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ف على أكثر من 30  التعرُّ
طریقة الستخدام إصدارات 

 Google Workspace
for Education المدفوعة



طریقة استخدام ھذا العرض التقدیمي:

یتضّمن ھذا العرض التقدیمي مجموعة ُمختارة من حاالت االستخدام األكثر رواًجا، والتي تتوّفر في حال 

استخدامك واحًدا من إصدارات Google Workspace for Education المدفوعة. یمكن أن 

تساعد ھذه األدوات على تعزیز أمان البیانات وكفاءة المعلِّم وتفاعل الطالب والتعاون على مستوى 

المؤسسة التعلیمیة وغیره المزید.

تم تنظیم ھذا العرض التقدیمي حسب المیزة وتتبعھا حاالت االستخدام الرائجة، باإلضافة إلى تعلیمات 

سھلة حول طریقة استخدام المیزة. یمكنك االّطالع على العرض التقدیمي الكامل ومعرفة المیزات التي 

 .Google Workspace for Education یمكنك االستفادة منھا في



خاص وسّري

Google Workspace for Education اإلصدارات المدفوعة من
احصل على مزید من الخیارات والتحّكم والمرونة بما یتالءم مع احتیاجات مؤسستك باستخدام ثالثة 

 .Google Workspace for Education إصدارات مدفوعة من

نة للمعلِّمین تساعد  یتضّمن ھذا اإلصدار أداوت محسَّ
على تعزیز التواصل وتبسیط تجارب التعلّم والتشجیع 

على النزاھة األكادیمیة.

Teaching and Learning Upgrade

مة لتعزیز األمان  یتضّمن ھذا اإلصدار أدوات متقدِّ
واإلحصاءات تساعد على الحد من المخاطر وتخفیف 
التھدیدات من خالل تحسین أذونات الوصول والتحّكم 

في بیئة التعلّم.

 Google Workspace for
Education Standard

ُیَعد ھذا اإلصدار حالً شامالً یتضّمن جمیع المیزات المتوّفرة 
 Teachingو Education Standard في اإلصدارین
and Learning Upgrade وغیرھما المزید، إذ یوّفر 
دة وأكثر فعالیة ألفراد مؤسستك التعلیمیة. بیئة تعلیمیة موحَّ

 Google Workspace for
Education Plus

   



جدول المحتویات

أدوات األمان واإلحصاءات
Education Plusو Education Standard األدوات المتوّفرة في اإلصدارین

 

 أداة التحقیق
المواد المسیئة التي تتم مشاركتھا●

الملفات التي تتم مشاركتھا عن طریق الخطأ●

 تصنیف الرسائل اإللكترونیة●

 الرسائل اإللكترونیة التي تھدف إلى التصّید●
االحتیالي وتتضّمن برامج ضاّرة

  الحمایة من الھجمات الضاّرة●

 لوحة بیانات األمان
حجم الرسائل اإللكترونیة غیر المرغوب فیھا●

مشاركة الملفات مع مستخدمین خارجیین●

تطبیقات تابعة لجھات خارجیة●

محاوالت التصّید االحتیالي●

 السالمة األمنیة
اقتراحات لتجنُّب المناطق الخطرة●

متابعة أفضل الممارسات بشكل منتظم●

 أفضل ممارسات األمان●

تعزیز األمان في مؤسسة تعلیمیة متنامیة●

مة للمشرفین  عناصر التحّكم المتقدِّ
القوانین التنظیمیة لحمایة البیانات●

 لوائح المَنح●

 قیود التطبیقات●

إدارة األجھزة الجّوالة●

نقل البیانات●



جدول المحتویات

أدوات التعلیم والتعّلم
Education Plusو Teaching and Learning Upgrade األدوات المتوّفرة في اإلصدارین

تقاریر األصالة
فحص السرقة األدبیة●

تحویل عملیة رصد السرقة األدبیة إلى فرصة للتعلّم●

Google Meet
 اجتماعات فیدیو آمنة●

تعزیز أمان اجتماعات الفیدیو●

 تسجیل الدروس●

 تسجیل اجتماعات أعضاء ھیئة التدریس●

 الدروس الفائتة●

البث المباشر لالجتماعات●

البث المباشر للفعالیات الدراسیة●

طرح األسئلة●

تجمیع المعلومات●

إنشاء مجموعات صغیرة من الطالب●

تتبُّع الحضور●

  



أدوات األمان 
واإلحصاءات

یمكنك التحّكم بشكل أفضل في نطاقك باستخدام أدوات األمان 

االستباقي التي تساعد على حمایتك من التھدیدات وتحلیل الحوادث 

األمنیة وحمایة بیانات الطالب وأعضاء ھیئة التدریس.

أداة التحقیق

لوحة بیانات األمان

صفحة السالمة األمنیة

مة للمشرفین عناصر التحّكم المتقدِّ

العودة إلى جدول المحتویات

 



أداة التحقیق

 المواد المسیئة التي تتم مشاركتھا

الملفات التي تتم مشاركتھا عن طریق الخطأ

تصنیف الرسائل اإللكترونیة

 الرسائل اإللكترونیة التي تھدف إلى التصّید
االحتیالي أو تتضمن برامج ضاّرة

الحمایة من الھجمات الضاّرة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

حاالت االستخدام

ما المقصود بذلك؟ 

یمكنك استخدام أداة التحقیق لتحدید مشاكل األمان والخصوصیة في نطاقك وتصنیفھا واتخاذ إجراء بشأنھا.

العودة إلى جدول المحتویات

أدوات األمان واإلحصاءات  

Education Plus Education Standard



المواد المسیئة التي تتم مشاركتھا

یمكن أن تساعد سجّالت Drive المتوّفرة ضمن أداة التحقیق في العثور على الملفات غیر المرغوب فیھا في نطاقك وتتبُّعھا وفصلھا 

عن النطاق أو حذفھا منھ. من خالل الوصول إلى سجّالت Drive الخاصة بك، یمكنك إجراء ما یلي:

أعلم أّن ھناك ملًفا یتضّمن مواد مسیئة وتتم 

مشاركتھ. أرید معرفة ھویة َمن أنشأ ھذا الملف 

وتوقیت إنشائھ واألطراف التي شاركتھ 

والمستخدمین الذین أجروا تعدیالت 

علیھ، ثم أرید حذفھ بعد ذلك.‶

البحث عن المستندات حسب اسمھا والجھة 
التابعة لھا ومالكھا وما شابھ ذلك

االّطالع على جمیع معلومات السجّل ذات الصلة 
بذلك المستند

تاریخ اإلنشاء●
ھویة مالك المستند والمستخدمین الذین اّطلعوا ●

علیھ وأجروا تعدیالت علیھ
توقیت مشاركتھ●

اتخاذ إجراء من خالل تغییر أذونات الملف 
أو حذفھ

طریقة التنفیذ التفصیلیة

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Drive شروط أحداث سجّلDrive اإلجراءات المتعلِّقة بأحداث سجّل

Education Plus Education Standard
العودة إلى جدول المحتویات

أدوات األمان واإلحصاءاتأداة التحقیق  

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358


طریقة التنفیذ التفصیلیة

الملفات التي تتم مشاركتھا عن طریق الخطأ

یمكن أن تساعد سجّالت Drive المتوّفرة في أداة التحقیق على تتبُّع مشاكل مشاركة الملفات وحلّھا. 

من خالل الوصول إلى سجّالت Drive الخاصة بك، یمكنك إجراء ما یلي:

لقد تمت مشاركة ملف عن طریق الخطأ 

مع إحدى المجموعات التي ال یجب 

أن تصل إلیھ. أرید إلغاء إمكانیة 

وصول المجموعات إلیھ."

البحث عن المستندات حسب اسمھا والجھة التابعة لھا ومالكھا وما شابھ ذلك

طریقة التنفیذ التفصیلیة

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Drive شروط أحداث سجّلDrive اإلجراءات المتعلِّقة بأحداث سجّل

االّطالع على جمیع معلومات السجّل ذات الصلة بذلك المستند، بما في ذلك المستخدمین 
الذین اّطلعوا علیھ وتوقیت مشاركتھ

اتخاذ إجراء من خالل تغییر أذونات الملف وإیقاف إمكانیة تنزیلھ وطباعتھ ونسخھ

Education Plus Education Standard
العودة إلى جدول المحتویات

أدوات األمان واإلحصاءاتأداة التحقیق  

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358


كیفیة التحقیق

م المشرف.● ل الدخول إلى وحدة تحكُّ سجِّ

انقر على األمان > أداة التحقیق.●

●.Drive ّاخَتر أحداث سجل

انقر على إضافة شروط > البحث.●

كیفیة اتخاذ إجراء

د الملفات ذات الصلة في نتائج البحث.● حدِّ

انقر على اإلجراءات > تدقیق أذونات الملف لفتح صفحة "األذونات".●

انقر على األشخاص لالّطالع على المستخدمین الذین یمكنھم الوصول إلى الملفات.●

انقر على الروابط لالّطالع على إعدادات المشاركة باستخدام رابط أو تعدیلھا في الملفات الُمختارة.●

انقر على التغییرات المعلَّقة لمراجعة التغییرات التي أجریتھا قبل حفظھا.●
وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Drive شروط أحداث سجّل

Drive اإلجراءات المتعلِّقة بأحداث سجّل

Drive ّطریقة التنفیذ: أحداث سجل

Education Plus Education Standard
العودة إلى جدول المحتویات

أدوات األمان واإلحصاءاتأداة التحقیق  

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358


تصنیف الرسائل اإللكترونیة

یمكن أن تساعد سجّالت Gmail المتوّفرة ضمن أداة التحقیق في التعّرف على الرسائل اإللكترونیة الخطرة أو المسیئة في نطاقك 

والتعامل معھا. من خالل الوصول إلى سجّالت Gmail، یمكنك إجراء ما یلي:

أرسَل أحدھم رسالة إلكترونیة عن طریق الخطأ. 

