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 يناة  اجملور مواقع الّص
 

الخاصة أو في  مواقع الويبا في يمكن استخدامها مجاًن ،مجانية ا صورتقدم المواقع التالية 

لذلك يجب  ،ورعلى بعض الّص اقد تضع بعض هذه المواقع قيودلكن  أي موقع نشر.

باإلضافة إلى ضرورة  ،شروط االستخدام الخاصة بكل موقع من هذه المواقعمن التأكد 

 .ذكر مصدر الصورة أسفل الصورة
 

 

 ومتحركةثابتة  صور حتميلميكن من خالل هذا املوقع  :معرض مايكروسوفت

املناسبة ملوضوع البحث يف املكان املخصص  أملفتاحيه الكلماتمن خالل كتابة  ،وأصوات

 .(us/images-http://office.microsoft.com/en) للبحث

 

 

 

ة ألغراض غري جتارية عرب يعترب هذا املوقع من أكرب املواقع اجملاني :توزفوموقع فري 

 05صورة مصنفة إىل أكثر من  011.111. حيتوي هذا املوقع على أكثر من اإلنترنت شبكة

من أجل االستخدام اخلاص غري التجاري  ةجمانّييف هذا املوقع  ورالّص َتربعُت، جمموعة

 (.http://www.freefoto.com/index.jsp) ومدفوعة الثمن لألغراض التجارية
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 ،لالستخدام اخلاص والتجاري جمانية اًرصو املوقعيقدم هذا : فوتوز ستوك اجملانية

)لقراءة شروط  تم استخدامها من املوقعيل صورة مع ك الصورة مصدرشريطة ذكر تضمني 

(. ميكن من خالل هذا املوقع حتميل الصور من خالل كتابة الكلمات هنا أنقراالستخدام 

اض الصور املناسبة ملوضوع البحث يف املكان املخصص للبحث أو من خالل استعر ةملفتاحيا

 .(http://www.freestockphotos.com)املوجودة يف جمموعات الصور

 

 

 األمريكية الفضاء وكالةوقع تعترب الصور املوجودة يف م: ورموقع ناسا لتبادل الّص

(NASAغري خاضعة حلقوق ) كما ميكن البحث عن  .التنويه لذلك إال إذا مّت امللكية والطبع

إذا كانت الصور غري حممية ميكن ، ومن خالل هذا املوقع وموسيقى فيديو مقاطع

 .(http://nix.nasa.gov) استخدامها وتوزيعها دون أخذ أي تصريح من الوكالة

 
 

حيتوي هذا املوقع  :مكبتة صور اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي

 ،صورة 00.111على أكثر من  اجلوي والغالف للمحيطات الوطنية اإلدارةالصادر عن 

 باملناخور املوجودة يف هذا املوقع مصنفة يف ألبومات وكتلوجات متنوعة. تتعلق الّص

 احمليطاتيف  شوالكائنات احلية اليت تعي واحمليطات والطقس

(http://www.photolib.noaa.gov/collections.html.) 
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 واحلياة باألمساكور املوجودة يف هذا املوقع تتعلق الّص :املكتبة الوطنية الرقمية

حيث تظهر  ،حلقوق الطبعاضعة وجودة يف هذا املوقع غري خوتعد معظم الصور امل ،الربية

. إذا كانت الصور غري حممية عبارة خضوع الصورة حلقوق الطبع عند الصور الغري جمانية

 .(http://digitalmedia.fws.gov) ميكن استخدامها وتوزيعها دون أخذ أي تصريح مسبق

 
 

حيث  ،مصنفة يف جمموعات خمتلفة ايقدم هذا املوقع صوًر :باقات صور للتعليم

من املعلم والطالب يتمكن ل ،غري اخلاضعة حلقوق امللكية اجملموعاتالعديد من  حتتوي على

الل هذا املوقع حتميل الصور من خالل كتابة استخدامها ألغراض تعليمية. ميكن من خ

املناسبة ملوضوع البحث يف املكان املخصص للبحث أو من خالل استعراض  ةملفتاحياالكلمات 

 .(http://pics.tech4learning.com) الصور املوجودة يف جمموعات الصور

 
 

 جمموعة كبرية جدًّا منيقدم هذا املوقع  :(Creating Onlineموقع كرييتنج )

الصور من خالل كتابة الكلمات  البحث عنميكن  ،الصور املصنفة يف جمموعات خمتلفة

ملخصص للبحث أو من خالل استعراض الصور املوجودة يف جمموعات يف املكان ا ةملفتاحيا

 (./http://www.creatingonline.com/stock_photos) هاحتميلو الصور

 

 جمموعة منيقدم هذا املوقع : (heathers animationsموقع هيثر أنيميشن )

شريطة ذكر تضمني  ،املصنفة يف جمموعات خمتلفةاملتحركة واخللفيات اجملانية الصور 

 .(/http://www.heathersanimations.com)املوقعتم استخدامها من يمع كل صورة  الصورة مصدر
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