
School Zone 
نطاق لمنطقة االلكتروني الموقع استخدام كیفیة

المدرسة



في شریط البحث  Google  و اكتب الموقع إلى للوصول على موقع
ادناه الصورة في موضح ھو كما school zone كلمة



(Login)  الدخول صفحة
المرور وكلمة المستخدم اسم تثبیت یتم الرئیسیة الصفحة الى للدخول



     (Main Page) الرئیسیة الصفحة
الخیارات من عدد الرئیسیة الصفحة اعلى في تجد سوف



(News) االخبار
:   صفحة االخبار تحتوي على

( Class News)  * اخبار الصف   
( School News )  * اخبار المدرسة     

( District and Trustee News)  * اخبار المنطقة التعلیمیة 



(Homework) الوظائف /الواجبات المنزلیة 



(Google Apps) التطبیقات
 

 یستخدم الطالب ھذه التطبیقات لمساعدتھ في اداء الواجبات المنزلیة ودراسة المواد
.كما یستطیع ان یقوم بالمراسلة عن طریق االیمیل



( Student Profile) ملف الطالب
یمكنك التي و والخیارات البیانات من العدید على الطالب ملف یحتوي
ومنھا الطالب تخص التي المعلومات كل على االطالع خاللھا من



( Student Profile) ملف الطالب
( Attendance) الحضور

L  متأخر     
AB غائب



( Student Profile) ملف الطالب  
  

جدول الحصص الیومي  (Timetable )  یتضمن
  مواعید الحصص الیومیة, رقم غرفة الصف,  اسم الحصة, اسم معلم الحصة



 ( Student Profile) ملف الطالب   
Interim Marks/Progress Reports /الجالءاْت العالمات / تقاریر االداء



            ( Student Profile) ملف الطالب 
Credits  النقاط  

باالمكان معرفة عدد النقاط التي یقوم الطالب في المرحلة الثانویة بتجمیعھا.
 .یحتاج الطالب الى تجمیع ١٠٠ نقطة لكي یستطیع ان یتخرج من المرحلة الثانویة



( Student Profile) الطالب ملف
Transportation Information المدرسة وباص المواصالت عن معلومات



( Student Profile) الطالب ملف
Student Fees رسوم الطالب الدراسیة 

(یمكن معرفة الرسوم (الحالیة و السابقة



( Student Profile) الطالب ملف
Exam Schedule جدول االمتحانات



(Resources)  الموارد
:ھنالك العدید من الموارد یمكنك الحصول علیھا ومنھا

Class Resources  موارد الصف
School Resources  موارد المدرسة

Parent and Student Resources  موارد الوالدین والطالب



(Fees) الرسوم الدراسیة
( یمكن معرفة الرسوم الدراسیة للطالب (الحالیة و السابقة



(My Account)  حسابي االلكتروني 
اذا كان لدیك عدد من الطالب, فبامكانك دمج حساباتك والحصول على حساب واحد

(Merge My Accounts) وذلك باختیار



(Enrolment for the Next Year)   القادمة التسجیل للسنة الدراسیة

         بامكانك تحدید و اختیارالمدرسة البنائك للسنة الدراسیة القادمة وذلك بالضغط على
(Next Year).  فترة التسجیل تكون في فترة زمنیة محددة وھي مابین

 / ١٢ اذار الى ١٦ نیسان  



حاول بالمعلومات لالحتفاظ متكرر بشكل الموقع إلى الدخول
الجدیدة

أي لدیك أو ، بك الخاصة المرور كلمة نسیت قد كنت إذا
طفلك بمدرسة االتصال یرجى ، الموقع حول أسئلة