نرید معرفة ھویة الُمرَسل إلیھ وما إذا كان اّطلع 

على الرسالة أو رّد علیھا، ونرید حذفھا. أرید 

أیًضا معرفة محتوى ھذه الرسالة اإللكترونیة."

دة حسب الموضوع ورقم تعریف الرسالة والُمرَفق وھویة المرِسل وما شابھ ذلك  البحث عن رسائل إلكترونیة محدَّ

طریقة التنفیذ التفصیلیة

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Gmail شروط سجّالت ورسائلGmail اإلجراءات المتعلِّقة برسائل 
Gmail وأحداث سجّل

االّطالع على تفاصیل الرسالة اإللكترونیة، بما في ذلك المرِسل والمستلِم ومرات االّطالع علیھا وإعادة توجیھھا

اتخاذ اإلجراءات بناًء على نتائج البحث یمكن اتخاذ إجراءات متعلِّقة برسائل Gmail، بما في ذلك حذف الرسائل 
واستعادتھا وتحدیدھا على أّنھا رسائل غیر مرغوب فیھا أو تھدف إلى التصّید االحتیالي ونقلھا إلى البرید الوارد 

ونقلھا إلى وحدة العزل.

نك من االّطالع على محتوى  خطوات تمكِّ
رسالة إلكترونیة

Education Plus Education Standard
العودة إلى جدول المحتویات

أدوات األمان واإلحصاءاتأداة التحقیق  

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=en


الرسائل اإللكترونیة التي تھدف إلى التصّید االحتیالي 
وتتضّمن برامج ضاّرة

تم إرسال رسالة إلكترونیة تھدف إلى التصّید 

االحتیالي أو تتضمن برامج ضاّرة 

إلى المستخدمین. نرید معرفة إذا كان 

المستخدمون قد نقروا على الرابط المتوّفر 

لوا الُمرَفق،  في الرسالة اإللكترونیة أو حمَّ

إذ یؤدي ذلك إلى تعریض المستخدمین 

والنطاق الخاص بنا إلى الخطر."

طریقة التنفیذ التفصیلیة

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Gmail شروط سجّالت ورسائلGmail اإلجراءات المتعلِّقة برسائل 
Gmail وأحداث سجّل

نك من االّطالع على محتوى  خطوات تمكِّ
رسالة إلكترونیة

قد یساعد استخدام أداة التحقیق، وخصوًصا سجّالت Gmail، في العثور على الرسائل اإللكترونیة الضاّرة وفصلھا عن نطاقك. 

من خالل الوصول إلى سجّالت Gmail، یمكنك إجراء ما یلي:

البحث عن الرسائل اإللكترونیة الخاصة بمحتوى 
د، بما في ذلك الُمرفقات محدَّ

االّطالع على المعلومات الخاصة برسائل 
دة، بما في ذلك المستلمون  إلكترونیة محدَّ

وعدد مرات االّطالع علیھا

االّطالع على الرسائل وسلسلة المحادثات لتحدید 
ما إذا كانت ضاّرة أم ال 

اتخاذ إجراء، مثل تحدید الرسائل كرسائل 
غیر مرغوب فیھا أو تھدف إلى التصّید 

االحتیالي، أو نقلھا إلى برید وارد أو وحدة 
دة، أو حذفھا عزل محدَّ

Education Plus Education Standard
العودة إلى جدول المحتویات

أدوات األمان واإلحصاءاتأداة التحقیق  

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=en


Gmail طریقة التنفیذ: سجّالت

كیفیة التحقیق

م المشرف.● ل الدخول إلى وحدة تحكُّ سجِّ

انقر على األمان > أداة التحقیق.●

●.Gmail أو رسائل Gmail ّاخَتر أحداث سجل

انقر على إضافة شروط > البحث.●

كیفیة اتخاذ إجراء

د الرسائل ذات الصلة في نتائج البحث.● حدِّ

انقر على اإلجراءات.●

اخَتر حذف الرسالة من البرید الوارد.●

انقر على حذف من البرید الوارد.●

لتأكید اتخاذ اإلجراء، انقر على عرض في أسفل الصفحة.●

وفي عمود النتیجة، یمكنك االّطالع على حالة اإلجراء.●

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Gmail شروط سجّالت ورسائل

Gmail وأحداث سجّل Gmail اإلجراءات المتعلِّقة برسائل

نك من االّطالع على محتوى رسالة إلكترونیة خطوات تمكِّ

Education Plus Education Standard
العودة إلى جدول المحتویات

أدوات األمان واإلحصاءاتأداة التحقیق  

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=en


طریقة التنفیذ التفصیلیة

الحمایة من الھجمات الضاّرة

یمكن أن یساعد سجلّ المستخِدم المتوّفر في أداة التحقیق على إجراء ما یلي:

یستمر استھداف إحدى الجھات المسیئة 

للمستخدمین ذوي الملفات الشخصیة عالیة 

المستوى في النطاق الخاص بي، وأجتھُد 

كثیًرا في محاولة ردعھا. كیف یمكنني 

منع حدوث ھذا؟"

البحث في أحداث سجّل المستخِدم والتحقیق فیھاطریقة التنفیذ التفصیلیة

التعّرف على محاوالت اختراق حسابات 
المستخدمین في مؤّسستك والتحقیق فیھا

مراقبة الطرق التي یتبعھا المستخدمون 
في مؤسستك للتحّقق بخطوتین

معرفة مزید من المعلومات 
حول محاوالت تسجیل الدخول 

ر على المستخدمین  التي تعذَّ
في مؤسستك إكمالھا

إنشاء قواعد أنشطة باستخدام أداة التحقیق: الحظر 
التلقائي للرسائل واألنشطة الضاّرة األخرى التابعة 

لجھات معّینة

تعزیز حمایة المستخدمین ذوي الملفات الشخصیة 
مة عالیة المستوى باستخدام برنامج الحمایة المتقدِّ

استعادة حسابات المستخدمین أو تعلیقھا

إنشاء قواعد أنشطة باستخدام أداة التحقیق

Education Plus Education Standard

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

العودة إلى جدول المحتویات

أدوات األمان واإلحصاءاتأداة التحقیق  

https://support.google.com/a/answer/9281640?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9275024?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9378686?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9275024?hl=en


كیفیة التحقیق

م المشرف.● ل الدخول إلى وحدة تحكُّ سجِّ

انقر على األمان > أداة التحقیق.●

اخَتر أحداث سجلّ المستخِدم.●

انقر على إضافة شروط > البحث.●

كیفیة استعادة حسابات المستخدمین أو تعلیقھا

من صفحة نتائج البحث، اخَتر مستخدًما واحًدا أو عدة مستخدمین.●

انقر على القائمة المنسدلة اإلجراءات. ●

انقر على استعادة المستخدم أو تعلیق المستخدم.●

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

البحث في أحداث سجّل المستخِدم والتحقیق فیھا

كیفیة االّطالع على تفاصیل مستخِدم معّین

من صفحة نتائج البحث، اخَتر مستخدًما واحًدا فقط.●

من القائمة المنسدلة "اإلجراءات"، انقر على عرض التفاصیل.●

طریقة التنفیذ: أحداث سجلّ المستخِدم

Education Plus Education Standard
العودة إلى جدول المحتویات

أدوات األمان واإلحصاءاتأداة التحقیق  

https://support.google.com/a/answer/9281640?hl=en&ref_topic=7563358


حجم الرسائل اإللكترونیة غیر المرغوب فیھا

مشاركة الملفات مع مستخدمین خارجیین

 تطبیقات تابعة لجھات خارجیة

 محاوالت التصّید االحتیالي

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

ما المقصود بذلك؟ 

یمكنك استخدام لوحة بیانات األمان لالّطالع على نظرة عامة عن تقاریر األمان المتنّوعة. وبشكٍل تلقائي، تعرض 

كل لوحة من لوحات تقریر األمان البیانات الخاصة بآخر سبعة أیام. یمكنك تخصیص لوحة البیانات لعرض البیانات 

الخاصة بالیوم أو أمس أو ھذا األسبوع أو األسبوع الماضي أو ھذا الشھر أو الشھر الماضي أو منذ أیام ماضیة 

(حتى 180 یوًما).

حاالت االستخدام

Education Plus Education Standard

لوحة بیانات األمان

العودة إلى جدول المحتویات

أدوات األمان واإلحصاءات  



حجم الرسائل اإللكترونیة غیر المرغوب فیھا

أرید أن أتحّكم في الرسائل اإللكترونیة 

المفرطة وغیر الضروریة وأن أقلل 

التھدیدات األمنیة في مؤسستي 

التعلیمیة."

طریقة التنفیذ التفصیلیة

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

 لمحة عن لوحة بیانات األمان

م لوحة بیانات األمان تمثیالً مرئًیا للنشاط المتوّفر في بیئة Google Workspace for Education، بما في ذلك:  تقدِّ

الرسائل غیر المر
غوب فیھا

التصّید االحتیالي

البرامج الضاّرة

المرفقات المریبة

وغیرھا المزید

Education Plus Education Standard

أدوات األمان واإلحصاءاتلوحة بیانات األمان  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7492330


طریقة التنفیذ: نظرة عامة على لوحة البیانات

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

 لمحة عن لوحة بیانات األمان

Education Plus Education Standard

كیفیة عرض لوحة البیانات

م المشرف.● ل الدخول إلى وحدة تحكُّ سجِّ

انقر على األمان > لوحة البیانات.●

من خالل لوحة بیانات األمان، یمكنك البحث في البیانات وتصدیرھا إلى ●

جداول بیانات أو أداة تابعة لجھة خارجیة أو بدء تحقیق في أداة التحقیق. 

أدوات األمان واإلحصاءاتلوحة بیانات األمان  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7492330


مشاركة الملفات مع مستخدمین خارجیین

یمكنك استخدام تقریر عرض الملفات الصادر في لوحة بیانات األمان لالّطالع على المقاییس الخاصة بنطاقك والمتعلِّقة بمشاركة 

الملفات مع مستخدمین خارجیین، بما في ذلك:

أرید االّطالع على نشاط مشاركة الملفات 

مع مستخدمین خارجیین لمنع مشاركة 

البیانات الحّساسة مع جھات خارجیة."

