السلام عليكم
ميزة هذا الموضوع أنه كله أشتراك مجاني ..مجاني 
أيها الأحبة في الله :

هذا موضوع أتمنى أن تجدوا فيه الفائدة .. وهو يحمل بين ثناياه (20) موقعا أو مركزا من مراكز تحميل الصور .. والتي لا غنى عنها لمتصفح النت ، ومستخدمه ..

وهي تستخدم بصورة (مجانية ) ، أي بدون تسجيل .. بعضها يسمح بتحميل ملفات الصور و الفلاش swf- gif - jpg و البعض الآخر يسمح بملفات ذات النوعzip - png - rar - bmp - png ..
و البعض يسمح بامتدادات أخرى ..
و المفيد جدا .. سرعة التحميل ( في ثواني ) و بدون تسجيل..

-----------------------------------

مركز تحميل xl11 أول موقع عربي لتحميل الصور والملفات مجاناً

يسمح بالإمتدادت التالية .zip .png rar .bmp .jpg .gif .swf وأقصى حجم مسموح به:
300000 بايت

الاول بدون تسجيل
http://www.xl11.com/

-----------------------------------

مركز تحميل موقع اسرتي

يمكنك تحميل الصور من نوع(.gif, .jpg) أو ملفات فلاش من نوع (.swf)لعمل البطاقة 
الخاصة بك. يجب ألا يتعدى حجم الصورة 40 كيلوبايت

الثاني بدون تسجيل
http://www.osrty.com/cards/upload.php

---------------------------------

Sudanese Online Upload Service مركز تحميل
1- يمكنك تحميل الصور و الأناشيد من نوع
Gif,jpg , jpeg,ra,ram,wav,wma and mp3
2- يجب ان يكون حجم الصورة او الأنشودة حوالى 650 كيلو بايت
3- مدة بقاء الصور على السيرفر شهران
-الصور المخلة بالأداب سيتم حذفها مباشرة4
4-سوف يتم خذف اى صورة او أنشودة تستخدم خارج نطاق موقع سودانيز اون لاين مباشرة

الثالث بدون تسجيل
http://www.bayanit.com/upload / مركز تحميل

---------------------------------

You can edit your image by uploading your GIF image, GIF 
animation, or JPG image in two ways From your computer:
Limit: 200Kbytes
GIF and JPG files only. Animations included.

الرابع -بدون تسجيل
http://www.myimager.com/myImager.cfm?p=open&f=0

--------------------------------

مركز تحميل موقع كركور
المميزات :
1- لا يجب التسجيل او الاشتراك
2- حجم الملف الاقصى 150 كيلو بايت
3- الملفات لا تمسح بعد فترة زمنية كما في بعض المواقع الأخرى
4- لا تنسى اضافة الموقع في مفضلتك وشكرا

الخامس-بدون تسجيل
http://www.krkor.host.sk/up1.htm

---------------------------------

أهلا وسهلا بكم في مركز تحميل الصور
أقصى حجم للملف المرفق 350 كيلوبايت
يجب أن يكون اسم الملف باللغه الانجليزيه
فقط يقبل امتداد الصور jpg و gif و swf
يمنع منعا باتا إضافة الصور المخلة بالأداب أوالفاضحة أو المثيرة
يمنع ارفاق الصور الشخصية لأنها ستكون موجودة دائما على السيرفر حتى بعد حذفها 
من المشاركة

السادس -بدون تسجيل
http://www.3roos.com/upload/

---------------------------------

مركز تحميل استراحات زايد
|ملاحظات هامة|
امتداد الملفات يجب أن يكون .jpg .gif .zip
أقصى حجم مسموح به 2 ميقا بيت: 2097152MB
اسم الملف يجب ألا يحتوي على مسافات أو رموز

السابع -بدون تسجيل
http://ma7room.com/upload/upload.html

-----------------------------

مركز تحميل الوئام
إختر الملفات المناسبة : ليس متاح تحميل ملفات zip / swf حاليا سوف يتم ادراجهم قريبا

الثامن-بدون تسجيل
http://www.mahroom.com/imag/img.html

---------------------------

ترفيع الصور لشبكة توبلي الثقافية
امتداد الملفات يجب أن يكون .zip .png rar .bmp .jpg .gif .swf
أقصى حجم مسموح به: 600000 بايت
اسم الملف يجب ألا يحتوي على مسافات أو رموز

التاسع-بدون تسجيل
http://www.tubli.net/upload/

---------------------------

موقع الوله http://www.alwalah.ne
يمكنك تحميل اي صورة على ان يكون امتدادها (.gif, .jpg)
كما يمكنك تحميل ملفات فلاش بامتداد swf
الحد الاعلى لحجم الملف 100 Kybtes.

