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دارس .. انطالقة وثابة
نحو تعليم متطور

التعليم  التحول من نظام  2030 حان وقت  مواكبًة مع �ؤية المملكة 
أحدث  وفق   ، التفاعلّي  الذا�ي  التعّلم  نظام  إلى   ، المباشر  التقليدي 
منسوبي  لجميع  التميز  معدالت  أعلى  لتحقيق   ، العالمية  المنهجيات 

المنظومة التعليمية (المدرسة  - الطالب - المعلم - ولي األمر) .

مهمتنا في دارس أن نجعل الم�احل التعليمية ، أجمل قصة إنجاز ت�وى 
بحجم  التنبؤ  يمكن  ال  حيث   ، العلمية  الطالب  أبنائنا  حياة  مسيرة  في 

التطو�ر والشغف الذي يتحقق لد�هم عبر تط�يق معادلة «ذا�ّية التعّلم» .



تعد كو��ا الجنو�ية من ضمن العشر 
األوائل عالميًا في مجال التعليم

وهدفنا في دارس
الطالب  أبنائنا  وارتباط  شغف  ��ادة 
ب�امج  عبر  التفاعلّي  الذا�ي  بالتعّلم 
تحفي��ة تجعله يدرك أهمّية المعرفة 
وتأ�يرها القوّي ودورها في صناعة 

حيا�ه المهنّية. 

وهي أعلى نسبة تعليم في العالم
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دارس .. أكثر
يحتوي نظام دارس على 10 أنظمة متكاملة, تمت برمجتها  
ال�ؤية  �ين  يجمع  ف��ق  عبر  المستمر  والتطو�ر  التحليل  مع 

التعليمية واإلمكانيات البرمجية.

اإلبداعي  والتصميم  العالية  بالجودة  دارس  أنظمة  �تمتع 
واألدوات المتنوعة والتطو�ر المستمر وسهولة االستخدام 
والعمق البرمجي لألفكار واآلليات والدعم الفني المستمر 

ومنطقية السعر.

وتشتمل أنظمة دارس على خدمات تم �نفيذها بعد د�اسة 
والمتقدمة  العالمية  المدارس  ومتطلبات  إلحتياج  ميدانية 
الحساب  على  تحتوي  حيث  التعليمية  األنظمة  في 
التفاعلّي،  والحائط  االفت�اضية،  والفصول  الشخصي، 

والرصيد المعرفي، ونظام نداء ومنّصة ال�توي�. 
والعديد من الممّي�ات التي تحقق اهتمامكم ..

فأهال وسهال بكم
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اإلتقان
نلتزم بالجودة لنلبي

تطلعات عمالئنا . 

اإلبتكار
نستمر في اإلبتكار لنتفرد

بالتفوق وال��ادة .

الشغف
نعمل بشغف ويحركنا الحماس

لنرتقي بخدما�نا . 

المسؤولية
نفخر بأن نكون ُجزًءا من تطو�ر

األنظمة التعليمية في العالم .

ال�ؤية و الرسالة

قيمنا

ال�ؤية 
يمثل  نموذجًا  ونكّون  المجال،  هذا  في  �وادًا  نكون  أن 
التفاعلي  اإللكت�وني  الذا�ّي  للتعّلم  الُعليا  المستويات 

في العالم.

الرسالة 
تطو�ر المنظومة التعليمّية من خالل تمكين المستفيد�ن  

لبناء حصيلة معرفّية �اسخة. 
وتسهيل سبل التواصل بط��قة تقنّية حديثة �ين المدرسة 

وولّى األمر.

3 خطوات
لتنضم معنا

اطلب دورة تد���ية مدتها 3 أيام �إجمالي 
12 ساعة تد���ية.

طبق النظام عمليا لتجربة مجانية لمدة 60 
العملية  والجدوى  النتائج  لقياس  �وًما 

للنظام

االنطالقة معنا .. لتطور دائم ، وإبداع غير 
أحدث  تواكب  جديدة  وخدمات  محدود 

األنظمة البرمجية



الحساب الشخصي

متابعة التصنيف والتق�يم على مستوى 
( الدولة – المدينة – المدرسة )

متابعة الجدول الد�اسي اليومي 
والمذكرة المدرسية .

معرفة الرصيد البنكي والسيولة 
المتوفرة .

التواصل ومتابعة المهام في جميع 
األقسام الخاصة بالنظام .

استقبال اإلشعا�ات والتن�يهات لجميع 
أقسام النظام .

مشاهدة خالصة منصة اإلنجا�ات 
و�تضمن ( التيجان – الد�وعـ  الكؤوس 
– الميداليات – الشهادات – االعتمادات )



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 الجواالت والشاشات والبوابات الذكية 

والبطاقات الممغنطة.

اشعا�ات المغاد�ون

البوابات الذكية

بطاقة م�ور

تط�يق النداء



األنظمة المتكاملة
لن يتوقف التطو�ر في نظام دارس عند نقطة محددة ، حيث يعمل خب�اء دارس وبشكل مستمر 
على إضافة العديد من الخصائص التي تواكب أحدث أنظمة التعليم ،وحتى اليوم يسعدنا أننا 

نقدم لعمالئنا األنظمة المتكاملة وهي كالتالي :

هي وسيلة تقنية لتفعيل 
وتسهيل وتس��ع التواصل 
�ين جميع أط�اف العملية 
التعـليـمـيـة بحيـث يطـلــع 
كل طرف على ما يخصــه 
من المعلومــات الالزمــة 

ويتمكن من الرد أو 
التعليق عليها.