طریقة التنفیذ التفصیلیة

عدد أحداث المشاركة مع مستخدمین خارج نطاقك في فترة زمنیة معّینة

عدد مرات االّطالع على ملف خارجي في فترة زمنیة معّینة

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

البدء في استخدام صفحة السالمة األمنیة

Education Plus Education Standard

أدوات األمان واإلحصاءاتلوحة بیانات األمان  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7491656?hl=en


وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

 لمحة عن تقریر عرض الملفات في لوحة بیانات األمان

كیفیة عرض التقریر

م المشرف.● ل الدخول إلى وحدة تحكُّ سجِّ

انقر على األمان > لوحة البیانات.●

في اللوحة التي تحمل العنوان ●

كیف تبدو مشاركة الملفات الخارجیة بالنسبة إلى النطاق؟، 

انقر على عرض التقریر في أسفل یسار اللوحة.

طریقة التنفیذ: تقریر عرض الملفات

4

2

Education Plus Education Standard

أدوات األمان واإلحصاءاتلوحة بیانات األمان  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7491249
https://support.google.com/a/answer/7492330


یمنح بروتوكول OAuth اإلذن للخدمات التابعة لجھات خارجیة بالوصول إلى معلومات حساب أحد 
المستخدمین بدون الكشف عن كلمة مرور المستخِدم. ویمكنك وضع حد أقصى للتطبیقات التابعة لجھات 

خارجیة التي یمكنھا الوصول إلى المعلومات.

یمكنك استخدام لوحة نشاط منح اإلذن باستخدام OAuth لمراقبة نشاط منح اإلذن حسب التطبیق 
أو النطاق أو المستخِدم، ولتحدیث أذونات المنح.

تطبیقات تابعة لجھات خارجیة

أرید االّطالع على التطبیقات التابعة 

لجھات خارجیة التي یمكنھا الوصول 

إلى بیانات نطاقي."

طریقة التنفیذ التفصیلیة

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

OAuth تقریر نشاط منح اإلذن باستخدام

یمكنك استخدام تقریر نشاط منح اإلذن باستخدام OAuth الصادر في لوحة بیانات األمان لمراقبة التطبیقات التابعة لجھات خارجیة 

والمتصلة بنطاقك ومراقبة البیانات التي یمكنھا الوصول إلیھا. 

Education Plus Education Standard

أدوات األمان واإلحصاءاتلوحة بیانات األمان  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7662899?hl=en&ref_topic=7492004


وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

OAuth تقریر نشاط منح اإلذن باستخدام

كیفیة عرض التقریر

م المشرف.● ل الدخول إلى وحدة تحكُّ سجِّ

انقر على األمان > لوحة البیانات.●

في أسفل الصفحة، انقر على عرض التقریر.●

یمكنك عرض نشاط منح اإلذن باستخدام OAuth حسب المنتج (التطبیق) ●
أو النطاق أو المستخِدم.

لفلترة المعلومات، انقر على التطبیق أو النطاق أو المستخِدم. ●

إلنشاء تقریر في جداول البیانات، انقر على تصدیر جدول بیانات.●

طریقة التنفیذ: تقریر نشاط منح اإلذن باستخدام 
OAuth

Education Plus Education Standard

أدوات األمان واإلحصاءاتلوحة بیانات األمان  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7662899?hl=en&ref_topic=7492004


تتیح لك تقاریر المستخدمین عرض كیفیة تمییز المستخدمین لرسائلھم، سواء كانت رسائل غیر مرغوب فیھا 
أو لیست رسائل غیر مرغوب فیھا أو رسائل تھدف إلى التصّید االحتیالي، وخاصة بفترة زمنیة معّینة.

یمكنك تخصیص الرسم البیاني لمعرفة تفاصیل عن أنواع معّینة فقط من الرسائل، 
د وغیر ذلك.  مثل ما إذا تم إرسال الرسالة إلى جھات داخلیة أو خارجیة في نطاق زمني محدَّ

محاوالت التصّید االحتیالي

أبلغ المستخدمون عن محاولة للتصّید االحتیالي. 

أرید أن أتتّبع توقیت تلّقي الرسائل اإللكترونیة التي 

تھدف إلى التصّید االحتیالي وتحدید نوع الرسالة 

اإللكترونیة التي استلمھا المستخِدم بدقة والخطر 

ض لھ المستخِدم." الذي تعرَّ

طریقة التنفیذ التفصیلیة

تتیح لك لوحة تقاریر المستخدمین في لوحة بیانات األمان عرض الرسائل التي تم اإلبالغ عنھا كرسائل تھدف إلى التصّید االحتیالي 

أو رسائل غیر مرغوب فیھا في فترة زمنیة معّینة. یمكنك االّطالع على المعلومات الخاصة بالرسائل اإللكترونیة التي تم اإلبالغ 

عنھا كرسائل تھدف إلى التصّید االحتیالي، مثل مستلمي الرسائل وعدد مرات االّطالع علیھا.

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

تقاریر المستخدمینكیف یمّیز المستخدمون الرسائل اإللكترونیة لدیھم؟

Education Plus Education Standard

أدوات األمان واإلحصاءاتلوحة بیانات األمان  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7492330#users
https://support.google.com/a/answer/7490898


وثائق مركز المساعدة ذات الصلة
كیف یمّیز المستخدمون الرسائل اإللكترونیة لدیھم؟

تقریر حول تقاریر المستخدمین

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

 لمحة عن تقریر عرض الملفات في لوحة بیانات األمان

كیفیة عرض التقریر

م المشرف.● ل الدخول إلى وحدة تحكُّ سجِّ

انقر على األمان > لوحة البیانات.●

في أسفل یسار لوحة تقاریر المستخدمین، انقر على عرض التقریر.●

طریقة التنفیذ: لوحة تقاریر المستخدمین
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Education Plus Education Standard

أدوات األمان واإلحصاءاتلوحة بیانات األمان  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7492330#users
https://support.google.com/a/answer/7490898
https://support.google.com/a/answer/7491249
https://support.google.com/a/answer/7492330


اقتراحات لتجنُّب المناطق الخطرة

متابعة أفضل الممارسات بشكل منتظم

أفضل ممارسات األمان

 تعزیز األمان في مؤسسة
تعلیمیة متنامیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

حاالت االستخدام

ما المقصود بذلك؟ 

 Google توفِّر صفحة السالمة األمنیة نظرة عامة شاملة عن الوضع األمني في بیئة

مة من  Workspace، وتتیح لك مقارنة عملیات الضبط التي تجریھا استناًدا إلى االقتراحات الُمقدَّ

Google لحمایة مؤسستك بشكل استباقي. 

Education Plus Education Standard

السالمة األمنیة

العودة إلى جدول المحتویات

أدوات األمان واإلحصاءات  



السالمة األمنیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

اقتراحات لتجنُّب المناطق الخطرة

د التغییرات الُمقَترحة. في صفحة السالمة األمنیة، یمكنك إجراء ما یلي: ُتراِجع صفحة السالمة األمنیة إعدادات األمان لدیك وتحدِّ

أرید معرفة نبذة موجزة عن إعدادات األمان 

في نطاقي باإلضافة إلى اقتراحات قابلة 

للتنفیذ للتعامل مع المناطق الخطرة المحتَملة 

في النطاق."

طریقة التنفیذ التفصیلیة

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

البدء في استخدام صفحة السالمة األمنیة

Education Plus Education Standard

أدوات األمان واإلحصاءات  

التحدید السریع للمناطق الخطرة المحتَملة في النطاق 

الحصول على اقتراحات لإلعدادات األفضل لتعزیز كفاءة األمان في نطاقك

قراءة معلومات إضافیة ومقاالت الدعم المتعلِّقة باالقتراحات

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7491656?hl=en


متابعة أفضل الممارسات بشكل منتظم

د التغییرات الُمقَترحة. في صفحة السالمة األمنیة، یمكنك الحصول على ما یلي: ُتراِجع صفحة السالمة األمنیة إعدادات األمان لدیك وتحدِّ

أُدیر النطاق الخاص بمؤسستنا، ولكني 

أجھل األمور التي یجب علّي معرفتھا. 

أرجو مساعدتي على التأكد من أمان 

النطاق من خالل اإلعدادات السلیمة."

طریقة التنفیذ التفصیلیة

اقتراحات للمناطق الخطرة المحتَملة في نطاقك

اقتراحات لإلعدادات األفضل لتعزیز كفاءة األمان في نطاقك

معلومات إضافیة ومقاالت الدعم

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

البدء في استخدام صفحة السالمة األمنیة

Education Plus Education Standard

أدوات األمان واإلحصاءاتالسالمة األمنیة  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7491656?hl=en


أفضل ممارسات األمان

افتح صفحة السالمة األمنیة لتلّقي أفضل الممارسات المتعلِّقة بسیاسات األمان، باإلضافة إلى ما یلي:

أرید معرفة أفضل الممارسات 

أو االقتراحات المتعلِّقة بكیفیة إعداد 

سیاسات األمان."

طریقة التنفیذ التفصیلیة

اقتراحات للمناطق الخطرة المحتَملة في نطاقك

اقتراحات لإلعدادات األفضل لتعزیز كفاءة األمان في نطاقك

روابط مباشرة لإلعدادات

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

البدء في استخدام صفحة السالمة األمنیة

معلومات إضافیة ومقاالت الدعم

Education Plus Education Standard

أدوات األمان واإلحصاءاتالسالمة األمنیة  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7491656?hl=en


كیفیة عرض االقتراحات

م المشرف.● ل الدخول إلى وحدة تحكُّ سجِّ

انقر على األمان > السالمة األمنیة.●

یمكنك االّطالع على إعدادات الحالة في العمود في أقصى الیسار.●

تشیر عالمة االختیار الخضراء إلى إعداد آمن.○

یشیر الرمز الرمادي إلى اقتراح لعرض ذلك اإلعداد، وعلیك النقر ○

على الرمز لعرض التفاصیل والتعلیمات.

