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LMS X
المنصـــة التعليميــــة ا�مثـــــل لـــرفـــع الوعي السيبــــراني

مـــا هـــو نظـــام إدارة التعلـــم؟
منصــة شــاملـــة عن ا�مــن السيبراني تهـدف إلى نشـر المعـرفة وا�ســـاسيــــــات الخــاصـة با�مــن السيبــــــراني بيـن أفـــراد المجتمــع.

وتعـــد منصـــة ســـايبـــر إكـــس للتعلم ا�لكتروني من المنصــات المتميـــزة بسهــولة االستخدام وتنوع المحتوى إشبـــــــاع احتيـــاج التعلـــم والتــدريـــب لكـــــافـــــة أنــواع الشــركــات.

أهـــداف نظــــام إدارة التعلم في ســـايبـــر اكس:

توعية الموظفين بأهمية االلتزام باللوائح الخاصة 
با�من السيبراني وتقنية المعلومات.

زيــــادة الوعي ا�مني للمـــوظفيــــن داخـــل 
المنظمـــة.

منع الهجمـــات السيبـــرانية مـــن خـــالل رفع 
مستوى مهارات الموظفين.

االمتثـــال للمعــــايير المتــــاحة بما فيها القانون 
.(GDPR) العام لحمـــاية البيانات

تــــوفيـــر محتوى مخصص يستهـــدف مستـــويـــات تــــوفيـــر محتـــوى حـــديــث وتفــــاعلي.
مختلفة داخـــل المنظمة.
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لمـــاذا نظــــام إدارة التعلم لدى ســـايبــر اكـس؟
التركيز على المشاكل ا�منية سيصبح أسهل باستخدام نظام إدارة التعلم، بإضافة إلى التركيز على المـــوظفين ورفــع مقدار الوعي لديهــم بالتخطيط للتــدريب وتحليـــل النتـــائــج.

مــزايـــــا نظــــــام إدارة تعلـــم ســـايبـــر اكــس:
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االختبــار
والشهــادة

التقارير المتقدمة والتتبع

المهام
والتقييمات

التخصيص في المحتوى 
حسب نشاط المنظمة

سهولة الوصول 
والمواقع
المتعددة

الجـــدولة

النشر المرن
أو السحابة

التعليم
المزدوج

إدارة ا�داء
الفردي

ا�تاحة وسهولة 
الوصول

ا�خطارات
والدعم

الربط مع ا�نظمة 
ا�خرى

ا�مـــان

التغذية 
الراجعة

إضــافــة هــويــة 
المنظمة

االختبارات

قسم للنقاش

االمتثال
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LMSX بكجات منصة

تغطي جميع مواضيع هيئة االمن السيبراني. 

من محتوى توعوي و ورش عمل: 

  14 موشن جرافيك. 
  12 انفو جرافيك.

  12 حلقة من بودكاست سايبر اكس.
تقدم المنصة والمحتوى كامال بهوية شركة 

سايبر اكس.

تغطي جميع مواضيع هيئة االمن السيبراني. 

من محتوى توعوي و ورش عمل:

  14 موشن جرافيك. 
  12 انفو جرافيك. 

  12 حلقة من بودكاست سايبر اكس.
إمكانية التعديل 3 مرات على تصميم 

الصفحة.

تغطي جميع مواضيع هيئة االمن السيبراني 

من محتوى توعوي و ورش عمل

  14 موشن جرافيك 
  12 انفو جرافيك 

  12 حلقة من بودكاست سايبر اكس
إمكانية التعديل 6 مرات على تصميم 

الصفحة.
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