
تعزیز قدرات الجیل القادم من المعّلمین 
والمتعّلمین

 ،Chromebook ننصحك بتجھیز مؤسستك التعلیمیة بأجھزة
فھي أجھزة آمنة ومتعددة االستخدامات وسھلة اإلدارة، 

تم تصمیمھا خصیًصا لألھداف التعلیمیة. علِّم وتعلَّم أینما كنت، 
واستِعّد للمرحلة المقبلة.

أجھزة متعددة االستخدامات ومصّممة للمؤسسات التعلیمیة
یمكنك تعزیز قدرات كل فرد في منتدى مؤسستك التعلیمیة باستخدام األدوات والتطبیقات والمیزات التي تلّبي احتیاجاتھ.

سھولة في اإلدارة والتدّرج
یمكنك التحّكم بكل األجھزة في مؤسستك التعلیمیة ومساعدة فریق تكنولوجیا المعلومات من خالل استخدام 

."Chrome Education ترقیة"

تصمیم مخصص لدعم التجارب في المؤسسات التعلیمیة
تم تصمیم أجھزة Chromebook لتكون جاھزة لتجربة التعلیم وتّتسم بالسرعة وسھولة االستخدام والموثوقیة، كما أنھا تعّزز اإلنتاجیة 

داخل الصف وخارجھ.

أمان معّزز على كل المستویات
یمكن ألجھزة Chromebook حمایتك من المخاطر بفضل نظام األمان المتعدد الطبقات وأسالیب الوقایة المتكاملة.

لم یتم على اإلطالق اإلبالغ عن ھجمات من برامج الفدیة 
على أي جھاز یعمل بنظام التشغیل Chrome سواء كان 

ھذا الجھاز مستخدًما من قِبل شركة أو مؤسسة تعلیمیة 
أو مستھلك.1

الجھاز األكثر استخداًما في المؤسسات 
التعلیمیة لمرحلة التعلیم من الروضة 

حتى الثانوي2 حیث یستخدم 50 ملیون 
 Chromebook طالب ومعّلم أجھزة

في جمیع أنحاء العالم.
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Google for Education 1 بیئة تعلّم أكثر أماًنا مع

Celebrating 10 years of Chromebooks in education  2 

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://services.google.com/fh/files/misc/safer_learning_with_gfe_onepager.pdf
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/10thbirthday-chromebook-education/


یمكنك تلبیة االحتیاجات الفردیة لكل طالب ومعّلم ومشرف باستخدام أجھزة 
.Chromebook

منتجات مصممة لدعم التعلیم
أجھزة Chromebook: تتوفر مجموعة متنوعة من األجھزة السریعة 

واآلمنة والبسیطة، وھي تتضمن نماذج ومیزات وملحقات تساھم في توفیر 
الجھاز المالئم لكل مستخدم.

نظام التشغیل Chrome: ھو نظام التشغیل المعتِمد على السحابة اإللكترونیة 
أوالً الذي یشّغل أجھزة Chromebook ویوّفر تجربة سریعة وبسیطة 

وموثوقة ویضمن تثبیت التحدیثات بشكل منتظم في الخلفیة.

ترقیة Chrome Education: تتیح لمشرفي تكنولوجیا المعلومات تحسین 
البیئات التعلیمیة من خالل إمكانات محّسنة لإلدارة واألمان والدعم ضمن 

."Google وحدة تحّكم المشرف في"

فعالیة من حیث التكلفة وتوفیر الوقت
بما أّن التكالیف األولیة ألجھزة Chromebook أقّل من غیرھا، 

یمكنك االستثمار في المزید من أدوات تكنولوجیا التعلیم لمنتدى مؤسستك 
التعلیمیة. 

فض
اً عن ذلك، یتطلّب تفعیل وإدارة مجموعة األجھزة ھذه وقًتا أقل، ما یتیح لموظفي تكنولوجیا المعلومات تركیز وقتھم على االبتكار.ل

تساعد أجھزة Chromebook مؤسستك التعلیمیة على تحقیق النجاح.

بیئة تعلُّم رقمیة شاملة
یمكن إقران أجھزة Chromebook بسھولة مع

Google Workspace for Education وتطبیقات رائجة 
Chrome وإضافات من سوق Chromebook من مركز تطبیقات 

اإللكتروني لتوفیر جھاز شامل وجاھز للتعلیم والتعلّم.

خیارات متعددة تناسب مختلف المتطلبات
 Chromebook یمكنك االختیار من بین مجموعة من خیارات

المالئمة لمختلف أعمار الطالب وقدراتھم على التعلّم، مثل كمبیوتر 
مكتبي وكمبیوتر محمول وجھاز لوحي قابل للتحویل. تتوفر أیًضا أجھزة 

بتصمیم أنیق وذات مستوى احترافي للمعلّمین.

إدارة سھلة وأمان على كل المستویات
تجّنب التھدیدات اإللكترونیة بفضل تقنیات األمان المدمجة، مثل تشفیر

128 بت للبیانات والتشغیل المتحّقق منھ والتحدیثات التلقائیة. باستخدام 
"ترقیة Chrome Education"، یمكنك التحكم في آالف األجھزة 
وضبط السیاسات وتنفیذ مھام أخرى من مكان واحد، ھو "وحدة تحّكم 

 ."Google المشرف في

أجھزة متینة ومستدامة ویمكن إصالحھا
 Gorilla®  بفضل مكّونات مثل لوحات المفاتیح المقاومة للسوائل وزجاج

المقاوم للخدش، تملك األجھزة القوة الالزمة لالستخدام الیومي. تتمّیز أجھزة 
Chromebook بعمرھا الطویل3 وھي مصممة بطریقة تتیح إصالحھا، 

ما یتیح لك استخدامھا لمدة أطول والمساھمة في الحد من النفایات 
اإللكترونیة.

نسبة االنخفاض 
في تكالیف التشغیل على 

مدى ثالث سنوات4

نسبة االنخفاض في الوقت 
الالزم إلدارة كل جھاز4

نسبة االنخفاض في الوقت 
الالزم لتفعیل البرامج4

نسبة االنخفاض في وتیرة 
عملیات إعادة تشغیل 

األجھزة4

نسبة االنخفاض 
في الوقت الذي 

یتم قضاؤه على إعادة 
تشغیل األجھزة4

 57% 59% 74% 76% 73%

لن تقلق بشأن تكلفة أجھزتك وإدارتھا 
وأدائھا، بل ستتمّكن من تمضیة وقت أطول 

في التعلیم والتعّلم.

Improving 40 million Chromebooks for education  3
The Economic Value of Chromebooks for Education  4
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https://edu.google.com/intl/ALL_us/products/workspace-for-education/
https://chrome.google.com/webstore/detail/insertlearning/dehajjkfchegiinhcmoclkfbnmpgcahj
https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps/epic-books-for-kids
https://chrome.google.com/webstore/detail/insertlearning/dehajjkfchegiinhcmoclkfbnmpgcahj
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/2020-chromebooks/
https://services.google.com/fh/files/misc/google_infobrief_us45739919tm.pdf
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools