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

البدء في استخدام صفحة السالمة األمنیة

طریقة التنفیذ: اقتراحات بشأن األمان

Education Plus Education Standard

أدوات األمان واإلحصاءاتالسالمة األمنیة  

العودة إلى جدول المحتویات

كیفیة عرض االقتراحات

م المشرف.● ل الدخول إلى وحدة تحكُّ سجِّ

انقر على األمان > السالمة األمنیة.●

یمكنك االّطالع على إعدادات الحالة في العمود في أقصى الیسار.●

تشیر عالمة االختیار الخضراء إلى إعداد آمن.○

یشیر الرمز الرمادي إلى اقتراح لعرض ذلك اإلعداد، وعلیك النقر على الرمز لعرض ○

التفاصیل والتعلیمات.

https://support.google.com/a/answer/7491656?hl=en


تعزیز األمان في مؤسسة تعلیمیة متنامیة

یجب على مشرفي تكنولوجیا المعلومات اّتباع أفضل ممارسات األمان ھذه للمساعدة على تعزیز أمان بیانات الشركة وخصوصیتھا. 

.Google م المشرف في ولتنفیذ كل من الممارسات الواردة في قائمة التحقُّق ھذه، یمكنك استخدام إعداد واحد أو أكثر في وحدة تحكُّ

مع تزاید عدد الطالب وأعضاء ھیئة التدریس 

في مؤسستي التعلیمیة، أرید ضمان 

أمان المؤسسة ألقصى حد ممكن."

طریقة التنفیذ التفصیلیة

اقتراحات للمساعدة على منع اختراق الحسابات والتصدي لھ

خطوات لتقیید مشاركة المعلومات والتعاون خارج نطاقك

میزات مراجعة وصول الجھات الخارجیة إلى الخدمات األساسیة

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

قائمة التحّقق من األمان للمؤسسات المتوسطة والكبرى

Education Plus Education Standard

أدوات األمان واإلحصاءاتالسالمة األمنیة  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7587183?hl=en
https://support.google.com/a/answer/7587183?hl=en


لت Google تلقائًیا الكثیر من اإلعدادات الُمقَترحة في قائمة التحّقق بصفتھا من أفضل ممارسات  فعَّ

األمان، وذلك للمساعدة على حمایة مؤسستك. وننصح باالّطالع على الممارسات الممیَّزة أدناه 

لمعرفة مزید من التفاصیل عنھا.

المشرف: حمایة حساب المشرف●

ِضمن الحسابات: المساعدة على منع اختراق الحسابات والتصدي لھ●

التطبیقات: مراجعة وصول الجھات الخارجیة إلى الخدمات األساسیة●

التقویم: تقیید مشاركة التقویم مع مستخدمین خارجیین●

Drive: تقیید مشاركة المعلومات والتعاون خارج نطاقك●

Gmail: عملیة إعداد المصادقة والبنیة األساسیة●

Vault: التحّكم في حسابات Vault وتدقیقھا وتأمینھا●
وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

مراقبة سالمة إعدادات األمان

طریقة التنفیذ: قائمة التحّقق من األمان

Education Plus Education Standard

أدوات األمان واإلحصاءاتالسالمة األمنیة  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7492006?hl=en&ref_topic=7492190


ُیرجى وضع ملف GIF یتضّمن صورة متحركة ھنا وسیعمل 

م على تنسیقھ. الُمصمِّ
القوانین التنظیمیة لحمایة البیانات

لوائح المَنح

قیود التطبیقات

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

حاالت االستخدام

ما المقصود بذلك؟ 

م بھا. یمكنك مراقبة المستخدمین واألجھزة التي یمكنھا الوصول إلى نطاقك وبیاناتك والتحكُّ

طریقة التنفیذ التفصیلیةإدارة األجھزة الجّوالة

طریقة التنفیذ التفصیلیةنقل البیانات

Education Plus Education Standard

مة للمشرفین عناصر التحّكم المتقدِّ

العودة إلى جدول المحتویات

أدوات األمان واإلحصاءات  



دة. یمكنك اختیار منطقة بیانات واحدة لبعض المستخدمین أو مناطق بیانات مختلفة لِفرق أو أقسام محدَّ

یمكنك وضع حسابات المستخدمین في وحدة تنظیمیة لضبطھا حسب القسم أو تنظیمھا في مجموعة ضبط 
لضبطھا للمستخدمین في مختلف األقسام أو داخلھا.

ال تسري سیاسات مناطق البیانات على المستخدمین الذین لم یحصلوا على ترخیص لإلصدار 
.Education Plus أو Education Standard

القوانین التنظیمیة لحمایة البیانات

یجب أن تظل بیانات الطالب وأعضاء 

ھیئة التدریس والعاملین في مؤسستي 

التعلیمیة في الوالیات المتحدة بسبب 

القوانین التنظیمیة."

طریقة التنفیذ التفصیلیة

بصفتك مشرًفا، یمكنك اختیار تخزین البیانات في موقع جغرافي معّین، إّما في الوالیات المتحدة أو المملكة المتحدة 

أو أوروبا، وذلك من خالل سیاسة منطقة البیانات.

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

اختیار موقع جغرافي لبیاناتك

مة للمشرفین عناصر التحّكم المتقدِّ

Education Plus Education Standard

أدوات األمان واإلحصاءات  

العودة إلى جدول المحتویات

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7630496?hl=en


تسري سیاسات مناطق البیانات على البیانات األساسیة غیر النشطة (بما في ذلك النسخ االحتیاطیة) لمعظم 
الخدمات األساسیة في Google Workspace for Education الُمدرجة ھنا

یجب مراعاة العوامل اإلیجابیة والسلبیة قبل ضبط سیاسة منطقة البیانات، إذ قد یكون وقت االستجابة أطول في بعض 
الحاالت إذا كان المستخدمون خارج المنطقة التي تقع فیھا بیاناتھم.

لوائح المَنح

یجب أن تظل بیانات أبحاث أعضاء 

ھیئة التدریس في مؤسستي في 

الوالیات المتحدة بسبب لوائح المَنح."

طریقة التنفیذ التفصیلیة

بصفتك مشرًفا، یمكنك اختیار تخزین بیانات أبحاث أعضاء ھیئة التدریس في مؤسستك في موقع جغرافي معّین (الوالیات المتحدة 

أو أوروبا)، وذلك من خالل سیاسة منطقة البیانات.

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

اختیار موقع جغرافي لبیاناتك

Education Plus Education Standard

مة للمشرفین أدوات األمان واإلحصاءاتعناصر التحّكم المتقدِّ  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/9223653?visit_id=637293088395616997-808819668&rd=1
https://support.google.com/a/answer/7630496?hl=en


وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

اختیار موقع جغرافي لبیاناتك

كیفیة تحدید مناطق البیانات

م المشرف.● ل الدخول إلى وحدة تحكُّ سجِّ

الً الدخول بصفتك مشرًفا متمّیًزا.○ مالحظة: یجب أن تكون مسجِّ

انقر على الملف التعریفي للشركة > عرض المزید > مناطق البیانات.●

اخَتر الوحدة التنظیمیة أو مجموعة الضبط التي ترید تقییدھا في منطقة معّینة، ●

أو اخَتر العمود بأكملھ لتضمین جمیع الوحدات والمجموعات.

ل والوالیات المتحدة ● اخَتر المنطقة التي تریدھا، بما في ذلك ما ِمن موقع مفضَّ

وأوروبا.

انقر على حفظ.●

* إّن المؤسسات التي تستخدم Education Standard أو Education Plus ھي وحدھا المؤھلة لتخزین 

بیاناتھا في مناطق معّینة من خالل وظیفة مناطق البیانات.

طریقة التنفیذ: مناطق البیانات*

Education Plus Education Standard

مة للمشرفین أدوات األمان واإلحصاءاتعناصر التحّكم المتقدِّ  

العودة إلى جدول المحتویات

كیفیة تحدید مناطق البیانات

م المشرف.● ل الدخول إلى وحدة تحكُّ سجِّ

الً الدخول بصفتك مشرًفا متمّیًزا.○ مالحظة: یجب أن تكون مسجِّ

انقر على الملف التعریفي للشركة > عرض المزید > مناطق البیانات.●

اخَتر الوحدة التنظیمیة أو مجموعة الضبط التي ترید تقییدھا في منطقة معّینة، ●

أو اخَتر العمود بأكملھ لتضمین جمیع الوحدات والمجموعات.

ل والوالیات المتحدة ● اخَتر المنطقة التي تریدھا، بما في ذلك ما ِمن موقع مفضَّ

وأوروبا.

انقر على حفظ.●

https://support.google.com/a/answer/7630496?hl=en


قیود التطبیقات

أرید تقیید الوصول إلى تطبیقات معّینة 

عند استخدام المستخدمین للشبكة."

طریقة التنفیذ التفصیلیة

یمكنك باستخدام الوصول الواعي بالسیاق* إنشاء سیاسات دقیقة للتحّكم في الوصول إلى التطبیقات استناًدا إلى سمات، مثل تحدید ھویة 

المستخِدم وموقعھ الجغرافي وحالة أمان الجھاز وعناوین IP. ویمكنك حتى حظر الوصول إلى التطبیقات خارج شبكتك.

یمكنك تطبیق سیاسات الوصول الواعي بالسیاق على خدمات 
Google Workspace for Education األساسیة. 

على سبیل المثال، في حال تسجیل مستخِدم الدخول إلى إحدى خدمات Google Workspace األساسیة 
في مؤسسة تعلیمیة، وتوجھھ بعد ذلك إلى مقھى، ستتم إعادة التحّقق من سیاسة الوصول الواعي بالسیاق لتلك 

الخدمة عند تغییر المستخِدم لموقعھ الجغرافي.

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

تحدید مستویات الوصول الواعي بالسیاق إلى التطبیقات نظرة عامة على الوصول الواعي بالسیاق

* إّن المؤسسات التي تستخدم Education Standard أو Education Plus ھي وحدھا المؤھلة لتطبیق سیاسات الوصول الواعي بالسیاق علیھا.

