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المقدمة
دارس انطالقة وثابة ..

نحو تعليم متطور
نظام  من  التحول  وقت  حان   2030 المملكة  رؤية  مع  مواكبًة 
التعليم التقليدي المباشر ، إلى نظام التعّلم الذاتي التفاعلّي ، 
وفق أحدث المنهجيات العالمية ، لتحقيق أعلى معدالت التميز 
 - الطالب   - (المدرسة  التعليمية  المنظومة  منسوبي  لجميع 

المعلم - ولي األمر) .

مهمتنا في دارس أن نجعل المراحل التعليمية ، أجمل قصة 
ال  ، حيث  العلمية  الطالب  أبنائنا  حياة  تروى في مسيرة  إنجاز 
يمكن التنبؤ بحجم التطوير والشغف الذي يتحقق لديهم عبر 

تطبيق معادلة «ذاتّية التعّلم» .
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كيف أصل إلى منصة «دارس»؟

ستصلك رسالة SMS عبر جوال ولي أمرك
تحتوي على معلومات الدخول إلى حسابك عن طريق الدخول الى الرابط التالي:1

www.daaris.com 2

Google Play أو عبر تطبيقاتنا في 3

حساب الطالب في نظام دارس
اسم المستخدم: 254586

na75tr : كلمة المرور

na75tr

254586

www.daaris.com

www.daaris.com

للدخول من خالل أجهزة آيفون أو آيباد 
Google Chrome ُيفضل استخدام متصفح 4
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خدمات دارس الرئيسية
الحساب الشخصي

يمتلك كل مستخدم لمنصة دارس حسابًا شخصيًا خاصًا به - يتيح 
هذا  ويتميز  وخدمات،  يحتاجه من معلومات  ما  كل  إلى  الدخول  له 

الحساب بخصوصية عالية ومرونة لمستخدمه. 

الواجبات و اإلختبار
هـــي منــهــجـــية للتقــييم والمتابعة الدورية لمستوى أداء العـــناصـــر 
إلى  الرقـــابة  فكـــرة  يتجاوز  وبأسلـوب  الطالب،  وأولهم  التعليمـــية, 

التطوير المستمر والتدخـــل السريع لتدارك أي قصور.

يومي
هي وسيلة إلْطالع ولي األمر بسهولة وأوًال بأول على مستوى أداء 
الطــالب فـي كــل حـصــة مــن حيـث الحضـــور واالنضباط والتفاعــل 

والسلـوك وقتما رغب على مدار اليوم الدراسي.

نداء
هـي آلـيــة لـتنـظيــم انـصــراف الـطــالب مـن فصولهم مرورًا ببوابات 
المدرســة؛  خـارج  الســائق)  (أو  األمـر  ولـي  إلى  وصوًال  االنصراف؛ 
الجواالت  طريق  عن  التواصل  على  يعتمد  حديث  تقني  بأسلوب 

والشاشات والبوابات الذكية والبطاقات الممغنطة.

تواصل
جميع  بين  التواصل  وتسريع  وتسهيل  لتفعيل  تقنية  وسيلة  هي 
أطراف العملية التعـليـمـيـة بحيـث يطـلــع كل طرف على ما يخصــه 

من المعلومــات الالزمــة ويتمكن من الرد أو التعليق عليها.

الواجبات واالختبار
هـــي منــهــجـــية للتقــييم والمتابعة الدورية لمستوى أداء العـــناصـــر 
إلى  الرقـــابة  فكـــرة  يتجاوز  وبأسلـوب  الطالب،  وأولهم  التعليمـــية, 

التطوير المستمر والتدخـــل السريع لتدارك أي قصور.

الفصول التفاعلية
تتيح للمعلمين عمل دروس مباشرة مع مشاركة الطالب وتفاعلهم 
الكتابة  المعلم  الذكية، يستطيع  وأجهزتهم  باستخدام حواسيبهم 
محتويات  عرض  إمكانية  إلى  إضافة  الطالب  مع  والتحدث  والرسم 

تفاعلية مثل الفيديو والكتب وملفات العروض التقديمية.