العاشر-بدون تسجيل
http://alwalah.net/card/upload.php

--------------------------

خدمة مجانية من شبكة الرأي للجميع
ملاحظة مهمه يجب ان يكون اسم الصوره احرف انجليزية وليست عربية
أمتداد الملفات المسموح بها JPG و GIf وان لايتعدى حجمها 30كيلو بايت

الحادي عشر- بدون تسجيل
http://jawal1.virtualave.net/upload/index.shtml

--------------------------

شبكة اليماني
الصورة التي ترغب بتحميلها من جهازك :
أضغط Browse وأختر الصورة من جهازك ثم اضغط زر تحميل

الثاني عشر-بدون تسجيل
http://www.geocities.com/alyamani43/browse.htm

-------------------------

مركز تحميل الصور من جرناس
ملاحظات هامة
متداد الملفات يجب أن يكون .jpg .gif .zip سم الملف يجب ألا يحتوي على مسافات 
أو رموز أقصى حجم مسموح به: 1000 بايت

الثالث عشر-بدون تسجيل
http://jrnas.com/upload/upload.php

----------------------------

موقع حروف
يمكنك استخدام صورة من جهازك كبطاقة بريدية , الصور تكون (jpg , gif) او فلاش (.swf) 
اختر احد الصور من جهازك واضغط على ارسال الملف
ملاحظة الحد الاقصى لحجم الملف هو 40 Kybtes.
http://www.hrof.net/upload.php

----------------------------

موقع تحميل العرب للأبد
ملاحظات هامة
امتداد الملفات يجب أن يكون .zip .png swi txt rar .swf .GIF .JPG .ra .bmp .jpg .gif
أقصى حجم مسموح به: 4000000 بايت
اسم الملف يجب ألا يحتوي على مسافات أو رموز
الرجاء عدم إرفاق صور مخلة بالآداب

الرابع عشر-بدون تسجيل
http://members.lycos.co.uk/rabs4ever/upload.php

---------------------------

مركز نقاش الحب الأول لتحميل الصور
امتداد الملفات يجب أن يكون أي امتداد
أقصى حجم مسموح به: أي حجم
اسم الملف يجب ألا يحتوي على مسافات أو رموز

الخامس عشر-بدون تسجيل
http://members.lycos.co.uk/neqashal...load/upload.php

---------------------------

مركز تحميل الصور الخاص ب أبا زينب
إستعرض الصور في جهازك واختر المناسب منها وادخل مسمى جديد للصورة إذا رغبت بذلك

السادس عشر-بدون تسجيل
http://members.lycos.co.uk/abuali20...imageupload.php

-------------------------

مركز تحميل الصور
http://thor.prohosting.com 

-------------------------

File Upload!
To upload a file through the WWW, fill out the form belo

السابع عشر-بدون تسجيل
http://thor.prohosting.com/~stormer7/upload.html

-------------------------

الثامن عشر- بدون تسجيل
http://www.uaeuae.net تحميل الصور مركز

------------------------

اهلا بكم بقسم تحميل الصور للزوار
يمكنكم من هنا تحميل صوركم استخدامها بالانترنت مثل المنتديات للتواقيع ..
فضلا قم باختيار الصورة التى تريد استخدامها وانتظر لحظات حتى يتم تحميلها واعطائك المعلومات
الخاصه باستخدامها

ملاحظة هامة: يجب ان يكون اسم الملف او الصوره باللغة الانجليزي
http://www.uaeuae.net/upload/uploader.php

------------------------

مركز بطاقات وكروت الشبكة العربية
تستطيع تحميل صورك الى سيرفرنا والتي بامتداد (.gif, .jpg) او بطاقات فلاش ايضاً بامتداد(.swf) .
اختر الملف او الصورة التي تريدها ومن ثم اضغط على الزر الواضح امامك.
الحجم الاقصى المسموح به لتحميل الملفات والصور هو 50 Kybtes.

التاسع عشر-بدون تسجيل
http://www.arabc.net/cards/upload.php

------------------------

تحميل الصور من موقع الشحوح تحميل الصور مركز
&#61607; الملفات المسموح بها .exe .zip .png rar .bmp .jpg .jpe .gif .swf .mid .ram
&#61607; أقصى حجم مسموح به: أي حجم
&#61607; اسم الملف يجب ألا يحتوي على مسافات أو رموز

العشرون-بدون تسجيل
http://members.lycos.co.uk/alshohooh/upload/upload.php

-------------------------
موقع يعطيك 600 كيلو ويقبل لتحميل الصور والفلاش

والأهم والأحلى انه مايمسح الصور يعني حمل وانت متطمن 
http://www.5aial.com/upload/


مواقع كلها مجانيه 

=============


الموقع الاول

http://www.downloadhosting.com/

يعطيك 50 ميجا مساحه و جيجا ترافيك شهريا

==============

الموقع الثانى

http://www.omnilect.com

2 جيجا مساحه والحد الاقصى للملف 20 ميجا 

==============

الموقع الثالث

http://www.xdrive.com

===============

الموقع الرابع

http://www.webfile.ru/

موقع روسى والحجم الاقصى للملف 20 ميجا واقصى مده لبقاء الملف اسبوع 

================

الموقع الخامس 

http://www.z00k.us/upload/

2 ميجا الحجم الاقصى للملف 

@===============================@


أتمنى من كل قلبي أن تعجبكم ..
 