Education Plus Education Standard

مة للمشرفین أدوات األمان واإلحصاءاتعناصر التحّكم المتقدِّ  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/9275380?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9261439?hl=en&ref_topic=9262521


طریقة التنفیذ: الوصول الواعي بالسیاق

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

 نظرة عامة على الوصول الواعي بالسیاق

تحدید مستویات الوصول الواعي بالسیاق إلى التطبیقات

Education Plus Education Standard

كیفیة استخدام الوصول الواعي بالسیاق

م المشرف.● ل الدخول إلى وحدة تحكُّ سجِّ

اخَتر األمان > الوصول الواعي بالسیاق > تحدید.●

اخَتر تحدید مستویات الوصول لعرض قائمة التطبیقات.●

اخَتر وحدة تنظیمیة أو مجموعة ضبط لترتیب القائمة.●

اخَتر تحدید بجانب التطبیق الذي ترید ضبطھ.●

اخَتر مستوى وصول واحًدا أو أكثر.●

أنشئ مستویات متعددة إذا كنت ترید أن یستوفي المستخدمون أكثر من شرط واحد.●

انقر على حفظ.●

مة للمشرفین أدوات األمان واإلحصاءاتعناصر التحّكم المتقدِّ  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/9275380?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9261439?hl=en&ref_topic=9262521


إدارة األجھزة الجّوالة

أرید معرفة طریقة إلدارة السیاسات 

وتطبیقھا على جمیع أنواع األجھزة في 

منطقتي، مثل األجھزة التي تعمل بنظام 

 Windows 10و iOS التشغیل

وغیرھا، ولیس فقط أجھزة 

Chromebook، وخصوًصا في حال 

اختراق أحد األجھزة."
طریقة التنفیذ التفصیلیة

مة لألجھزة الجّوالة التحّكم بشكل أفضل في بیانات مؤسستك على األجھزة الجّوالة. یمكنك حظر بعض  یمكنك باستخدام اإلدارة المتقدِّ

 ،iPad أو أجھزة iPhone أو ھواتف Android میزات األجھزة الجّوالة وطلب تشفیر األجھزة وإدارة التطبیقات على أجھزة

ویمكنك حتى حجب البیانات من أحد األجھزة.

م المشرف للموافقة على األجھزة أو حظرھا أو إلغاء حظرھا أو حذفھا. یمكنك استخدام لوحة تحكُّ

في حال ضیاع جھاز أحد المستخدمین أو إلغاء تسجیلھ في المؤسسة التعلیمیة، یمكنك حجب حساب المستخِدم أو 
د والُمدار. ستظل ھذه البیانات متوّفرة على أحد أجھزة  ملفھ الشخصي أو حتى جمیع بیاناتھ من جھاز الوحدة المحدَّ

الكمبیوتر أو متصفِّح الویب. 

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

مة لألجھزة الجّوالة عملیة إعداد اإلدارة المتقدِّ

الموافقة على أحد األجھزة أو حظره أو إلغاء حظره أو حذفھ

حذف البیانات من أحد األجھزة

Education Plus Education Standard

مة للمشرفین أدوات األمان واإلحصاءاتعناصر التحّكم المتقدِّ  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7396025?hl=en
https://support.google.com/a/answer/7543044?hl=en
https://support.google.com/a/answer/173390?hl=en&ref_topic=6079327


مة لألجھزة الجّوالة طریقة التنفیذ: تفعیل اإلدارة المتقدِّ

كیفیة التفعیل

م المشرف.● ل الدخول إلى وحدة تحكُّ سجِّ

من وحدة تحّكم المشرف > األجھزة.●

في یمین الصفحة، انقر على اإلعدادات > اإلعدادات العامة.●

الة.● انقر على اإلعدادات العامة > إدارة األجھزة الجوَّ

لتطبیق اإلعداد على جمیع األجھزة، ُیرجى التأكد من اختیار الوحدة التنظیمیة باألعلى. ●

ویمكنك بدالً من ذلك اختیار وحدة تنظیمیة فرعیة.

مة.● اخَتر اإلعدادات المتقدِّ

انقر على حفظ. ●

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

مة لألجھزة الجّوالة عملیة إعداد اإلدارة المتقدِّ

الموافقة على أحد األجھزة أو حظره أو إلغاء حظره أو حذفھ

حذف البیانات من أحد األجھزة

Education Plus Education Standard

مة للمشرفین أدوات األمان واإلحصاءاتعناصر التحّكم المتقدِّ  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/7396025?hl=en
https://support.google.com/a/answer/7543044?hl=en
https://support.google.com/a/answer/173390?hl=en&ref_topic=6079327


نقل البیانات

 Google إننا ننتقل إلى استخدام

Workspace ونحتاج إلى نقل 

 Google جمیع بیاناتنا إلى بیئة

الجدیدة."

یمكنك استخدام أدلة نقل البیانات لمساعدتك على نقل جمیع بیانات مؤسستك، مثل بیانات البرید اإللكتروني والتقویمات وجھات 

.Google Workspace االتصال والمجلدات والملفات واألذونات، إلى

یمكنك االّطالع على مصفوفة المنتجات لمعرفة 
الحل األفضل المالئم الحتیاجات مؤسساتك. 

 Google Workspace یمكنك استخدام
Migrate لضمان فعالیة نقل كمیة البیانات 

الكبیرة. 

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Google Workspace نقل بیانات مؤسستك إلى

Google Workspace مصفوفة منتجات نقل البیانات على

Google Workspace Migrate لمحة عن

تثبیت أداة Google Workspace Migrate وضبط إعداداتھا

بیانات أكثر من 1,000 مستخِدمبیانات أقل من 1,000 مستخِدم

مزید من المعلوماتمزید من المعلومات

Education Plus Education Standard

مة للمشرفین أدوات األمان واإلحصاءاتعناصر التحّكم المتقدِّ  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/6251069?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9413033
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222862?hl=en&ref_topic=9223062
https://support.google.com/workspacemigrate/topic/9225768
https://support.google.com/a/answer/9413033
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222862?hl=en&ref_topic=9223062


Google Workspace Migrate :طریقة التنفیذ

قبل البدء

علیك االشتراك في اإلصدار التجریبي وتأكید استیفائك لمتطلبات النظام.

طریقة التنفیذ

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة
Google Workspace Migrate لمحة عن

تثبیت أداة Google Workspace Migrate وضبط إعداداتھا

Google Workspace نقل بیانات مؤسستك إلى

Google Workspace مصفوفة منتجات نقل البیانات على

Education Plus Education Standard

.1Google Cloud م عملیة إعداد وحدة تحكُّ

تفعیل واجھات برمجة التطبیقات
ف عمیل OAuth على الویب إنشاء معرِّ

Google Workspace إنشاء حساب خدمة على

م المشرف1. عملیة إعداد وحدة تحكُّ

عملیة إعداد أدوار المشرف
ف العمیل تفویض معرِّ

التنزیل والتثبیت3.

تنزیل أدوات التثبیت
تثبیت قواعد البیانات

تثبیت النظام األساسي وإعداده
تثبیت خوادم العقدة

 (اختیاري) ضبط خادم العقدة الستخدام بروتوكول
(TLS) أمان طبقة النقل

عملیة إعداد منتج نقل البیانات4.

عملیة إعداد مفتاح التشفیر
ضبط إعدادات قاعدة البیانات
ضبط عنوان معاودة االتصال

إضافة خوادم الُعقد
إنشاء مشروع

.Google Cloud partner ھل تحتاج إلى مساعدة؟ یمكنك التواصل مع فریق

مة للمشرفین أدوات األمان واإلحصاءاتعناصر التحّكم المتقدِّ  

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222864
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3NWF7ayOWl7jY2VXa1w7atuOIy8IaJCGkI7rYyxpaIl0vkA/viewform
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222862?hl=en&ref_topic=9223062
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أدوات التعلیم 
والتعّلم

یمكنك تعزیز قدرات المعلِّمین في بیئة التعلّم الرقمي من خالل التواصل 

ن عبر الفیدیو وتجارب التعلُّم الثریة وأدوات تعزیز النزاھة  المحسَّ

األكادیمیة.

تقاریر األصالة

Google Meet

  

العودة إلى جدول المحتویات



 تحویل عملیة رصد السرقة األدبیة إلى
فرصة للتعلّم

فحص السرقة األدبیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

ما المقصود بذلك؟ 

یمكن للمعلِّمین والطالب التحّقق من مصداقیة أعمالھم. تستخدم تقاریر األصالة "بحث Google" لمقارنة 

أعمال الطالب مع الملیارات من صفحات الویب ومالیین الكتب. وتربط تقاریر األصالة بین النص 

وصفحات الویب التي تم رصدھا وتمّیز النص غیر الموثَّق.

حاالت االستخدام

تقاریر األصالة

Education Plus Teaching and Learning Upgrade

أدوات التعلیم والتعّلم   

العودة إلى جدول المحتویات



فحص السرقة األدبیة 

أرید فحص السرقة األدبیة 

واالقتباسات الموثَّقة بطریقة غیر 

صحیحة في أعمال طالبي."

وثائق مركز المساعدة ذات الصلةطریقة التنفیذ التفصیلیة

تفعیل تقاریر األصالة

 Education Plus أو Teaching and Learning Upgrade یستمتع المعلِّمون الذین یستخدمون
بوصول غیر محدود إلى تقاریر األصالة. 

تتوّفر تقاریر األصالة حالًیا لما یلي:
حسابات Google التي تم ضبط لغتھا على اللغة اإلنجلیزیة●
●"Google األعمال الُمكتَملة في "مستندات
●Google for Education حسابات

 "Google یمكن للمعلِّمین فحص أعمال الطالب للتأكد من مصداقیتھا باستخدام تقاریر األصالة. تستخدم تقاریر األصالة "بحث

لمقارنة أعمال الطالب مع المواد المرجعیة في الملیارات من صفحات الویب ومالیین الكتب.

