر في تقاسم خطط و  لبديليجعل من السهل لمشاركة دفتر المالحظات مع المعلم او  Evernote .المعلم غائباً 
ان المعلم غير حتى لو ك تقدم الصفوىذا يمكن ضمان  .الدروس وأوراق العمل ومفاتيح اإلجابة وأمثلة من األعمال المنجزة

  .موجود

  :الفصل الدراسي خالل 

  المعلم  كنيم .صفال، وتقاسم مع عنوان  بعد إنشاء دفتر المالحظات العامة : صفالمشاركة دفتر المالحظات مع 
 ) أو ذويهم)إضافة أي شيء من قبل الطالب  يمكنو طالع على ىذه الطريقة اإل

 أخرى في نهاية التقاط صور لشاشة الشرح قبل بداية الصف ، ومرة و أخذ لقطات من شاشة الشرح  : صور السبورة
عنوان أو وضع يمكنك و اريخ في أي تو في تلك الدقيقة عمل ي انما كو لقطة ال أخذ وقت المعلم ىذا يمنح .المطاف
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مشاركة الصور مع  للمعلم مكنيو ،  لضرة لجعل البحث عن صور محددة أسهسمة كل صورة على أساس عدد محا
  .الطالب أن يغيب عن الصف ، بحيث يالحظ لديهم اليوم

  اسة والمهام التي على جميع النشرات وأوراق العمل وقوالب وأدلة الدر  يمكن للمعلم أن يحافظ :النشراتمفيد إبقاء
  .عليها بسهولة واإلطالع، حيث أنها قابلة للبحث  Evernote تستخدمها بشكل متكرر في

 بعد انتهاء اليوم الدراسي 

 تفحص اختبارات متدرج ، بما في ذلكيمكن للمعلم  : تبسيط الدرجات scantrons وإضافتها إلى Evernote. 
مشاركة دفتر  للمعلم مكنوي لصف أو جدول عندما يكون لديك الوقتكتاب ا  و وعليها في المفضلة لديالدخول ثم 

 المالحظات معهم ويكون لهم مساعدة في عملية الفرز
 إبقاء extracurriculars إذا كنت تشارك في أي لجان أو مدرب الفريق ، يمكنك استخدام : الخاص بالترتيب 

Evernote مرة أخرى ، دفاتر المالحظات  .لومات المرتبطة بولتعقب جميع البحوث المختلفة ، والمالحظات والمع
لطريقة سهلة لتبادل المعرفة الجماعية عن االمشتركة ىي وسيلة رائعة للحفاظ على لجنتكم على الصفحة نفسها ، ويجعل 

 .المشروع

: Evernoteتزًاهح ذطثيق ذدزتح 
  
 

  .Evernote نتشار التعليمية الكبرى منال موطن أولتعتبر  أكاديمية كيمبرلي في مونتكلير مونتكلير بوالية نيوجيرسي ،
في كل شيء من تعلم اللغة لتخطيط    Evernoteتستخدم  الطالب وأعضاء ىيئة التدريس في أكاديمية كيمبرلي مونتكلير

      صبحفي بضعة أشهر فقط ، فقد أ .مشاريع بحثية لدراسة النباتات والحشراتل التنمية العروض المسرحية إلى التعاون في
Evernote  أداة حاسمة سواء داخل وخارج الفصول الدراسية.  

 ...هٌا قصرهن

   2: 2وكيمبرلي مونتكلير أكاديمية وبرنامجها 

في بداية العام الدراسي  .طالب وطالبة 222 مدرسة خاصة لحوالي  K - 12 ىو (MKA) كاديميةاألو كيمبرلي مونتكلير 
البرنامج ، وفيو كل الطالب ، وأعطيت الدرجات األربع من   2: 2( د الى واحدواح)ألف  MKA ، أطلقت   2-02 02

االشتراك  Evernote قسطخالل االثني عشر ، جهاز كمبيوتر محمول ماك بوك برو ، محرك أقراص النسخ االحتياطي ، وىو 
الهدف من و  .Evernote باإلضافة إلى ذلك ، قدمت جميع المعلمين اشتراك بريميوم .األخرى، وبعض منتجات البرمجيات 