الشهادات
تنسيق نظـام إصدار الشــهــادات وطباعتـــها وتصميمها وفق 

نمـاذج متعددة بحسب اختيارات المدرسة

جداول الحصص
تنظيم لجـداول الحصص وعرضها وربطها بأنظمة التذكير للمعلم
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القائمة الرئيسية

أسماء طالب فصلك

اإلشعارات
األخيرة

مواظبتك

معلومات
الحساب

الشخصي

نافذة
اإلعالنات

الواجهة الرئيسية
الحساب الشخصي
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الصفحة الرئيسية

اإلعدادات

مجموع اإلشعارات

اسم الطالب
اسم الصف / رقم الفصل

عدد إشعارات كل خدمة

الخدمات

رمز الخدمة

القائمة الرئيسية
الحساب الشخصي
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قائمة اإلشعارات
ستصلك إشعارات معلمك أو مشرفك مباشرة عبر هذه 
القائمة مثل الواجبات واالختبارت ورسائل التواصل وتنبيهات  

نداء وغيرها

المواظبة
هنا ستصل معلومات مواظبتك في الحضور والغياب 

والسلوك

قائمة اإلعالنات
أخبار  من  مدرستك  في  جديد  هو  ما  كل  ستجد  هنا 

وتعاميم

قائمة أصدقاء فصلي
هنا ستجد قائمة بأسماء طالب فصلك

جدول الحصص اليومي
ستظهر لك قائمة بالحصص المحددة لهذا اليوم مع 

ظهور أسماء المواد وأيقوناتها
كما ستصلك تنبيهات من معلمك لهذه الحصة

8
www.daaris.com



القائمة الرئيسية
الحساب الشخصي

تغيير كلمة المرور

كيف أقوم بتغيير كلمة المرور ؟
قم بالنقر على إعادة تعيين

كلمة المرور ستظهر لك نافذة تغيير كلمة المرور1 2

أدخل كلمة المرور القديمة

ثم أدخل كلمة المرور الجديدة ويجب أال 
تقل عن 4 أحرف التينية مع أرقام

في حال ظهور عالمة صح باألخضر

قم بتكرار كلمة المرور 

ثم قم بالضغط على قبول

آلية تغيير كلمة المرور
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القائمة الرئيسية
الحساب الشخصي

تغيير الصورة الرمزية

كيف أقوم بتغيير الصورة الرمزية ؟
قم بالنقر على الصورة الرمزية لتظهر لك نافذة

التغيير والصور المقترحة من «دارس» 1
عند النقر ستظهر لك نافذة تحتوي على صور رمزية

مقترحة من «دارس» وبإمكانك رفع أي صورة شخصية
ن قبل المدرسة .

ِ
في حال إتاحة هذه الخاصية م

2

بإمكانك رفع أي صورة 
شخصية في حال إتاحة هذه 
ن قبل المدرسة

ِ
الخاصية م
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القائمة الرئيسية
الحساب الشخصي

اإلعدادات

هنا يمكن تغيير اسم المستخدم
يجب أن ال يقل عن أربع أحرف التينية أو أرقام

لتعديل لغة واجهة المنصة
العربية - اإلنجليزية 

هنا يمكنك إضافة البريد اإللكتروني
ليصلك كل ما هو جديد في دارس

هنا يمكنك تغيير كلمة المرور

هنا تقوم بتسجيل الخروج
من المنصة

تغيير رقم الجوال أو رقم الهوية يكون عبر مدير النظام في المدرسة
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تواُصل
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تواُصل
�صندوق الوارد

الرد على
الرسالة المحددة

حذف
الرسالة المحددة

وقت
الرسالة الصادرة

تثبيت الرسالة

إكمال المهمةوضع عالمة

حذف الرسالة
الرسالة الصادرة
تحتوي على ملف

مرفق

إلرسال رسالة جديدة

إضافة لون
للرسالة المحددة

إعادة توجيه
للرسالة المحددة

للبحث في
الرسائل

تمييز
الرسالة
بلون

نوع المستخدم

تصفية الرسائل حسب
الرسائل المقروءة وغير المقروءة

الرسائل الهامة
الرسائل المربوطة بوسم

الرسائل المحددة بلون
نوع المستخدم

تحديد الرسالة

تحديد الكل

حفظ مسودات الرسائل
غير المرسلة

داللــــة على أن
الرسالة هامة
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تواُصل
إرسال رسالة جديدة