تقاریر األصالة

Education Plus Teaching and Learning Upgrade
العودة إلى جدول المحتویات

أدوات التعلیم والتعّلم   

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9335816?hl=en


طریقة التنفیذ: الفحص النھائي من قَِبل المعلِّم

كیفیة تفعیل تقاریر األصالة إلحدى المھام

ل الدخول إلى حسابك على Classroom من خالل الرابط ● سجِّ

.classroom.google.com

د الصف ذا الصلة من القائمة واخَتر الواجب الدراسي.● حدِّ

اخَتر إنشاء > َمھمة.●

َضع عالمة في المرّبع بجانب تقاریر األصالة لتفعیلھا.●

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

تفعیل تقاریر األصالة

كیفیة تنفیذ تقریر لألصالة على عمل الطالب

اخَتر ملف الطالب ذي الصلة من القائمة وانقر علیھ لفتحھ في أداة وضع الدرجات.●

ِضمن َمھمة الطالب، انقر على فحص األصالة.●

Education Plus Teaching and Learning Upgrade

تقاریر األصالة

العودة إلى جدول المحتویات

أدوات التعلیم والتعّلم   

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9335816?hl=en


تحویل عملیة رصد السرقة األدبیة إلى فرصة للتعّلم

أرید أن یتعلّم طالبي كیفیة كشف 

أي سرقات أدبیة في أعمالھم وتحویل 

عملیة "رصد الِغش" إلى فرصة للتعلّم."

طریقة التنفیذ التفصیلیة

یمكن للطالب تحدید المحتوى غیر الُموثَّق والسرقة األدبیة غیر المقصودة قبل تسلیم أعمالھم باستخدام تقریر األصالة بما یصل إلى 

د النص غیر  ثالث مرات في كل َمھمة. تقارن تقاریر األصالة أعمال الطالب في "مستندات Google" مع مصادر متنّوعة وتحدِّ

الُموثَّق إلتاحة الفرصة لھم للتعلّم وتصحیح أخطائھم وتسلیم مھامھم الدراسیة بثقة. 

یمكن للمعلِّمین الذین یستخدمون Teaching and Learning Upgrade وEducation Plus تفعیل 
تقاریر األصالة مرات عدیدة حسب الحاجة، بینما یمكنھم تفعیل ھذه المیزة خمس مرات فقط لكل صف في 

.Education Fundamentals

بعد تسلیم المھام، ُینشئ Classroom تلقائًیا تقریًرا یمكن للمعلِّمین فقط االّطالع علیھ. وفي حال إلغاء إرسال 
إحدى المھام وإعادة إرسالھا، ُینشئ Classroom تقریر أصالة آخر لیّطلع علیھ المعلِّم.

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

تنفیذ تقریر أصالة لعملك

Education Plus Teaching and Learning Upgrade

تقاریر األصالة

العودة إلى جدول المحتویات

أدوات التعلیم والتعّلم   

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9335819?hl=en


طریقة التنفیذ: الفحص األولي من قَِبل الطالب

كیفیة تنفیذ الطالب تقاریر األصالة

ل الدخول إلى حسابك على Classroom من خالل الرابط ● سجِّ

.classroom.google.com

د الصف ذا الصلة من القائمة واخَتر الواجب الدراسي.● حدِّ

اخَتر الَمھمة ذات الصلة من القائمة وانقر على عرض الَمھمة.●

ِضمن أعمالك، اخَتر تحمیل أو إنشاء الملف.●

بجانب تقاریر األصالة، انقر على تنفیذ.●

لفتح التقریر، انقر على عرض تقریر األصالة ِضمن اسم ملف الَمھمة.●

دة أو توثیقھا بشكل سلیم، انقر على تعدیل ● لمراجعة الَمھمة إلعادة كتابة الفقرات المحدَّ

في أسفل الصفحة.

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

تنفیذ تقریر أصالة لعملك

Education Plus Teaching and Learning Upgrade
العودة إلى جدول المحتویات

أدوات التعلیم والتعّلمتقاریر األصالة   

http://classroom.google.com
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9335819?hl=en


اجتماعات فیدیو آمنة

تعزیز أمان اجتماعات الفیدیو

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

ما المقصود بذلك؟ 

رة  مة في Google Meet البث المباشر والغرف المصغَّ تتضّمن المیزات المتقدِّ

وتسجیالت االجتماعات المحفوظة على Drive وتقاریر الحضور وعقد اجتماعات تضم ما 

یصل إلى 250 مشارًكا. 

حاالت االستخدام

تسجیل الدروس

تسجیل اجتماعات أعضاء ھیئة التدریس

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

الدروس الفائتة

البث المباشر لالجتماعات

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیة

طریقة التنفیذ التفصیلیةالبث المباشر للفعالیات الدراسیة

طریقة التنفیذ التفصیلیةتتبُّع الحضور

طریقة التنفیذ التفصیلیةإنشاء مجموعات صغیرة من الطالب

طریقة التنفیذ التفصیلیةطرح األسئلة

طریقة التنفیذ التفصیلیةتجمیع المعلومات

Education Plus Teaching and Learning Upgrade
العودة إلى جدول المحتویات

أدوات التعلیم والتعّلم   



ما ھو مدى أمان Google Meet؟"

اجتماعات فیدیو آمنة

باستخدام Google Meet، یمكن للمؤسسات التعلیمیة االستفادة من البنیة األساسیة نفسھا ذات التصمیم 

اآلمن والحمایة المدمجة والشبكة العالمیة التي تستخدمھا Google في تأمین معلوماتك وحمایة خصوصیتك. 

 :Google Meet یمكنك الثقة في تنفیذ اإلجراءات التالیة المتعلِّقة باألمان في

الخصوصیة واالمتثال: االلتزام بمعاییر األمان التعلیمي 
الصارمة للحفاظ على أمان بیانات الطالب والمؤسسة 

التعلیمیة

التشفیر: جمیع البیانات الواردة من العمیل إلى 
Google مشفَّرة

النشر اآلمن والوصول إلى التطبیق وعناصر التحّكم في 
البیانات: یتم اتخاذ العدید من االحتیاطات للحفاظ على 

خصوصیة االجتماعات وأمانھا

 Google االستجابة للحوادث: ُتَعد جزًءا من برنامج
المتكامل لألمان والخصوصیة، كما أّنھا عنصر أساسي 

لاللتزام بلوائح الخصوصیة العالمیة

الموثوقیة: ھي بنیة أساسیة متعددة الطبقات تستند إلى 
السحابة اإللكترونیة وقابلة للتكّیف ویمكن تطویر 

استخدامھا

إجراءات مكافحة إساءة االستخدام: توّفر للمشرف 
إمكانیة التحّكم في الحضور وضمان حضور 

األشخاص المناسبین فقط 

 الخطوات التفصیلیة

التحّكم بانضمام األشخاص: ھناك تحسینات في إذن االنضمام 
إلى االجتماع إلدارة طلبات االنضمام دفعًة واحدة وحظر بعض 

الطلبات بعد استیفاء معاییر معّینة

عناصر التحّكم في قفل میزات االجتماع: یمكن للمشرفین 
التحّكم في األشخاص الذین یمكنھم الدردشة أو تقدیم 

ث في اجتماع افتراضي عرض أو حتى التحدُّ

 طریقة التنفیذ التفصیلیة

Education Plus Teaching and Learning Upgrade

أدوات التعلیم والتعّلم   

العودة إلى جدول المحتویات



تعزیز أمان اجتماعات الفیدیو

كیف یمكنني تعزیز أمان اجتماعات 

الفیدیو في مؤسستي التعلیمیة؟"

طریقة التنفیذ التفصیلیة

یتضّمن اإلصدار Teaching and Learning Upgrade وEducation Plus إجراءات إضافیة لمكافحة إساءة االستخدام، 

نة لتنسیق االجتماعات واالجتماعات المسّماة للحمایة من  مثل الموافقة المطلوبة النضمام المشاركین الخارجیین وعناصر التحّكم المحسَّ

إعادة استخدام االجتماعات المنتھیة. عقب مغادرة آخر مشارك في االجتماع، لن یتمّكن المشاركون من إعادة االنضمام إلى االجتماع. 

ال یمكن للطالب إعادة االنضمام حتى یعقد المعلِّم االجتماع المسّمى مرة أخرى.

من خالل االجتماعات المسّماة، عقب مغادرة آخر مشارك في االجتماع، لن یتمّكن المشاركون من إعادة 
ن من 10 أرقام.  االنضمام إلى االجتماع وستنتھي صالحیة رمز االجتماع المكوَّ

ال یمكن للطالب إعادة االنضمام حتى یعقد المعلِّم االجتماع المسّمى مرة أخرى.

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

بدء اجتماع فیدیو عبر Google Meetاألمان والخصوصیة في Google Meet ألغراض التعلیم

یمكن للمعلِّمین إنھاء االجتماع لجمیع المشاركین لمنعھم من مواصلة االجتماع بعد مغادرة المعلِّم.

Education Plus Teaching and Learning Upgrade

أدوات التعلیم والتعّلم   

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9302870#meet


وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

األمان والخصوصیة في Google Meet ألغراض التعلیم

Google Meet بدء اجتماع فیدیو عبر

آلیة العمل

عندما یبدأ المعلِّم اجتماًعا مسّمى، فإنھ ینشئ رمز اجتماع 

ًنا من 10 أحرف ویربط ھذا الرمز مؤقًتا باالسم. مكوَّ

بعد مغادرة آخر مشارك في االجتماع أو إنھاء المعلِّم 

لالجتماع، تنتھي صالحیة رمز االجتماع المؤقت وینتھي 

ارتباط اسم االجتماع برمزه أیًضا.

طریقة التنفیذ: االجتماعات المسّماة

كیفیة إنشاء اجتماع مسّمى

●   .g.co/meet/ [ENTER NICKNAME   ] استخِدم رابًطا قصیًرا مثل

انتِقل إلى meet.google.com أو افتح تطبیق Google Meet المتوافق مع األجھزة ●

الجّوالة وأدِخل اسًما لالجتماع في الحقل االنضمام إلى اجتماع أو بدؤه.

