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 ةمدقم
 ررقملا لیلحتل تاودأ عبرأ دروب كالب ملعتلا ةرادإ ماظن كل رفوی ،سیردتلا ةئیھ وضع يزیزع

 يمیلعتلا ىوتحملا عم مھلعافت ىدم ةفرعمو ررقملا رصانع ىلإ ةبلطلا لوصو ةعباتمو يساردلا

  :يلاتلاك يھو ،ينورتكلإلا ررقملا ربع ملعتلا تاراسم نم مھبسانی ام ىلإ مھھیجوت نم كنكمی امم

 يساردلا ررقملا ىلع ةعیرس ةرظن .1
 تاجردلا لباقم ةطشنألا عیزوتل ينایبلا مسرلا .2
 طاشنلا ةفوفصم .3
 يساردلا ررقملا لاسرا تایلمع صخلم .4

 
 نم .ةیساردلا تاررقملا ةمئاق نمض يساردلا ررقملا رایتخاب موقن تاودألا هذھ ىلإ لوصوللو

 تالیلحت" راتخن مث "مییقتلا" ىلع طغضلاب موقن ررقملل ةیسیئرلا ةمئاقلا لفسأ "مكحتلا ةحول" لالخ

  :يلاتلاك تاودألا ةمئاق انل رھظتس ،"يساردلا ررقملا
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 Course at-a-Glance يساردلا ررقملا ىلع ةعیرس ةرظن

 Analytics" ملعتلا ماظن ىلع تالیلحتلا ةادأل لوألا ریرقتلا حرشب لیلدلا اذھ لالخ نم موقنس

for Learn" يساردلا ررقملا ىلع ةعیرس ةرظن" وھو".  

 يقاب عم ةنراقملا جئاتن ىلإ ةفاضإلاب ،يساردلا كررقم لوح ةزجوم تامولعم ریرقتلا اذھ كل رفوی

 كتقیرط لیلحت يف ریرقتلا اذھ كدعاسیسو .ررقملا اذھ ھیف سردی يذلا يمیداكألا مسقلاب تاررقملا

 ةرظن ریرقتلا كل مدقی امك .تاررقملا يقاب مییقت طسوتم عم ھتنراقم ةیفیكو ،كررقم میمصت يف

 ةبلطلا عیمج مادختسا طسوتمب ةنراقم ةبلطلا لبق نم ررقملا رصانع مادختسا ةیفیك لوح ةلماش

 .ررقملا سفن يف نیلجسملا

 لوألا رایخلا ىلع طغضلاب موقن هالعأ ةنیبملا تاودألا ةمئاق نم ،ریرقتلا ءاشنإو ةادألا لیغشتلو

 بیوبت ةمالع يف كل رھظیسو ریرقتلا ءاشنإب ماظنلا موقیس ."يساردلا ررقملا ىلع ةعیرس ةرظن"

 .حفصتملا ةذفانب ةدیدج

 ةبلطلا ددع ،سردملا مسا ،دوكلا ( يساردلا ررقملا لوح تامولعم ریرقتلا ةیادب يف دجت فوس

 :ةیلاتلا ةروصلاب نیبم وھ امك …)  يمیداكألا مسقلاو ةیلكلا مسا ،نیلجسملا

 

 

 رصانع ددع طسوتم لباقم يساردلا ررقملا رصانع ددع كل نیبیف ریرقتلا نم يناثلا مسقلا امأ

 ةبلطلا لبق نم رصانعلا هذھ نم ھیلإ لوصولا مت امل ةیوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإلاب مسقلا تاررقم

 .نیلجسملا
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 امك ةادألاو ىوتحملاو مییقتلا يھو ةفلتخم تایوتسم ثالث بسح تایئاصحإلا هذھ فینصت متیو

 :ةیلاتلا ةروصلاب نیبم وھ

 
 تاررقم طسوتمب ةنراقم يساردلا ررقملا يف ،تابجاولاو تارابتخالا لثم ،تامییقتلا ددع :مییقتلا .1
 ةئیھ وضع لبق نم ةبلطلل اھتحاتإ مت يتلا رصانعلا ددع كلذكو مییقتلا رصانعل يلامجإلا ددعلا( مسقلا
   .)سیردتلا

 ةنراقم يساردلا ررقملا يف ،تادنتسملاو تاحفصلا لثم ،يمیلعتلا ىوتحملا رصانع ددع  :ىوتحملا .2
  .مسقلا تاررقم طسوتمب

 طسوتمب ةنراقم يساردلا ررقملا يف ،تانودملاو ةشقانملا تایدتنم لثم ،تاودألا ددع  :ةادألا .3
  .مسقلا تاررقم

 :ةیلاتلا ةغیصلا بسح هالعأ لودجلا يف ةیوئملا بسنلا باستحا متی :ةظحالم

𝟏𝟎𝟎 ×
اھیلإ 	 لوصولا 	 مت 	 يتلا 	 رصانعلا 	 ددع 	

ررقملا 	 رصانعل 	 يلامجإلا 	 ددعلا
= (%) رصنعلل 	 ةیوئملا ة	 بسنلا  

 

 امك يساردلا ررقملا رصانع عم ةبلطلا لعافت لوح تامولعم لودجلا اذھ نم يلفسلا ءزجلا يف دجن امك
 :ةیلاتلا ةروصلا يف نیبم وھ
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 طسوتمب ةنراقم يساردلا لصفلا لالخ بلاط لكل يساردلا ررقملا ىلإ لوصولا طسوتم :لوصولا .1

 .ررقم لكل مسقلا

 ةنراقم يساردلا لصفلا لالخ ملعتلا ماظن ىلع بلاط لك ھیضقی يذلا تقولا رادقم طسوتم :قئاقدلا .2

