
 

تعلم الرياضيات من مرحلة رياض   عزيز منهجياتتتتعاونان ل"ميتاميتركس" و"ألف للتعليم" 

 األطفال حتى الصف الثاني عشر 

 
 مقاييس "كوانتايل" بهدف دعم التعليم املتمايز  بتطبيق اختبارات التشخيص على منصة ألف ستقوم  

 
ااااااام ر   14 الثالثاا   – أبوظبي، اإلماارات العريياة املتةاد  اااا تتتتتتتتتتتتلرتئ"العت  يتئ"اللا ت  ألف"للتعليمأعلنت " ":  2021ديسا في"مجت  """" ،"الشت

تتتتتتتتتتتتلرتتتئ""مع"تعتتت ا  تتت ""،"عن"حلو "تكنولوجيتتت "التعليم تتتتتتتتتتتتآال"في"""(®MetaMetrics ميتتتت ميس"ر) " شت دالتتئ""ب تتت م"تنكآال" ام"ا تتت ي ت

"تعليم"اللي ضي ت.""منهجي تز"يتعز""مو عئ"تسهم"فياإلم يات"العلبيئ"ا تح  "االواي ت"ا تح  "من"الوصو "إلى"بي ن ت"

"

تتتتتتتتتتت و ا" """ ت
 
تتتتتتتتتتئ"ألف "ال  "تو  تتتتتتتتتت ن  ي، منصت على"""بن ء ""من" ميت ميس"ر) """ "كوانت يل  يي)" "م""بت بيق""ف"تكنولوجي "الذك ء"ااصت

تتتتتتتي ت تتتتتتتيئ" ه يات"اللي ضت تتتتتتتايصت تتتتتتتي ت"لتوجي ""من """،الت يين ت"التشت تتتتتتتآال"على" ي  "  يات"ال ضي"في"م د "اللي ضت تتتتتتت ع "ا  ي ت يست

"لهم.""العنليئ"التعلينيئ"ااختي ي"أنسب"مس يات"التعلم"ا ست بليئ

 

تتتتتتتتتتي ت "ي   "ا" تتتتتتتتتتبئ"ل  يات"كل""" إط ي"عنل"كوانت يل"لت ييم"مه يات"اللي ضت "اختي ي"ا وايد"التعلينيئ"ا ن  ت
 
تتتتتتتتتت  "م يا ت

 
"علني 

 
نهج 

"""توفآ""عنليئ"تعلينيئ"متن يز "ايص "ت وي"ال  يات"في"م د "اللي ضي ت.في""  يي)"ا ""س همط لب."ات

"

تتتت ى"""اب ذه"ا ن  تتتتتبئ،"    بعلي،"الل ي)"التنليذن"للننت "ل ف" ألف"للتعليم ع" نست تتتت  ت بيق""إمك نيئ""إت حئ"""ب  تتتتتتنلاي"إلىجو"الست

" ميت ميس"ر) """شتلرئالج ي  "مع""""تن شتلار"بانلخل"""".اللصتل"ال يا ت  ضتنن"البي ن ت"االلؤف"ا تعن ئ"بشتكل"فوين""
 
مع""""تن شتي 

تتتتتتتتتتتتعي تتتتتتتتتتتتل ت على"دعنهم"ات ويل"  يات م"كل""ال   نآال""اا علنآال"لتحويل"أه افن "إلى"اا ع"ملنو "يث"ن"تج يي"ال ضي""""ن "ا تواصت

"تسليع"اتآ" "تعلم"اللي ضي ت .""’ميت ميس"ر)‘شلرئ"""ا تخ ا "البي ن ت"ال  " تنت "عن"تع انن "معا يتيح"لن "يو .""

"

م ي تتتئ"حكوميئ"في"دالئ"اإلم يات""""400في"أرث""من""يجلن"ا تتتتخ ا "منصتتتئ"التعلم"اااصتتتصتتتئ"الت بعئ"لشتتتلرئ" ألف"للتعليم "ا"

"ألف"ط لب.""150العلبيئ"ا تح  "تخ   "أرث""من""

"

تتت ي "لمن"جهت  ""امالسز""’ألف"للتعليم‘   تتتتم"ا ميت ميس"ر) ع" نت""شتتتتلرئ،"   "م لب"ت" تتتتنيل،"الل ي)"التنليذن"اا ا تتتت)"ا شت
 
 

"
 
تعنل"’ألف"للتعليم‘،""تحسآال"تجلبئ"التعلم"لجنيع"ال ضي."ا"ب  م"""لض تخ ا بسزاي "ا  ي آال"اال ضي"ببي ن ت"  بلئ"""موح ا