إذا لم یتم منح الطالب اإلذن إلنشاء االجتماعات، لن 

یتمّكنوا من استخدام اسم االجتماع أو رمزه. 

یمكن للمعلِّمین إعادة استخدام االسم، والذي سیؤدي إلى 

إنشاء رمز اجتماع مؤقت جدید، وعند ذلك یمكن 

للطالب استخدام االسم إلعادة االنضمام.

Education Plus Teaching and Learning Upgrade

أدوات التعلیم والتعّلم   

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9302870#meet
http://meet.google.com


تسجیل الدروس

توّفر جامعتنا الكثیر من الدروس على 

اإلنترنت، ونحتاج إلى تسجیلھا بغرض 

التعلیم عن ُبعد وللطالب الذین لم یتمّكنوا 

من الحضور."

طریقة التنفیذ التفصیلیة

باستخدام Teaching and Learning Upgrade وEducation Plus، یمكن للمستخدمین تسجیل اجتماعاتھم 

وحفظھا تلقائًیا على Drive إلى أجل غیر مسّمى. 

ویساھم ھذا في تسھیل أرشفة الدروس وورش وجلسات العمل ومشاركتھا. 

 Google Meet یمكنھم استخدام التكامل مع ،Classroom إذا كان المعلِّمون یستخدمون
إلنشاء رابط فرید لكل صف، ویتم عرضھ في الصفحتین "ساحة مشاركات Classroom" و"

الواجب الدراسي".

ویكون ھذا الرابط بمثابة مكان مخصَّص لالجتماع لكل صف، ما ُیسھِّل على كٍل من 
المعلِّمین والطالب إمكانیة االنضمام إلى االجتماع.

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

عملیة إعداد تطبیق Google Meet للتعلیم عن ُبعد

یمكنك استخدام ھذا التكامل لتسجیل الدروس بسھولة.

Education Plus Teaching and Learning Upgrade

أدوات التعلیم والتعّلم   

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9784550?hl=en


تسجیل اجتماعات أعضاء ھیئة التدریس

إننا نعقد اجتماعات دوریة للعاملین في 

المؤسسة على اإلنترنت ونحتاج إلى تسجیل 

جمیع االجتماعات. ونرید أیًضا تسجیل

دورات تدریبیة عن التطویر المھني، 

باإلضافة إلى تسجیل اجتماعات مجلس 

إدارة المؤسسة."

 طریقة التنفیذ التفصیلیة

باستخدام Teaching and Learning Upgrade وEducation Plus، یتم حفظ تسجیالت اجتماعات الفیدیو تلقائًیا على 

Drive طیلة مدة احتیاج المستخِدم للتسجیالت. ویساھم ھذا في تسھیل أرشفة االجتماعات ودورات التطویر المھني التدریبیة 

واجتماعات مجلس اإلدارة ومشاركتھا. 

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

عملیة إعداد تطبیق Google Meet للتعلیم عن ُبعد

Education Plus Teaching and Learning Upgrade

ننصح بتفعیل التسجیل من ِقَبل مشرف تكنولوجیا المعلومات ألعضاء ھیئة التدریس والعاملین فقط.

یمكنك إضافة وحدات تنظیمیة منفصلة ألعضاء ھیئة التدریس والطالب، ثم تطبیق قواعد وصول منفصلة.

إذا كنت تستخدم Google Classroom وكان لدیك معلِّمون تم إثبات ھویتھم، یمكنك تفعیل 
الوصول لصالح مجموعة المعلِّمین.

أدوات التعلیم والتعّلم   

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9784550?hl=en


طریقة التنفیذ: التسجیل

كیفیة تسجیل اجتماع

افتح االجتماع من "تقویم Google" واخَتر االنضمام من خالل ●

.Google Meet

في صفحة تأكید االجتماع، افتح قائمة الخیارات من خالل اختیار ●

الثالث نقاط الرأسیة في أسفل یسار الصفحة.

انقر على تسجیل االجتماع، وستظھر نقطة حمراء في أسفل یسار ●

الشاشة لتوضیح توقیت تسجیل االجتماع. 

●.Drive سیتم حفظ ملف فیدیو لالجتماع تلقائًیا على

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

عملیة إعداد تطبیق Google Meet للتعلیم عن ُبعد

Education Plus Teaching and Learning Upgrade
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الدروس الفائتة

ل  أرید االّطالع على درس ُمسجَّ

حینما كنت غائًبا."

 طریقة التنفیذ التفصیلیة

باستخدام Teaching and Learning Upgrade وEducation Plus، یتمّكن جمیع المستخدمین من الوصول 

إلى مساحة التخزین على Drive الخاصة بنطاق المؤسسة التعلیمیة، ویتم حفظ تسجیالت اجتماعات الفیدیو تلقائًیا على 

م  ل من منظِّ ل، علیك طلب رابط االجتماع الُمسجَّ م االجتماع على Drive. إلعادة تشغیل االجتماع الُمسجَّ حساب منظِّ

."Google االجتماع أو یمكنك الوصول إلیھ من خالل الحدث في "تقویم

 .Drive م االجتماع على یتم حفظ التسجیالت في حساب منظِّ

ویتم منح حق الوصول إلى التسجیل تلقائًیا إلى المشاركین في االجتماع التابعین للوحدة التنظیمیة نفسھا 
م االجتماع. الخاصة بمنظِّ

م االجتماع، یتم إرسال رابط التسجیل إلى منشئ االجتماع األصلي. في حال تغییر منظِّ

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

تسجیل اجتماع فیدیو

Education Plus Teaching and Learning Upgrade
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طریقة التنفیذ: عرض التسجیالت ومشاركتھا

كیفیة مشاركة تسجیل

اخَتر الملف. ●

انقر على رمز المشاركة.●

أِضف المشاھدین الذین وافقت علیھم.●

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

تسجیل اجتماع فیدیو

اخَتر رمز الرابط.●

الصق الرابط في رسالة إلكترونیة ●

.Chat أو رسالة

كیفیة تنزیل تسجیل

اخَتر الملف.●

انقر على رمز المزید > تنزیل. ●

انقر مّرتین على الملف الذي تم تنزیلھ لتشغیلھ.●

Drive كیفیة تشغیل التسجیل على

في Drive، انقر مّرتین على ملف التسجیل لتشغیلھ، وستظھر رسالة ●

"جاٍر المعالجة" حتى یتم تجھیز الملف لعرضھ على اإلنترنت.

إلضافة تسجیل إلى حسابك على Drive، اخَتر الملف وانقر على إضافة ●

إلى "ملفاتي".

أو

Education Plus Teaching and Learning Upgrade
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البث المباشر لالجتماعات

نرید التمّكن من بث اجتماعات العاملین في 

المؤسسة وأعضاء ھیئة التدریس مباشرًة 

إلى جھات معنّیة إضافیة والوالَدین."

 طریقة التنفیذ التفصیلیة

 ،Teaching and Learning Upgrade یمكنك توفیر بث مباشر لما یصل إلى 10,000 مشاھد في النطاق باستخدام

وتوفیر بث مباشر لما یصل إلى 100,000 مشاھد في النطاق باستخدام Education Plus. یمكن للمشاركین االنضمام 

 ."Google م البث في رسالة إلكترونیة أو في دعوة على "تقویم إلى البث المباشر عبر اختیار الرابط الخاص بھ الذي أرسلھ منظِّ

یمكنك التعاون مع مشرف تكنولوجیا المعلومات للتأكد من أّن لدیك األذونات الممّیزة للبث المباشر. 

ننصح بتفعیل البث المباشر من ِقَبل مشرف تكنولوجیا المعلومات ألعضاء ھیئة التدریس والعاملین فقط. 

ویمكنك استخدام البث المباشر في الفعالیات الكبرى 
بدالً من حث المستخدمین على االنضمام إلى اجتماع فیدیو تفاعلي لتوفیر تجربة أفضل.

إذا لم یتمّكن أحد المستخدمین من مشاھدة البث المباشر في وقتھ الفعلي، یمكنھ الوصول إلى 
التسجیل وإعادة تشغیلھ بعد انتھاء االجتماع.

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

عملیة إعداد تطبیق Google Meet للتعلیم عن ُبعد
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البث المباشر للفعالیات الدراسیة

نرید توفیر بث مباشر لغیر الحاضرین للفعالیات 

الریاضیة وغیرھا من الفعالیات الُمھمة في 

مؤسستنا، مثل حفالت التخّرج أو استعراض 

العودة للدراسة." 

 طریقة التنفیذ التفصیلیة

یمكنك بث الفعالیات مباشرًة ألفراد مؤسستك التعلیمیة باستخدام میزة البث المباشر. ما علیك سوى اختیار رابط البث المباشر الذي 

م البث في رسالة إلكترونیة أو من خالل حدث في "تقویم Google". ویمكنك التعاون مع مشرف تكنولوجیا  أرسلھ إلیك منظِّ

المعلومات للتأكد من أّن لدیك األذونات الممّیزة للبث المباشر. ,وبخالف ذلك، یمكن الوصول إلى التسجیل وإعادة تشغیلھ 

بعد انتھاء االجتماع. 

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

عملیة إعداد تطبیق Google Meet للتعلیم عن ُبعد

Education Plus Teaching and Learning Upgrade

یمكنك استخدام میزة البث المباشر في Google Meet لیتمّكن جمیع أفراد مؤسستك من حضور البث 
المباشر لحفالت التخّرج أو الفعالیات الریاضیة أو اجتماعات المعلِّمین وأولیاء األمور.

 Teaching and یمكنك توفیر بث مباشر لما یصل إلى 10,000 مشاھد في النطاق باستخدام
.Education Plus أو ما یصل إلى 100,000 مشاھد في النطاق باستخدام ،Learning Upgrade
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طریقة التنفیذ: البث المباشر

كیفیة منح إذن إلجراء بث مباشر

●.Google افتح تقویم

اخَتر إنشاء > مزید من الخیارات.●

أِضف تفاصیل الحدث، مثل التاریخ والوقت والوصف.●

أِضف ما یصل إلى 250 مدعًوا یمكنھم المشاركة في اجتماع الفیدیو بشكل كامل، ●

أي یمكن رؤیتھم وسماع حدیثھم واالّطالع على عروضھم. ویمكنك أیًضا إضافة 

مشاركین من مؤسسات أخرى. 

