
Education Fundamentals هي حزمة مجانية تضم 
م  أدوات سهلة االستخدام توّفر ركيزة مرنة وآمنة للتعلُّ

والتعاون والتواصل من مكان واحد.

م  يستخدم أكثر من 170 مليون طالب ومعلِّ
.Google Workspace for Education

يتمّكن كل أفراد المجتمع المدرسي من التعاون والتواصل والمشاركة في الوقت الفعلي بكل سهولة.

مون من توفير الوقت من خالل إنشاء مهام الدورات الدراسية وتنظيمها ومشاركتها ووضع درجات لها  يتمّكن المعلِّ
من مكان واحد. ومن خالل خدمة الدخول الموّحد، ُيتاح لكل المستخدمين الوصول إلى ملفاتهم على أي جهاز.

يمكنك االعتماد على أفضل مستويات األمان المتعّدد الطبقات باإلضافة إلى العديد من المزايا المضّمنة والمبرَمجة 
التي تتيح إدارة األمان بسهولة.
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م التعاوني من خالل منّصة  Education Fundamentals هي حزمة مجانية من األدوات التي تتيح فرًصا للتعلُّ
آمنة تضم Classroom وGoogle Meet وDrive و"مستندات Google" و"نماذج Google" و"العروض التقديمية 

."Google و"تقويم Gmailو Chatو "Google من

تعاَون مع اآلخرين في الوقت الفعلي ●
على Google Meet و"مستندات 

Google" و"جداول بيانات Google" و"
العروض التقديمية من Google" و"

.Jamboardو "Google مواقع

مين واألوصياء ● تواَصل مع الطالب والمعلِّ
والمشرفين من أي مكان من خالل 

.Gmailو Chatو Google Meet

ساِهم في توفير بيئة تعليمية شاملة ●
من خالل إعدادات تسهيل االستخدام 
م  الخاصة التي تتناسب مع نمط التعلُّ

الفريد لكل طالب.

مين على توفير وقتهم ● ساِعد المعلِّ
باستخدام Classroom وأداة "مهام" من 

خالل تيسير إنشاء الدورات التدريبية 
وتنظيم الواجبات الدراسية وتوزيع 

االختبارات ومشاركة المالحظات المهمة.

حاِفظ على اتساق الدرجات والمالحظات ●
وشفافيتها باستخدام أدوات قواعد 

التقييم وسجّل التعليقات. 

مين على إدارة أعباء العمل ● ساِعد المعلِّ
من خالل نشر الدورات الدراسية وجدولتها 

.Classroom وإنشاء قائمة مهام في

ه الطالب لتطوير مهارات التفكير ● وجِّ
االبتكاري وتحقيق النزاهة األكاديمية 
من خالل إجراء عمليات فحص سريعة 

لرصد مشاكل التوثيق في تقارير األصالة.

اعتِمد على ممارسات حماية البيانات ●
في Google التي تتوافق مع معايير 

الخصوصية واألمان الصارمة وتتم 
مراجعتها من جهات خارجية.

ع نطاق اإلجراءات األمنية لحماية ● وسِّ
كل أجهزتك من خالل عملية إدارة 

األجهزة الجّوالة واحصل على مستويات 
الحماية نفسها من أي جهاز.

ل ميزَتي "فرض مفتاح األمان" و"● فعِّ
التحّقق بخطوتين" للحصول على 

مستوى إضافي من المصادقة.

ر الحماية الالزمة للبيانات الحساسة ● وفِّ
في Gmail وDrive باستخدام ميزة منع 

فقدان البيانات (DLP) المبرَمجة.

اخَتر األدوات المناسبة لمؤسستك التعليمية وفًقا الحتياجاتك. 

المزيد من المعلومات عن كل إصدار

سعة على الحصول یمكنك
الالزمة التخزین

االستناد إلى سعة تخزین سحابیة مجّمعة وضخمة 
تبلغ 100 تیرابایت یشاركھا جمیع المستخدمین 

في مؤسستك.

Education Standard 
للحصول على تحسينات 

األمان واإلحصاءات 

Education Plus للحصول 
على 

الترقية الشاملة والتطوير 
الرقمي المناسب

Teaching and Learning 
Upgrade للحصول على 

م  أدوات لتحسين بيئة التعلُّ
الرقمي

.Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 2020 ©

 Education Fundamentals يمكنك التعّرف على
من خالل الرابط

EDUCATION FUNDAMENTALS

http://edu.google.com/workspaceforeducation
http://edu.google.com/educationstandard
http://edu.google.com/educationplus
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/educationfundamentals