ا تتتتتخ ا "ت يين ت  "في"تستتتتليع"ننو"  يات"ال ضي"في"م د """"طلق"منصتتتت   ،"على"تو تتتتيع"""عب"""م  يي)"’كوانت يل‘""ت بيقمن"خض ""

"اللي ضتتتتتي ت."ا"
 
تتتت ملئ"هذه"ل ي  "  ي "عب"""" تح ي ينكن"للننو"الع  ي"ا تواصتتتتتل"الذن""نت لع"  م  ال ضي"في"" ليئ"ال ي  "الشت

" . تاللي ضي

"-انتهى-

https://www.alefeducation.com/
https://metametricsinc.com/
https://metametricsinc.com/education-companies/quantile-for-math/


 نبذ  عن "ألف للتعليم"

 

اتعتب"" منصتتتتتتتتتتتتتئ"ألف "بيئئ"تعلينيئ"ح  ز "على"الع ي "من"الجوا ز"لل ضي"من"".""تكنولوجي "التعليمتع " ألف"للتعلم "شتتتتتتتتتتتتتلرئ"ع  يئ"يا   "في"مج  "

م"ارلئ"لتوفآ""يؤف"متعن ئ"اه دفئ"من"شتتت"
 
أ   ""ملحلئ"يي ض"األطل  "ح ى"الصتتتف"الي ني"عشتتتل."اتو ف" ألف"للتعليم "مزاي "الذك ء"ااصتتت ن  ي"اتعل

ااج ات"اا واضتتتتتتع"األرث""ح جئ."اتصتتتتتتنم" ألف"للتعليم "تج يي"تعلم"مخصتتتتتتصتتتتتتئ"تتستتتتتتم"بكو   "جذابئ"""دعم"ال ضي"فيتنكآال"حوايات"تعلم"فع لئ"ا"

"اماثل .

"

"www.alefeducation.comللنزي "من"ا علوم ت،"يلجى"زي ي "ا و ع"اإللكس"انيع"

"

 نبذ  عن "ميتاميتركس"

 

("ما تتستتئ"يا   "اح صتتلئ"على"الع ي "من"الجوا ز"في"مج  "تكنولوجي "التعليم"ت   "ا   يي)"الشتت ملئ"الوحي  ""MetaMetrics ميت ميس"ر) " تع ""

("االلي ضتتي ت""Lexile  "تتستتم"بكو   " تتلينئ"من"الن حيئ"العلنيئ"اا ستتتخ مئ"ل ي  "مه يات"ال لاء "ااا تتتن ة"الصتت متئ"االشتتلويئ" ليكستت يل " ال

 ليكستتتتتتتتتتتت يل "ا كوانت يل "على" ي  ""اتعنل"أطل"العنل""(،"اتخ ط"في"ذات"الو  "لت ويل"م  يي)"خ صتتتتتتتتتتتتئ"بنه يات"الكت بئ."Quantileكوانت يل "  

رنت "تعنتل"م ت يي)" ليكستتتتتتتتتتتتتت يتل "ا كوانتت يتل "االت نيت ت"ذات"الصتتتتتتتتتتتتتلتئ"على"اللبط"بآال"عنليتئ""" ت يات"ال ضي"امت ف"تع يت "ااىتوف"التذن"يواجهونت .

" ينئ"حو "إمك ن""الت ييم "يؤف 
 
 ت""اعنليئ"التعليم،"رن "أ   "ت س"ح"خ وات"التعلم"الت ليئ"لل ضي"من"جنيع"األعن ي"اال  يات."اتوفل"ا   يي)"أيضتتت 

لننو"ال  "ينتلكه "ال ضي."امنح "الس"اخيص"الا صتتتتتتتتتتئ"ب  تتتتتتتتتتتخ ا "م  يي)"امنتج ت"اخ م ت" ميت ميس"ر) "للعشتتتتتتتتتتلات"من"شتتتتتتتتتتلك ت"ا نتج ت""ا

،"يحمل"عنتتل" ميتتت ميس"ر) """"35تح يق"هتتذا"الننو."اعلى"متت اي""""ب تت مئ""التعلينيتت"
 
بتت هتنتت  "ات تت يل"ربآ"ين"بلضتتتتتتتتتتتتتتل"نهجهتت "ال تت  م"على"األبحتت  "عتت متت 

".www.metametricsinc.comلتحسآال"عنليئ"التعلم."للنزي "من"ا علوم ت،"يلجى"زي ي "ا و ع"اإللكس"انيع"

"

"

"

"

"

 

http://www.alefeducation.com/
http://www.metametricsinc.com/

