
مدرســـــة البيـــــان النموذجيـــــــة

آلية التعليم عن بعد



....أولياء األمور الكرام 

عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسالم 

ي مستووهو ما أّهلنا بفضل هللا لتحقيق . االبتدائيهـ في المرحلة العليا والمتوسطة من الصف الخامس 1424منذ عام اإللكتروني تطبق البيان نظام التعليم 

.هـ 1441في منتصف الفصل الدراسي الثاني لعاموالسير بالعملية التعليمية بصورة منتظمة وقت الجائحة متميز من العطاء 

ليمية عن بعد يسرنا أن نقدم لكم الخطوات اإلجرائية التي يجب اتباعها إلنجاح العملية التع... النجاح واألخذ بأسباب .. ومع صدق العزيمة ... وثقة بما عند هللا 

:النحو التالي على ( والفصول االفتراضية )

.االطالع على دليل منصة دارس•

.تنزيل برنامج زووم•

.تنزيل البرامج المطلوبة والمناهج( خامس ابتدائي إلى المتوسط) لمستخدمي اآليباد •

آلية التعليم عن بعد



إلى التوقيت من  المرحلة 

ينتهي

ظهًرا1.50الساعة 

الساعة يبدأ الدوام 

صباًحا9.00

المرحلة الثــانوية 

المرحلة المتوسطة المتوسط

المرحلة اإلبتدائية العليا 

قسم اإلنجليزي المكثف

إلى من التوقيت  المرحلة 

ينتهي

ظهًرا12.10الساعة  يبدأ الدوام 

صباًحا9.00الساعة 

ى الصفوق األولية من الصف األول إل

الثالث اإلبتدائي

(3ـ 2ـ 1الشعب من )  

ينتهي

مساءً 7.30الساعة 
يبدأ الدوام 

عصراً 3الساعة 

ى الصفوق األولية من الصف األول إل

الثالث اإلبتدائي

(5ـ 4الشعب من  )  

ر حسب اختيا

األهل

المواعيـــــــد



(للطالبة المستجدة) سوف يستقبل ولي األمر

رسالة تحوي لبيانات دخول الطالبة -1

رسالة تحوي بيانات دخول ولي األمر -2

نذهب أليقونة تواصل
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دخول منصة دارس من خالل استخدام حسابكم الخاص 

(المستجدات تفعيل الحساب ) 

هــــــــــــــــام
للدخول الى دليل استخدام دارس

اضغط هنا 
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http://albayan.edu.sa/imgweb/file42/دليل%20المستخدم%20للطالب%20(%20دارس%20)V2.pdf


مناهجنذهب أليقونة 

تحميل المناهج الدراسية 
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(رابع ،خامس ، سادس )الثانوية والمتوسطة والعليا :جدول المراحل *

والعمليةواإلثرائيةسيشمل جميع المواد األساسية 

سوف تكون المواد اإلثرائية ( األول ،الثاني، الثالث ) الصفوف األولية جدول*

ظهًرا1.30إلى 12:10في الفترة من الساعة 

ر في يمكن لطالبات الفترة المسائية من الصفوف األولية طلب الحضو

1.30وحتى 12:10اثرائي من 
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 Google chromeومتصفح 

برنامجللدخول للغرف التفاعلية يرجى تحميل 

zoom 

تحميلهاالبرامج المطلوب

https://www.moobion.com/download/zoom/?gclid=CjwKCAjwkJj6BRA-EiwA0ZVPVn0AryO7i23RN1lSAXHSv1XC_0v_jQ6y9WuBeYVElVx1lI_OiG4X4xoCe7oQAvD_BwE
https://www.google.com/intl/ar/chrome/


ة ومشاهدة جدول الحصص في الغرف التفاعلية والدخول للغرف

حسب التوقيت بالجدول المدرسي 
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ط برامج خاصة بقسم المتوس

تحميلهاالبرامج المطلوب

map I Mind , note key , Good Note , Good Reader , Pages  ،D-Biolgyمختار الصحاح ، المورد الق ُرب ، قاموس  , Chemist , 

Dropbox , Golden Quran , Edmodo , Translate , My Speak3 ،المعلم ،D Lab ,virtual-chem lab3

Excelللصف الثالث متوسطبرنامج إضافي 

Good Reader-Key Note-IMind Map-Good Note-3D Virtual Laboratory Biology-Chemist-virtual chem lab-

Physics Lab 3D–Google Translate–Dict Plus–Sketch Book–Abacus Puzzle -Soroban Sock Puppets - مبادئ نحوية–

.المعجم العربي –معجم المعاني 

  Photoshop Mix , Photoshop Fix:للصف السادس فقط برامج إضافية 

برامج خاصة بمرحلة خامس وسادس



سيتم أخذ الحضور والغياب في كل حصة

ص للتأكد من حضور الطالبة واستفادتها من الحص

ة  وإبالغ ولي األمر مباشرة في حال تغيب الطالب
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لن يكون هناك تواصل خارج وقت الدوام

المحدد والذي سجلت فيه الطالبة 

انويوستكون هناك ساعات مكتبية خاصة بقسم الث

التواصل خالل وقت الدوام عبر منصة دارس
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مكتبة البيان اإللكترونية



مكتبة البيان اإللكترونية
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