هـــي منــهــجـــية للتقــ�يم 
والمتابعة الدو��ة لمستوى 
أداء العـــناصـــر التعليمـــية, 
وأولهم الطالب، وبأسلـوب 
يتجاوز فكـــرة الرقـــابة إلى 
التطو�ر المستمر والتدخـــل 

الس��ع لتدارك أي قصور.

نظام الواجـبات و�نــوع 
أساليب العرض والــربط 
بالتقــ�يم األسبـــوعــي 

والشهري والسنوي

نظــــــــام الشــهــادات 
وتصديـــرها وطباعتـــها 
وتصميمها وفق نمـاذج 
متعددة بحسب اختيا�ات 

المدرسة

نظــــــــام االست�يانــات 
والمرتبطة بالعــديد من 
الخصائص لقياس معدالت 
الرضا للمدرسة والطالب 
والمعلم والمـشـــرف 

وولي األمر

نظــام جـداول الحصص 
وعرضها وربطها بأنظمة 

التذكير للمعلم 



الحائط التفاعلي

منصة دارس

خب�ات متبادلةمناهج متجددةمجتمع متخصصمشاركات �ومية

نقدم منصة تعليمية تفاعلية ، تهتم باإلث�اء المعرفي عبر است�ا�يجيات 
التفاعلي  الحائط  تطو�ر  تم  حيث   ، اإلجتماعي  التواصل  مواقع 
لتحقيق �ؤيتنا في خلق تجربة تعليمية ذات قابلية عالية لإلستخدام ، 
تخصصا�هم  في  للمشاركة  الطالب  تشجع  الوقت  نفس  وفي 

المفضلة مع زمالئهم ومعلميهم. 



الفصول التفاعلية
�تيح للمعلمين عمل د�وس مباشرة مع مشاركة الطالب وتفاعلهم باستخدام حواس�بهم وأجهزتهم 
الذكية . يستطيع المعلم الكتابة والرسم والتحدث مع الطالب إضافة إلى إمكانية عرض محتويات 

تفاعلية مثل الفيد�و والكتب وملفات الع�وض التقديمية.



السلوكالتفاعلالحضور

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 الد�اسي.

المتابعة اليومية
%82



الرصيد المعرفي
الحضور المبكر , حل الواجبات , طلب اختبار إضافي , المشاركة في الحائط التفاعلي , المشاركة في أنشطة 

وب�امج المدرسة , جمع أكبر قدر من الرصيد المعرفي ... وأكثر 
إلى م�اجعة  باإلضافة  الهدايا والخصومات  العديد من  للحصول على  الطالب  الخطوات تؤهل  تلك  جميع 

رصيده البنكي عبر لوحة تحكم سهلة يستطيع من خاللها معرفة  رصيده المعرفي 

خصومات فو��ة 
عبر شركائنا

جوائز نقدية للحاصل على لقب جوائز وهدايا فو��ة
مليونير المعرفة

كلما �اد رصيد الطالب المعرفي كلما حصل على جوائز وهدايا فو��ة ، وإذا حقق لقب مليونير المعرفة 
يحصل على جائزة مادية بقيمة 10000 ��ال .

سحوبات شه��ة بجوائز قيمة ألصحاب أكبر 100 رصيد معرفي.
تمت معالجة خوا�زميات الرصيد المعرفي عبر أنظمة دقيقة تستبعد تلقائيًا المشاركات الوهمية .

�تحول األرصدة المعرفية تلقائيًا إلى نظام مشت��ات �تيح للطالب االستفادة منها من خالل مجموعة من 
الشركات المتعاقدة مع دارس.



يقد�ون  وجعلهم  الطالب  أبنائنا  لدى  الشغف  صناعة  عن  هنا  �تحدث 
الرصيد  خدمة  انطلقت  هنا  ومن   ، المعلومة  وقيمة  أهمية  ويستشع�ون 

المعرفي.
اكتشف حجم التحفيز والتفاعل الحقيقي الذي سيتحقق عندما يق�ر الطالب 

رغبته بأن يح�ز لقب (مليونير المعرفة).
يستطيع الطالب بلوغ هذا اللقب ببذل الم��د من الجهد , والحرص الدؤوب 

على تحصيل المعرفة ثم المحافظة عليها.

منصة ال�توي�

كن
مليونير المعرفة



لوحة التحكم

التحديثاتالخدماتمركز التحكم

المستخدمينالصالحياتالتقا��ر

جميع  ورقمنة  أ�متة  في  هامًا  دو�ًا  دارس  تحكم  لوحة  تلعب 
بناء  األنظمة، مع تحقيق معا�ير سهولة االستخدام كمنطلق ثم 
النظام وفق معطيا�ه،ليتحقق إلدارة المدرسة وللمعلم والطالب 

ط��قة استخدام سهلة وجودة أداء وفعالية مميزة.

بوابة الرسائلاألمان



نعمل دومًا على أن تكون التقا��ر إنعكاسًا لما يحدث في المدرسة وذلك بتوفير أحدث 
األدوات لتقديم أفضل وأدق النتائج باإلضافة إلى منهجية علمية لتحليل ال�يانات وقياس 
األداء وتق��ر االنجاز الشهري على مستوى المدرسة من ناحية وعلى مستوى التعليم من 

ناحية أخرى.

التقا��ر

تقا��ر الحضور
واالنص�اف و السلوك

تقا��ر �ومية واسبوعية
وشه��ة

تقا��ر عن تفاعل الصفوف
و الفصول و الطالب

تقا��ر نداء الطالب وأوقات
خ�وجهم من المدرسة

تقا��ر تفاعل المعلمين
والمشرفين في مهامهم

امكانية طباعة التقا��ر
Excel واستخ�اجها كملف