                                                           
  
 م  Evernote 1   برنامج  1: 1وكٌمبرلً مونتكلٌر األكادٌمٌة فً مدرسة اندرو فً مال ، مقالة بعنوان  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3DEvernote%2BService%2B%2B%2BIn%2Beducation%26hl%3Dar%26safe%3Dactive%26biw%3D1252%26bih%3D583%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://www.evernote.com/about/premium&usg=ALkJrhiA1RfyOny-y5gTUuyP8l3ZbwcHBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3DEvernote%2BService%2B%2B%2BIn%2Beducation%26hl%3Dar%26safe%3Dactive%26biw%3D1252%26bih%3D583%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://www.evernote.com/about/premium&usg=ALkJrhiA1RfyOny-y5gTUuyP8l3ZbwcHBQ
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وقد سؤل .ىو تزويد الطالب وأعضاء ىيئة التدريس مع أفضل األدوات والتعليمية األكثر تقدما المتاحة MKA  2: 2البرنامج 
نحن نبحث "قال  Evernoteكيمبرلي مونتكلير أكاديمية  ت لماذا اختار دير التكنولوجيا ، وأكاديمية مونتكلير كيمبرلي بيل ، م

-" تطبيق أي أن نأتي إلى المدرسةلنها تركز القيادة لأ .دائما عن التطبيقات التي تغير طريقة تدريس المعلمين والطالب على التعلم
- Stites ا البرنامج أيضاً وذكر من مميزات ىذ: 

 نظام ة للحفاظ على أفكارىم والعمل فيمهاراتهم التنظيمي تكوينالطالب على  ساعدأنو ي.  
 طالب قادرين على إبقاء كل من مالحظاتهم ، وتحديد المهام ، والعمل ، والبحث في مكان واحد يمكن أن يكون ال

  .الوصول إليها دائما
  اترىم وتمكين المعلمين لتوفير التغذية الراجعة للطالبتبادل الطالب مع المعلمين دفب يسمح.  
  التنوع في :التنوع Evernote يتيح للطالب والمدرسين الكتشاف استخدامات غير متوقعة للبرنامج.  
  حسابات :حفظ ومزامنة الملفات Evernote  تسمح للطالب وأعضاء ىيئة التدريس لوضع أي نوع من الملفات إلى

  .إلى ملفات فوتوشوب لمرفقات الملفات األخرى Word مستنداتمالحظاتهم ، من 
 طالب قادرين على الوصول إلى كافة المالحظات والبحوث من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، والهواتف ، أي بود  يصنع

  .، الب توب واألجهزة األخرى
 الى جانب فوائده التربوية ، كما يعطي Evernote  في  .بالالوراحة السالم والتكنولوجيا موظفي تقنية المعلومات

، يتم منح  MKA في .ىذا لم يعد ىو الحال .الماضي ، قد يمثل مشكلة مع جهاز الكمبيوتر الطالب يعني فقدان اإلنتاجية
 تثبيتيقومون بنهم ببساطة فإ عندما يتم إصالح أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم اركمبيوتر محمول مستع  الطالب 

Evernote شيءي أن يفوتو أدون  حال، متزامنا مالحظاتهم وتعود في ال.  
 ، وىذا يعني أن كافة المالحظات  ىو مجرد دفع لالشتراك بريميوم  أن الحفاظ على ملكيتها للحساب من قبل الطالب

  .والذكريات ستكون متاحة للطالب إلى األبد
 Evernote  وضع جدول زمني للتعلم  يتيح 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3DEvernote%2BService%2B%2B%2BIn%2Beducation%26hl%3Dar%26safe%3Dactive%26biw%3D1252%26bih%3D583%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://www.mka.org/page.cfm%3Fp%3D492&usg=ALkJrhhNO7O_IzQR_Z7KqE__QWclJ5whrQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3DEvernote%2BService%2B%2B%2BIn%2Beducation%26hl%3Dar%26safe%3Dactive%26biw%3D1252%26bih%3D583%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://www.mka.org/page.cfm%3Fp%3D492&usg=ALkJrhhNO7O_IzQR_Z7KqE__QWclJ5whrQ
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 :رأي الباحثة 