●.Meet < انقر على إضافة مكالمة فیدیو

بجانب "االنضمام إلى مكالمة عبر Meet، اخَتر السھم المّتجھ لألسفل ●

واخَتر إضافة بث مباشر.

لدعوة مشاركین في النطاق بالعدد الذي یسمح بھ اإلصدار المدفوع الذي تستخدمھ، انقر ●

.Chat للبث المباشر في رسالة إلكترونیة أو رسالة URL على نسخ، ثم شاِرك عنوان

اخَتر حفظ.●

ال یبدأ البث تلقائًیا، وعلیك أثناء االجتماع، اختیار المزید > بدء البث.●
وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

عملیة إعداد تطبیق Google Meet للتعلیم عن ُبعد

مالحظة: مالحظة: لن یتمكن من مشاھدة البث المباشر سوى المدعوین من داخل مؤسستك.
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طرح األسئلة

أحتاج إلى طریقة سریعة أستخدمھا لطرح األسئلة 

وقیاس مدى معرفة الطالب والتفاعل معھم في 

الصف للحفاظ على تفاعلھم ومشاركتھم." 

 طریقة التنفیذ التفصیلیة

یمكنك استخدام میزة سین وجیم في Google Meet للمساعدة على الحفاظ على نشاط الطالب وجعل الصف أكثر تفاعلیة. 

وفي نھایة الصف االفتراضي، سیحصل المعلِّمون أیًضا على تقریر تفصیلي یضم جمیع األسئلة واإلجابات. 

یمكن للمشرفین طرح أي عدد من األسئلة حسب الحاجة. ویمكنھم حتى فلترة األسئلة أو تصنیفھا وتمییزھا 
على أّنھا تمت اإلجابة عنھا، وحتى إخفاء األسئلة أو تحدید أولویتھا.

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Google Meet طرح أسئلة على المشاركین في

بعد السماح بطرح األسئلة بعد كل اجتماع، سیتلّقى المشرف رسالة إلكترونیة تتضّمن تقریًرا باألسئلة.
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طریقة التنفیذ: سین وجیم

طرح سؤال

في أعلى یسار صفحة االجتماع، اخَتر رمز األنشطة > األسئلة ●

(لتفعیل میزة "سین وجیم"، اخَتر تفعیل سین وجیم).

لطرح سؤال، انقر على طرح سؤال في أسفل یسار الصفحة.●

أدِخل األسئلة التي ترید طرحھا > اخَتر مشاركة.●

عرض تقریر األسئلة: 

بعد انتھاء االجتماع، یتلّقى المشرف رسالة إلكترونیة تتضّمن ●

تقریًرا باألسئلة.

افتح الرسالة اإللكترونیة > انقر على التقریر الُمرَفق.●

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Google Meet طرح أسئلة على المشاركین في
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تجمیع المعلومات

أحتاج إلى طریقة سھلة لتجمیع المعلومات 

عن كٍل من الطالب والمعلِّمین اآلخرین أثناء 

عقد اجتماع بأحد الصفوف أو مع العاملین." 

 طریقة التنفیذ التفصیلیة

د موعد االجتماع االفتراضي أو بدأه إنشاء استطالع رأي للمشاركین في االجتماع. تساعد ھذه المیزة  یستطیع الشخص الذي حدَّ

على تجمیع المعلومات من الطالب أو المشاركین في أحد االجتماعات بطریقة سریعة وتفاعلیة. 

ویمكن للمشرفین حفظ استطالع الرأي لمشاركتھ الحًقا أثناء االجتماع. 
یتم حفظ استطالعات الرأي بسھولة في قسم "االستطالعات" ِضمن صفحة االجتماع االفتراضي. 

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Google Meet إجراء استطالعات الرأي في

بعد انتھاء االجتماع، سیتم تلقائًیا إرسال تقریر عبر البرید اإللكتروني یضم نتائج استطالع 
الرأي إلى المشرف.
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طریقة التنفیذ: إجراء استطالعات الرأي

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Google Meet إجراء استطالعات الرأي في

إنشاء استطالع رأي: 

في أعلى یسار صفحة االجتماع، اخَتر رمز األنشطة > استطالع رأي. ●

اخَتر إنشاء استطالع رأي.●

أدِخل سؤاالً.●

اخَتر البدء أو الحفظ.●

اإلشراف على استطالع رأي:

في أعلى یسار صفحة االجتماع، اخَتر رمز األنشطة > استطالع رأي. ●

لعرض نتائج االستطالع للمشاركین في الوقت الفعلي، بجانب عرض النتائج للجمیع، ●

واخَتر التبدیل إلى تفعیل.

 إلغالق استطالع الرأي وعدم السماح بالردود علیھ، انقر على إنھاء استطالع الرأي. ●

لحذف استطالع رأي نھائًیا، اخَتر رمز الحذف.●

 عرض تقریر استطالع الرأي: 

بعد انتھاء االجتماع، یتلّقى المشرف رسالة إلكترونیة تتضّمن التقریر.●

افتح الرسالة اإللكترونیة > اخَتر التقریر الُمرَفق.●

Education Plus Teaching and Learning Upgrade
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إنشاء مجموعات صغیرة من الطالب

إّننا نوّفر تجربة التعلیم عن ُبعد بشكل كامل ونحتاج 

إلى طریقة لمحاكاة إمكانیة تقسیم األطفال إلى 

مجموعات تتجّول في الغرفة لسماع المناقشات 

واالنضمام إلیھا، ثم تجمیع أفراد المجموعة سوًیا 

مرة أخرى." 

 طریقة التنفیذ التفصیلیة

یمكن للمعلِّمین استخدام الغرف المصّغرة لتقسیم الطالب إلى مجموعات أصغر في الصفوف االفتراضیة. یجب أن یبدأ المشرفون 

استخدام الغرف المصّغرة أثناء إجراء مكالمة فیدیو على جھاز الكمبیوتر. ال یمكن حالًیا بث الغرف المصّغرة مباشرًة أو تسجیلھا.

على المشرفین الحرص على أن یتمّكن أعضاء ھیئة التدریس أو العاملون وحدھم من إنشاء غرف مصّغرة. 

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Google Meet استخدام الغرف المصّغرة في

یمكن إنشاء ما یصل إلى 100 غرفة مصّغرة في كل اجتماع افتراضي.

یمكن للمعلِّمین االنتقال بسھولة بین الغرف المصّغرة لمساعدة المجموعات عند الحاجة.
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طریقة التنفیذ: إنشاء الغرف المصّغرة

كیفیة إنشاء الغرف المصّغرة 

ابدأ مكالمة فیدیو. ●

في أعلى یسار الصفحة، اخَتر رمز األنشطة > الغرف المصّغرة.●

في لوحة الغرف المصّغرة، اخَتر عدد الغرف المصّغرة التي تحتاج إلى إنشائھا. ●

بعد ذلك، یتم توزیع الطالب على الغرف، ویمكن للمشرفین نقل األشخاص یدوًیا ●

بین مختلف الغرف حسب الحاجة. 

في أسفل یسار الصفحة، انقر على فتح الغرف. ●

اإلجابة عن األسئلة في مختلف الغرف المصّغرة

ح طلب المشاركین المساعدة. اخَتر ● سیظھر إشعار في أسفل شاشة المشرف یوضِّ

انضمام لالنضمام إلى الغرفة المصّغرة التي بھا ذلك المشارك. 

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Google Meet استخدام الغرف المصّغرة في
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تتبُّع الحضور

إّننا نواجھ مشكلة متعلِّقة بتتبُّع حضور 

الصفوف على اإلنترنت. أحتاج إلى استخدام 

طریقة سھلة إلعداد تقریر عن حضور 

الصفوف في النطاق بأكملھ." 

 طریقة التنفیذ التفصیلیة

توّفر میزة تتبُّع الحضور تقریًرا تلقائًیا لحضور أي اجتماع یضم خمسة مشاركین أو أكثر. تضم التقاریر المشاركین في المكالمة 

مع توضیح عناوین البرید اإللكتروني الخاصة بھم ومدة بقائھم في الصف االفتراضي.

یمكنك تتبُّع الحضور في أحداث البث المباشر من خالل تقاریر البث المباشر. 

وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Google Meet تتبُّع الحضور في

یمكن للمشرفین تفعیل تتبُّع الحضور وتقاریر البث المباشر وإیقافھا في صفحة االجتماع أو من 
 ."Google خالل حدث في "تقویم

Education Plus Teaching and Learning Upgrade

أدوات التعلیم والتعّلم   

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/meet/answer/10090454?hl=en


طریقة التنفیذ: تقاریر الحضور

كیفیة إنشاء تقاریر الحضور في صفحة االجتماع: 

ابدأ مكالمة فیدیو. ●

في أسفل الصفحة، اخَتر رمز القائمة.●

م المضیف.● اخَتر رمز اإلعدادات > عناصر تحكُّ

ل میزة تتبُّع الحضور أو أوِقفھا.● فعِّ

 :"Google كیفیة إنشاء تقاریر الحضور في "تقویم

●."Google من حدث في "تقویم Google Meet ل مكالمة فیدیو فعِّ

على یسار الصفحة، اخَتر رمز اإلعدادات.●

ضع عالمة في المرّبع بجانب تتبُّع الحضور > انقر على حفظ.●

الحصول على تقریر الحضور: 

بعد انتھاء االجتماع، یتلّقى المشرف رسالة إلكترونیة تتضّمن التقریر.●

افتح الرسالة اإللكترونیة > اخَتر التقریر الُمرَفق.●
وثائق مركز المساعدة ذات الصلة

Google Meet تتبُّع الحضور في

Education Plus Teaching and Learning Upgrade

أدوات التعلیم والتعّلم   

العودة إلى جدول المحتویات

https://support.google.com/meet/answer/10090454?hl=en
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