
* يمكنك االّطالع على مزيد من المعلومات عن كل إصدارات 
Google Workspace for Education على الرابط 

.edu.google.com/workspaceforeducation

 Google Workspace هو إصدار Education Plus
for Education المتكامل. ويشمل هذا اإلصدار 
جميع ميزات األمان المتطّورة وأدوات التدريس 

 Education Standard م الممّيزة من والتعلُّ
وTeaching and Learning Upgrade وغير ذلك.* 

ويمكنك االشتراك في Education Plus لتطوير 
م الرقمية في مؤسستك. بيئة التعلُّ

نعمل دائًما على تحسين خدماتنا من خالل المالحظات التي نتلّقاها 
من المستخدمين، ما يتيح لنا إضافة ميزات وتعديالت لتلبية 

متطّلبات التعليم وأهدافه. 

يمكنك توفير الحماية لمؤسستك التعليمية باستخدام األدوات المتطّورة التي توّفر لك رؤية أكثر شموًال والمزيد من 
م بدون انقطاع. اإلحصاءات وإمكانية تحّكم أكبر، ما يتيح مواصلة عمليَتي التدريس والتعلُّ

مين لتقديم أفضل ما لديهم من خالل أدوات تمت ترقيتها تسمح لهم بالتواصل مع الطالب  يمكنك تعزيز قدرات الُمعلِّ
والتفاعل معهم من أي مكان.
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م وميزات األمان  تعمل هذه األدوات المحّسنة على إتاحة فرص التحّول الرقمي بفضل إمكانات التدريس والتعلُّ
االستباقي المتطّورة وسعة التخزين اإلضافية وخدمة Cloud Search، باإلضافة إلى إمكانية تنظيم اجتماعات تضم 

عدًدا أكبر من المشاركين والحصول على خدمة دعم أسرع، وغير ذلك.

يتم تحديد سعر إصدار Education Plus حسب عدد الطالب المسّجلين، ما يتيح 
لمؤسستك توفير مزايا هذا اإلصدار لجميع أفراد المجتمع المدرسي. وتحصل 
المؤسسة على ترخيص واحد ألعضاء هيئة التدريس عند شراء أربعة تراخيص 

للطالب. ويتم تحديد الحد األدنى لمتطلبات الشراء حسب حجم المدرسة، ما يتيح 
لك شراء العدد المطلوب فقط من التراخيص.

حّل المشاكل بشكل أسرع من خالل 
فريق دعم يضم مختّصين في 

المنتجات* 
* تتوّفر خدمة الدعم للمؤسسات التي تشتري 

أكثر من 200 ترخيص.

تتيح لك ميزات األمان الرقمي ●
االستباقي منع الحوادث المتعّلقة 

باألمان واكتشافها ومعالجتها بسرعة 
ع مستوى  وسهولة، فضًال عن تتبُّ

السالمة األمنية.

م بشكل أكبر في ● يمكنك التحكُّ
بياناتك وإدارة أجهزتك الجّوالة، وبياناتك 

أيًضا، وفًقا للمنطقة الجغرافية.

ويمكنك استخراج إحصاءات والوصول ●
 Gmail إليها من خالل تصدير سجّالت

وسجّالت Classroom إلجراء تحليل في 
BigQuery أو أدواتك الخاصة، ويمكنك 

أيًضا استخراج إحصاءات من سجّالت 
التدقيق المتقّدمة الستخدامها على 

Drive أو األجهزة.

 

االستفادة من إمكانات Google للبحث عن 
المحتوى في نطاقك باستخدام خدمة 

Cloud Search الخاصة بمؤسستك

الحصول على سعة التخزين المطلوبة الستخدم 
األدوات المحّسنة

EDUCATION PLUS

يمكنك تنظيم اجتماعات تضم عدًدا أكبر من المشاركين ●
والتواصل مع ما يصل إلى 250 مشترًكا في كل اجتماع افتراضي، أو 

استخدام ميزة البث المباشر للتواصل مع عدد يصل إلى 100 ألف 
مشاِهد في النطاق.

يمكنك إثراء التجارب الدراسية ومزامنة قوائم الطالب المسجلين ●
في Classroom من نظام معلومات الطالب لتديرعلى نطاق واسع 
قوائم الطالب المسجلين. بفضل إضافات Classroom، يمكنك إتاحة 

استخدام المحتوى واألدوات بسالسة في Classroom مباشرًة 
وتوفير مناهج دراسية ثرية من خالل نماذج الدورات التدريبية.

يمكنك تعزيز النزاهة األكاديمية من خالل الكشف عن عمليات ●
االنتحال المحتملة واستخدام الفقرات المطابقة ألعمال طالب في 

المدرسة نفسها لمقارنة األعمال الُمرَسلة بأعمال الطالب السابقة 
المخّزنة في مستودع مملوك للمدرسة، وذلك من خالل تقارير 

األصالة غير المحدودة.

● Google Meet يمكنك زيادة فرص التفاعل واالستفادة من ميزات
ع الحضور  السهلة االستخدام، مثل الدروس المسّجلة وميزة تتبُّ

والغرف المصّغرة واألسئلة واألجوبة واالستطالعات والمزيد. 

الحصول على سعة تخزين إضافية تبلغ 20 غيغابايت لكل ترخيص 
مدفوع باإلضافة إلى سعة تخزين سحابية مجّمعة تبلغ 100 تيرابايت 

Education Plus يشاركها جميع المستخدمين في مؤسستك من خالل
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