المجانية أو المدفوعة  Evernoteومتصفحي اإلنترنت باالشتراك في خدمة ، الموظفينو ، ميع المستخدمين من الطلبةج أنصح
ىي إحدى و ، 0.2كبرنامج أو خدمة ويب  Evernote .وفي استخدامها من شبكة اإلنترنت أو عن طريق برنامج سطح المكتب

ىذه . ووقتك، مشاريعك، ظاتك وستساعدك كثيراً في أدارة أفكاركمالحو ، الخدمات التي ستغّير من طريقة احتفاظك بمفضلتك
 .دراساتك ومع حياتك الرقمية، تساعدك على تنظيم وإدارة وقتك وزيادة انتاجيتك في عملك، الخدمة

ولكن من خالل بحثي وما كان ذلك إال زيادة في خبرتي بالترجمة وفي الحقيقة واجهت صعوبة في المراجع وكذلك في الترجمة     
أصبحت لدي فكرة في تطبيق اره مكتبة صغيرة متنقلة واقتناعي بو كبرنامج يخدم المتعلمين والمعلمين وكذلك اإلداريين واعتب

سوف أبدأ بدراسة البرنامج تطبيقياً واستخدامو الفعلي وما كان البحث سوى فقد حملتو على جهازي و  امج كمشروع للتخرجالبرن
 ..نظري وجمع للمعلومات األولية  طارإ

 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين....وأختم لنا بالصالحات  ..فاللهم انفعنا بما علمتنا 
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 :العزتيح الوزاخع 

 مكتبو جرير 2 02شوب ، كيت علم نفسك الدليل المصور  أوفيس مايكرو سوفت  

 (الرابط ىنا)م    02 ، مفكرة جوجل ياوكيبيد

 (الرابط ىنا)  م 2 02، قوقل خدم التعليممقالة بعنوان : سعود عيد العنزي 

ARAB LIBRARIANS خدمة، مقالة بعنوان Evernote لخدمة البديل الحقيقي Google Notebook   ،
 (الرابط ىنا)م   022

(الرابط ىنا)م  مهارات تكنولوجية ،   022  Evernote : ،مقالة بعنوان  ياسين م  
 

 (الرابط ىنا)م    02،  المثلى لحفظ المالحظات ةالوسيل  Evernote:أحمد الحسون ،مقالة بعنوان 

 

 

 :الوزاخع األخٌثيح 

 (الرابط ىنا)م    Evernote ،02الموقع الرسمي لشركة 

 (الرابط ىنا)م    02،  هنا Evernoteاخلوف أبدا ، ليزا ،مقالة بعنوان 

 ( الرابط ىنا) م    02، للطالب أداة البحث الجديدة Evernoteمقالة بعنوان  ،ي توليدورون ف

 ( الرابط ىنا)   Evernote، مقالة بعنوان نصائح للمعلمين عن طريق مايكل كروز 

 ( الرابط ىنا)م   Evernote02   برنامج  2: 2في مدرسة وكيمبرلي مونتكلير األكاديمية اندرو في مال ، مقالة بعنوان 

 

  
 

 

 البندري سعود الرشود:طالبة ال 

 زيد املسعد بن أمحد. د: إشراف                                                                                     

http://ar.wikipedia.org/wiki/مفكرة_جوجل
ARAB%20LIBRARIANS
http://arablibrarians.blogspot.com/2009/01/evernote-google-notebook.html
http://www.yu-std.com/forum/showthread.php?p=63878
http://www.apple-wd.com/2011/03/evernote-best-way-to-store-notes/
http://www.evernote.com/about/getting_started/#7
http://schools.natlib.govt.nz/blogs/libraries-and-learning/11-06/never-fear-evernote-here
http://blog.evernote.com/2011/02/11/evernote-for-students-the-ultimate-research-tool-education-series/
http://blog.evernote.com/2011/01/13/10-tips-for-teachers-using-evernote-education-series/
http://blog.evernote.com/2011/01/13/10-tips-for-teachers-using-evernote-education-series/