كيف أرسل رسالة تواصل في «دارس»؟

قم بالنقر على أيقونة الرسالة الجديدة
أسفل الصفحة  1

ستفتح لك صفحة جديدة إلدخال بيانات
الرسالة الجديدة 2

 ��������� ���א�� א�

��������� ��
�א� ��� ��א�� ����כא

אכ�� ���א� א���א��

�� �א� ���� ��� א��� �� א�א �� (א���א� , ���)

��א �� ����� א���א��

�� �א� ���� ���א� ���� א��� ��א

�� ���א� א���א�� �� �א� א����� �����א �� א�����א���כא

א� ��א �
�א� א���א��

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
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تواُصل
�شجرة المستلمين

كيف أتعامل مع شجرة المستلمين؟

عند النقر على إضافة مستلم
ستظهر قائمتا المشرفين والمدرسين عند النقر على إحدى القائمتين ستظهر الشجرة المنسدلة1

بإمكانك اختيار الفرع الرئيسي أو اختيار أحد الفروع  2
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تواُصل
إرفاق الملفات

كيف أتعامل مع إرفاق الملفات؟
وما هو الحد المسموح به في «تواصل»؟

25 ميجا بايت

أنواع الملفات المسموح بها في «دارس» 1
 JPG - JPEG - PNG - GIF            
א���

XLS - XLSX - PPT - PPTX - DOCX- DOC - PDF    א������א�

 WMV - AVI- MP4         ����א��

 ZIP- RAR      �����א�

الحد األقصى لحجم الملفات 2
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تواُصل
استعراض الرسائل

لالنتقال للرسالة السابقة لالنتقال للرسالة التالية

قام هذا المستخدم
بإتمام المهمة

الملفات المرفقة
مع الرسالة

اسم المستخدم باللون األخضر
يدل على أنه قرأ الرسالة

حذف الرسالة 
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تواُصل
الرد أو إعادة توجية الرسالة

كيف أرد على الرسائل؟

قم بالنقر على الرد ستنسدل قائمة
اختر من القائمة المنسدلة:

الرد أو إعادة التوجيه أو طباعة الرسالة
عند اختيار الرد سيظهر أسفل الصفحة حقل1

لكتابة الرد مع إمكانية رفع ملف مرفق 2
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جدول الحصص

أيقونة المادة

اسم المادة

رقم الحصة

اليوم
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الواجبات واالختبارات
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الواجبات واالختبارات
قائمة الواجبات و االختبارات

للتنقل بين العناصر
السابقة أو التالية

عرض نتيجة الواجبتاريخ انتهاء الواجبنسبة تقييمك الواجبتم إنجاز الواجب
يظهر عند تسليم الواجب

اسم الواجب

في هذه الحالة يمكن للطالب البدُء في حل اإلختبار

إذا انتهى وقت االختبار سيعطل زر الدخول بهذه الطريقة
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أنواع األسئلة

ما هي أنواع األسئلة في «دارس»؟

النوع األول
صح أو خطأ

صح

خطأ

النوع الثاني1
اختيار متعدد

النوع الثالث2
إجابة قصيرة

النوع الرابع3
توصيل

4

النوع الخامس
إدخال رقمي

النوع السادس5
َمْلء الفراغات

النوع السابع6
إرفاق ملف

7

إرفاق ملف615
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آلية حل سؤال التوصيل

كيف أقوم بحل سؤال من نوع التوصيل؟

12
العناصر في العمود األيسر  سيتم توصيلها إلى 

العمود األيمن عبر النقر على العنصر في العمود 
األيسر وسحبه إلى العنصر المناسب في العمود 

األيمن

عند إسقاط عنصر العمود األيسر على عنصر 
العمود األيمن يظهر مربع أخضر في النتيجة 

وهنا يكون قد تم حل السؤال من نوع التوصيل

23
www.daaris.com

الواجبات واالختبارات



آلية حل سؤال ملء فراغ

كيف أقوم بحل سؤال من نوع ملء فراغ؟

12 قم بسحب اإلجابة الصحيحة من 
األعلى إلى الفراغ في األسفل

بعد سحب اإلجابة قم بإسقاطها في الفراغ 
الصحيح وهنا يكون قد تم حل هذا السؤال
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يحدد االختبار بوقت محدد من قبل المعلم 1
في حال انتهاء االختبار سيسحب من الطالب