 .ررقم لكل مسقلا طسوتمب

 ةنراقم يساردلا ررقملاب يمیلعتلا ىوتحملا رصانع عم بلاط لكل تالعافتلا طسوتم :تالعافتلا .3

 لثم ،لعافت لیجست ىلإ بالطلا تاءارجإ عاونأ نم دیدعلا يدؤت نأ نكمی .ررقم لكل مسقلا طسوتمب

 .كلذ ىلإ امو ةشقانملا ىدتنم يف ةكراشم لاسرإو يساردلا ررقملاب رصنع ىلإ لوصولا

 لصفلا لاوط بلاط لكل رابتخالاو عالطتسالا ،ةشقانملا ،ةنودملا ،ماھملا ددع طسوتم :تامیدقتلا .4

 .ررقم لكل مسقلا طسوتمب ةنراقم يساردلا

 لالخ يساردلا ررقملا رصانع عم مھلعافتو ةبلطلا طاشن مدقت ةیفیك ةیلاتلا ةینایبلا موسرلا كل نیبت امك

  :يسارد عوبسأ لك

 

 ءانثأ ررقملا يف نیلجسملا ةبلطلل ةبسنلاب يمیلعتلا ىوتحملا رصانع ىلإ لوصولا تارم ددع طسوتم .1

 .يساردلا لصفلا سفنل ررقم لكل مسقلا طسوتمـبً ةنراقم ،ددحملا يساردلا لصفلا

 لاسرإلا تایلمع ،ةنودملا مادختسا (ررقملا يف نیلجسملا ةبلطلا لبق نم ةلسرملا ماھملا ددع طسوتم .2

 ماھملا لكل مسقلا طسوتمب ةنراقم ،)ةمدقملا تارابتخالاو تاعالطتسالا ،تابجاولا لاسرإ ،تاشقانملا يف

 .تاررقملا عیمج ىوتسم ىلع ةلسرملا
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 ةنراقم ،ددحملا يساردلا لصفلا ءانثأ ررقملل يمیلعتلا ىوتحملا عم نیلجسملا ةبلطلا تالعافت طسوتم .3

 عافتراو لعافتلا لیجست يف مھاست يتلا تاءارجإلا نم .يساردلا لصفلا سفنل ررقم لكل مسقلا طسوتمب

 تایدتنم ىدحإ يف ةكراشم لاسرإ ،يمیلعتلا ىوتحملا رصانع نم رصنع ىلإ لوصولا :رشؤملا اذھ

 .خلإ ،بجاو لاسرإ ،ةشقانملا

 ةنراقم ،ددحملا يساردلا لصفلا ءانثأ ررقملا يف ةبلطلا هاضق يذلا )قئاقدلاب( تقولا رادقم طسوتم .4

 .يساردلا لصفلا سفنل ررقم لكل مسقلا طسوتمـب

 طسوتمب بلاط لك طاشن نراقی ثیح ،ةبلطلا طاشنل صخلم ریرقتلا اذھ نم ریخألا ءزجلا كل ضرعی

 :سییاقملا لكل ةبسنلاب ةیلاتلا زومرلا دامتعا متی .ررقملا سفن يف نیلجسملا نیرخآلا ةبلطلا

 )سایقم لكل ةبسنلاب( فصولا زمرلا
 .ررقملا يف نیرخآلا بالطلا طسوتم نم ىلعأ بلاطلا 

 .ررقملا يف نیرخآلا بالطلا طسوتم نم لقأ بلاطلا 

 .ررقملا يف نیرخآلا بالطلا طسوتمل ةددحملا ةیوئملا ةبسنلا نم -/+ نمض بلاطلا 

 .ماظنلا لبق نم بلاطلل تانایب لیجست متی مل 

 

 

 
 لوصولاب ددحملا ةبلاطلا/بلاطلا اھیف ماق يتلا تارملا ددع :يساردلا ررقملا ىلإ لوصولا تایلمع .1

 نیرخآلا ةبلطلا عیمجل لوصولا تارم ددع طسوتمب ةنراقم ،يساردلا لصفلا لالخ يساردلا ررقملا ىلإ

  .ررقملا سفن يف نیلجسملا
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 يذلا تقولا طسوتمب ةنراقم ررقملا يف نیعم بلاط هاضمأ يذلا )قئاقدلاب( تقولا يلامجإ :قئاقدلا .2

 .ررقملا سفن يف نیلجسملا نیرخآلا ةبلطلا عیمج ھیضقی

 نیرخآلا ةبلطلا تالعافت طسوتمب ةنراقم ررقملا يف نیعم بلاطل تالعافتلا ددع يلامجإ :تالعافتلا .3

 .ررقملا سفن يف نیلجسملا

 تالعافت طسوتمب ةنراقم ررقملا يف نیعم بلاطل لاسرإلا تایلمع ددع يلامجإ :ةلسرملا تابجاولا .4

 .ررقملا سفن يف نیلجسملا نیرخآلا ةبلطلا

 زكرمل يجراخلا ریدقتلا" دومع مدختست يتلا( بلاطلل تاریدقتلا زكرم ةجرد :تاریدقتلا زكرم ةجرد .4

 نیرخآلا ةبلطلا طسوتمب ةنراقم ، )لماكلا تاریدقتلا زكرم يف "يلامجإلا" دومع يأ "تاریدقتلا

  .ملعملا ةطساوب هؤاشنإ مت امھالكو ،ررقملا سفن يف نیلجسملا

 :يلاتلا لكشلاب رھظیسو بلاطلا مسا ىلع رقنلاب موقن بلاط لكل يلیصفت ریرقت ىلع عالطالل :ةظحالم
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