
 

 

 

 

 

  ةصنم مادختسا ليلد

تارابتخالا تارايخ  
(LMS)   ملعتلا ةرادإ ماظن يف
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 ..سيردتلا ةئيه وضع يزيزع

 بالطلل تارابتخالا ةحاتإو روهظ تادادعإ نمضتت )LMS( ملعتلا ةرادإ ماظن يف رابتخالا تارايخ هحفص

 :يلي امك اهحيضوت متيس يتلاو ،ةديدع تارايخب

  :رابتخالا تامولعم

 .ىوتحملا طابترا فصوو ،رابتخالا تامولعم طبض انه متي §

 :رابتخالا ةحاتإ



 

 

  :طابترالا ةحاتإ

 .)ال( وه طابترالل يضارتفالا دادعإلا نأ ثيح ،رابتخالا ىلإ بالطلا لوصوب حامسلل )معن( رايخلا ددح §

 خيراوتلا يقاطن لخدأ مث ،)معن( رايخلا ددح ًاحاتم رابتخالا هيف نوكي ددحم ينمز قاطن نييعتل §

 .هاندأ ةدوجوملا ةلدسنملا مئاوقلا مادختساب ،تاقوألاو

 :رابتخالا اذهل ديدج نالعإ ةفاضإ

 .)ال( وه ةفاضإلل يضارتفالا دادعإلا نأ ثيح ،رابتخالل ديدج نالعإ ةفاضإل )معن( رايخلا ددح §

 ،يب صاخلا يساردلا ررقملا ةيطمنلا ةدحولا يف رهظت امك ،يساردلا ررقملا يف تانالعإلا رهظت §

 .يب ةصاخلا تانالعإلا ةيطمنلا ةدحولاو

 .هتقوو ثدحألا نالعإلا خيرات ضرع متيس ،رابتخالا اذهل لعفلاب نالعإ ءاشنإ ةلاح يف §

 :ةددعتم تالواحم

 .تالواحملا نم ددحم ددعب وأ ،بالطلل رابتخالا تالواحم نم ددحم ريغ ددعب دادعإلا اذه حمسي §

 .رابتخالا ءارجإل )طقف ةدحاو ةلواحم( بالطلل حومسملا نوكي ،ديدحت نودب هكرت ةلاح يف §

 :لامكإلا ضرف

 بالطلل نكمي الو ،رابتخالا ءدب اهيف متي ةرم لوأ يف رابتخالا لامكإ بالطلا ىلع دادعإلا اذه ضرفي §

 .قحال خيرات يف هئارجإ ةعباتمو رابتخالا ءاهنإ

 ءاهنإلا مهنكمي ال هنأ الإ ،هئارجإ ءانثأ رابتخالا تاباجإ ظفحل بالطلل ةحاتم )ظفح( ةفيظولا نوكت §

 .رابتخالا ىلإ لوخدلا ةداعإو

 .رابتخالا نم يولعلا ءزجلا يف بالطلل لامكإلا ضرف حيضوت متي ،دادعإلا اذه نيكمت دنع §

  :تWقؤم نييعت

 .رابتخالا ءارجإ ءانثأ تHقؤملا ضرع متي ثيح ،رابتخالا لح اهيف بالطلل نكمي يتلا ةينمزلا ةرتفلا ديدحت §

 

 



 

 

 :يئاقلت لاسرإ

 يئاقلت لكشب هلاسرإو مييقتلا ظفح ىلإ )يئاقلت لاسرإ( ليغشت يدؤيس ،تyقؤملا نييعت ةلاح يف §

 .تقولا ءاهتنا دعب ةعباتملا رايخ بلاطلا حنم ىلإ هليغشت فاقيإ يدؤي امنيب ،تقولا ءاهتنا دنع

 :رورملا ةملك

 .رابتخالا ىلإ لوصولل رورم ةملك نييعت مزلي §

 .فرحألا ةلاحل ةساسح رورملا تاملك نأ امك ،ًافرح 15 ـب ددحم رورملا تاملك لوط §

 :رابتخالا ةحاتإ تاءانثتسا

 

 

 

 

 

 قيبطت نكمي امك ،هالعأ اهنييعت مت يتلا رابتخالا ةحاتإ دعاوقل تاءانثتسالا ءارجإ نكمي §

 .بالطلا نم تاعومجم وأ دارفأ ىلع تاءانثتسالا

 بغرت ال تنك اذإ )ةحاتم ريغ( ةعومجملا لعج كيلع بجي ،تاعومجملا مادختسا كرايتخا لاح يف §

 .ةعومجملا ءاضعأ بالطلا ىري نأ

 نيكمتل ،هالعأ )رابتخالا ةحاتإ( دعاوق يف ًاقبسم )لامكإلا ضرف( و )تWقؤملا( نيكمت بجي :ةظحالم §

 .تاءانثتسالا

 

 

 



 

 

  :قاقحتسالا خيرات

 

 .يرايتخا لكشبو ،مييقتلا قاقحتسا خيرات نyيَع §

 .قاقحتسالا خيرات زواجت متي نأ درجمب ،رابتخالا ضوخب بالطلل حمست ال §

 :يتاذلا مييقتلا تارايخ

 .)تاريدقتلا زكرم( يف اهئافخإ وأ تاجردلا نيمضت رتخاف ،ًايتاذ ًامييقت رابتخالا اذه ناك اذإ §

 لك فذح متيسف ،هؤافخإ مت نأ دعب )تاريدقتلا زكرم( يف رابتخالا نيمضت ذاتسألا ررق اذإ :ةظحالم §

