
Google Chrome 8 إضافات لمتصفح

ستوفر لك مئات الساعات من عملك 

(كلها مجانية):

Ibrahimalqillini.com

TIPS



 ScribeHow .1

قم بتسجيل الشاشة وعرض أي إجراء في شكل برنامج تعليمي.

إنها أداة مثالية لـ: رواد األعمال والمعلمين والمؤسسين وغيرهم.
تساعدك عىل بذل جهد أقل بنسبة 93٪ في إجراءات التسجيل

والمشاركة.

 http://scribe.how/chrome
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Selectext .2

انسخ أي نص عىل الشاشة مباشرة من مقاطع الفيديو باستخدام 

.Selectext 
انسخ أي نص بما في ذلك الكتابة اليدوية والرموز والروابط.

Udemy و Youtube تعمل عىل جميع مواقع الفيديو بما في ذلك

و Coursera و Skillshare باإلضافة إىل تسجيالت المحاضرات
الجامعية.

 http://selectext.app 
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http://selectext.app/


Print Friendly & PDF .3

تعمل أداة Print Friendly عىل إزالة اإلعالنات وعناصر التنقل

والبريد العشوائي قبل الطباعة.

قم بتحسين الصفحات للحصول عىل أفضل تجربة قراءة للطباعة.

انقر لحذف أي محتوى قبل الطباعة.
قم بإزالة جميع الصور أو الصور بشكل فردي.

  http://printfrifriendly.com 
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http://printfrifriendly.com/


Glasp .4

قم بتدوين المالحظات وإضافة النقاط البارزة عىل صفحات الويب.

أداة رائعة للكتاب والقراء النهمين والمفكرين.
يمكنك تمييز محتوى الويب بسهولة وحفظه لوقت الحق

ومشاركته مع الجميع.

 http://glasp.co 
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http://glasp.co/


Bionic Reading  .5

طريقة جديدة تسهل عملية القراءة من خالل توجيه العيون عبر
النص بنقاط تثبيت اصطناعية.

تجعل القارئ يركز فقط عىل األحرف األوىل المميزة ويسمح لمركز

الدماغ بإكمال الكلمة.

 http://bionic-reading.com 
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http://bionic-reading.com/


Bardeen .6

توقف عن إضاعة الوقت مع النسخ واللصق اليدوي!

إنها أداة ألتمتة لسير العمل دون كود وتستبدل مهامك المتكررة
باختصار واحد.

فهي تجمع بين منشئ سير عمل قوي وتوصيات قائمة عىل الذكاء

االصطناعي وأتمتة سياقية.

http://bardeen.ai  
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http://bardeen.ai/


Unhook .7

ال تشتت انتباهك مرة أخرى، وحافظ عىل وقتك.
YouTube تمكنك اإلضافة من إخفاء مقاطع الفيديو ذات الصلة بـ

والتعليقات وعالمة التبويب القصيرة وجدار االقتراحات وتوصيات

الصفحة الرئيسية والتوجيهات وغيرها من عوامل التشتيت.

 http://unhook.app  
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http://unhook.app/


Lightshot .8

Lightshot  هي أسرع طريقة اللتقاط لقطة شاشة قابلة
للتخصيص.

واجهة بسيطة ، دون أشياء ال داعي لها، خفيفة الوزن.

حدد المنطقة ، وقم بتحرير لقطة الشاشة الخاصة بك ثم قم

بتحميلها عىل الخادم.

 http://app.prntscr.com 
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http://app.prntscr.com/


هل وجدت هذا الموضوع مفيًدا لك؟

!MakadiaHarsh@ يمكنك متابعته لمزيد من األدوات المفيدة Harsh Makadia كل الشكر

www.Ibrahimalqillini.com

التنسى أن تتابعني لمزيد من النصائح المفيدة عن تسويق النمو! 

كما يمكنك مشاركة الموضوع مع فريقك لنشر الفائدة!

الشكر موصول للمبدع خالد األحمد عىل ألفكار والمعلومات القيمة والتي قمت بتطبيقها في هذا المنشور،

!LinkedIn يمكنك متابعته لمزيد من المعلومات المفيدة عن التسويق الشخصي عىل منصة