قد يتطلب االختبار إدخال كلمة مرور3
تُمنح من قبل المعلم أو المشرف

بعض خصائص االختبار

في حال ظهور هذه الرسالة في االختبار 2
يمكنك سماع السؤال بالضغط على النص

قد يكون االختبار عبارة عن أسئلة تُعرض بشكل 4
مفرد ووقت محدد حسب آلية اختيار المعلم
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تأكيد إجابتك

قبل تسليم االختبار ستظهر نافذة لتأكيد إجابتك 
والتسليم النهائي لالختبار

هنا سيظهر لك 
عدد األسئلة التي

هنا السؤال ورقمهلم يتم اإلجابة عليها

هنا اإلجابة

اضغط هنا للرجوع 
ألسئلة االختبار

اضغط هنا لتسليم االختبار

سيتم تمييز ما لم تتم
 زهري

ٍ
إجابته بلون
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عرض االختبار

كيف سأشاهد تصحيح االختبار؟

12 ستظهر لك اإلجابة الصحيحة محاطة بمربع أخضر
أما اإلجابة الخاطئة ستظهر محاطة بمربع أحمر

سؤال اإلجابة القصيرة وسؤال إرفاق الملف 
سيتم تصحيحه عبر المعلم
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يومي
السلوكالتفاعلالحضور

%82
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يومي
عرض اإلنجازات

عدد أيام الحضور
في جميع الحصص

عدد الحصص

عدد أيام الحضور المبكر
في جميع الحصص

عدد الحصص
إمكانية معرفة
التقرير بالمادة
أو باليوم

نسبة التفاعل اليومي
في جميع الحصص

عدد السلوكيات اإليجابية
في جميع الحصص

عرض التفاصيل
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يومي
تقرير يومي

عرض تاريخ التقرير

حضر للحصة
غائب بعذر
غائب بدون عذر

حضور مبكر 
حضور متأخر بعذر 

حضور متأخر بدون عذر 

سلوك إيجابي

وصٌف يضعه المعلم من
الناحية اإليجابية أو السلبية

ال يوجد تقييم
سلوك سلبي

إلغالق التقرير
نسبة التفاعل

في الحصة لكل مادة
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الفصول التفاعلية
عرض القائمة LIVE

الحصة مجدولة

للدخول
للفصل التفاعلي

الفصل التفاعلي
مباشرة اآلن

الفصل التفاعلي في
قائمة االنتظار

لمشاهدة التسجيل
السابق للفصل التفاعلي

داللة على أن
الفصل التفاعلي تم

تقييم الطالب
للفصل التفاعلي

تاريخ ووقت القاعة

تصفية القائمة بالمادة والتقييم والبحث والتاريخ
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كيف تعمل الفصول التفاعلية؟

عند ظهور كلمة «مباشر» هنا نعلم
أن القاعة متاحة في الوقت الحالي ��א�� ..2

قم بالنقر على أيقونة الدخول 3

الفصول التفاعلية
برنامج زوم LIVE

تتطلب هذه الصالحية منك
تحميل تطبيق «زوم» 1
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النداء اإللكت�وني
هـي آلـيــة لـتنـظيــم انـصــ�اف الـطــالب مـن 
فصولهم م�و�ًا ببوابات االنص�اف؛ وصوًال إلى 
المدرســة؛  خـا�ج  الســائق)  (أو  األمـر  ولـي 
بأسلوب تقني حديث يعتمد على التواصل عن 
ط��ق الهوا�ف الذكية والشاشات والبوابات 

الذكية والبطاقات الممغنطة.
اشعا�ات المغاد��ن

البوابات الذكية

بطاقة م�ور
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النداء اإللكتروني
شاشة المغادرة

كيف يعمل «نداء»؟
سيقوم ولي األمر بإنشاء نداء عبر تطبيق

«نداء» في حسابه كولي أمر 1
سيظهر اسم الطالب مباشرة على شاشة الفصل

والشاشات الخارجية حسب ما توفره المدرسة 2

شرح خطوات عمل آلـيــة «نداء» في
NIDAA نظام دارس
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