 .ةقباسلا تالواحملا

 :تاريدقتلا زكرم تاجرد تاباسح يف رابتخالا نيمضت §

 مزلي الو ،رايخلا اذه ديدحت قيرط نع )تاريدقتلا زكرم( تاباسح يف رابتخالا جئاتن مادختسا نكمي

  .)تاريدقتلا زكرم( باسح يف اهمادختسا متي ىتح بالطلل رابتخالا تاجرد راهظإ

 .ماع لكشب )تاريدقتلا زكرم( تاباسح يف يتاذلا مييقتلا تارابتخا نيمضت متي الو

 :تاريدقتلا زكرم نم رابتخالا اذه ةجرد ءافخإ §

 ءافخإ ىلإ يدؤي ال ةجردلا ءافخإ نأب ملعلا عم ،)تاريدقتلا زكرم( يف رابتخالا تاجرد ءافخإل مدختسي

 وأ )لمتكم( ةلاحلاب نيسردملل رابتخالا دومع رهظيس ثيح ،)تاريدقتلا زكرم( يف رابتخالا دومع

 نكمي ثيح ،بالطلل ةيتاذلا تامييقتلل نايحألا بلغأ يف دادعإلا اذه مادختسا متيو .)لمتكم ريغ(

 .ريدقتلا تاباسح يف تاجردلا مادختسا نودب ميلعتلا زيزعتل تارابتخا ءارجإ بالطلل



 

 

 :بالطلل "تاظحالملا"و "رابتخالا جئاتن" ضرع

 
 ضرعل نيتدعاق ىتح دادعإب مق ،رابتخالل مهلامكإ دعب بالطلل تاظحالملاو رابتخالا جئاتن ةحاتإ متي §

 .تاظحالملاو جئاتنلا

 .ةددحملا ثادحألا ىلإ ًادانتسا دعاوقلا ءارجإ متي §

Ü ىتم: 

 .بالطلل ةبولطملا رابتخالا جئاتنو ،تاظحالملا ضرع تقو نييعتل

Ü لاسرإلا دعب: 

 .مييقتلا لامكإب اوموقي نأ درجمب ،بالطلل ةددحملا جئاتنلا ضرع

Ü ةدحاو ةرمل ضرعلا: 

  جئاتنلا ضرعب اوموقي نأ درجمبو ،مهتسلج ءانثأ يف )ةدحاو ةرم( بالطلل ةددحملا جئاتنلا ضرعي

 .رخآ ثدح ديدحت متي مل ام ىرخأ ةرم اهضرع نم اونكمتي نل

Ü ددحم خيرات يف: 

 .نيددحملا تقولاو خيراتلا دعب ،بالطلل ةددحملا جئاتنلا ضرعي

Ü قاقحتسالا خيرات دعب: 

 .ددحملا قاقحتسالا خيرات دعب ،بالطلل ةددحملا جئاتنلا ضرعي

Ü ةحاتإلا ءاهتنا خيرات دعب:  

 .ددحملا ةحاتإلا ءاهتنا خيرات دعب ،بالطلل ةددحملا جئاتنلا ضرعي



 

 

Ü تالواحملا ريدقت دعب: 

 .لصفلل تالواحملا ريدقت متي نأ دعب ،بالطلل جئاتنلا ضرعي

Ü لاؤس لك ةجرد: 

 .لاؤس لكل ةلمتحملا طاقنلا نم ،بلاطلا اهيلع لصح يتلا ةجردلا ضرعي

Ü تاباجإلا لك: 

 .تاباجإلا تارايخ لك ضرعي

Ü حيحص: 

 .ةحيحصلا تاباجإلا ضرعي 

Ü لاسرإلا مت: 

 .بلاطلا اهمدق يتلا تاباجإلا لك ضرعي

Ü تاظحالم: 

 .لاؤس لكل سردملا اهأشنأ يتلا تاظحالملا لئاسر ضرعي 

 وأ حيحص ريغ لكشب بالطلا اهنع باجأ يتلا ةلئسألا ضرعي ،ةحيحصلا ريغ تاباجإلا ىلع ةراشإ عضو §

 .ًايئزج حيحص ريغ لكشب

 :رابتخالا ميدقت

 :تادادعإلا هذه مادختساب بالطلل رابتخالا ةلئسأ لاسرإ ةيفيك يف مكحتلا نكمي

Ü دحاو تقو يف لكلا: 

 .ةلئسألا ىلع ةباجإلل لفسأل ريرمتلا بالطلا ىلع نيعتي دقو ،ةدحاو ةشاش يف هلمكأب رابتخالا ضرعي

Ü ةرم لك يف دحاو: 

 .يلاتلا لاؤسلا ىلإ لاقتنالا يف بالطلا مكحتيو ،ةشاشلا يف هدرفمب لاؤس لك ضرعي

Ü عوجرلا رظح: 

 عوجرلاب بالطلل حمسي ال ثيح ،ةرم لك يف دحاو ةلئسألا ضرع دنع طقف دادعإلا اذه مادختسا متي

 .لعفلاب اهيلع ةباجإلاب اوماق يتلا ةلئسألا دحأ ىلع ةباجإلا رييغتو

 

 



 

 

Ü ةلئسألل يئاوشع بيترت: 

 دهاشي ثيح ،بالطلل يئاوشع بيترتب ةلئسألا ضرعب ةددعتملا ةلئسألا تاذ تارابتخالا موقتس

 دنع فلتخم بيترتب ةلئسألا هسفن بلاطلا دهاشيسو ،فلتخم بيترتب ةلئسألا نوفلتخم بالط

 .هل ةددعتم تالواحمب حامسلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تالاصتالاو ةينورتكلإلا تالماعتلا ةدامع

 )يمقرلا ىوتحملا ةدحو(

 http://etc.ksu.edu.sa/  

 011-46-75557 
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