
إرسال إشعارات إعالمیة
     

یمكن للمعلِّمین إرسال إشعارات إعالمیة إلى الصّف بأكملھ، ویتلّقى 
الطالب ھذه اإلشعارات من خالل البرید اإللكتروني. ویمكنھم أیًضا 

 Google رؤیة ھذه اإلشعارات عند تسجیل الدخول إلى تطبیق
 Classroom باستخدام متصفِّح الویب أو تطبیق Classroom
 iOS الة والمتوفِّر على نظاَمّي التشغیل المتوافق مع األجھزة الجوَّ

.Androidو

إسناد الواجب الدراسي
     

یمكن للمعلِّمین إنشاء المھام الدراسیة وإضافة جمیع المستندات 
الضروریة لكي یعمل علیھا الطالب. ویتلّقى الطالب إشعاًرا بالبرید 

اإللكتروني عندما تتم إضافة مھمة دراسیة جدیدة ویمكنھم تسلیمھا 
من خالل Classroom. ویرِسل Classroom إشعاًرا إلى 

الطالب عندما یتم تحدید درجات الواجبات المدرسیة، وبالتالي یتمكَّن 
الطّالب من مراجعة الدرجات والمالحظات.

التعاون بشكل شخصي مع الصّف بأكملھ
     

یمكن للطالب إرسال أسئلتھم و/أو تعلیقاتھم المتعلِّقة بالمھام الدراسیة 
أو اإلشعارات اإلعالمیة إلى المعلِّمین مباشرًة. ویمكن للطالب أیًضا 

التعاون مع بعضھم بعًضا إلنجاز المھام الدراسیة الجماعیة من خالل 
العمل على المشاریع المشتَركة باستخدام «مستندات Google» و

 «Google و«العروض التقدیمیة من «Google جداول بیانات»
في الوقت نفسھ.

مشاركة جمیع المواد الدراسیة ذات الصلة
     باستخدام Google Classroom، یمكن للمعلِّمین مشاركة 
موارد التعلُّم ومواد القراءة والفیدیوھات والروابط والمنشورات. 

ویتیح ذلك للطالب إمكانیة االّطالع على ھذه المواد في أي وقت، أو 
التعاون مع زمالء الدراسة أثناء التعلُّم.

التكامل مع التطبیقات األخرى والمحتوى
ع       یمكن للطالب الوصول إلى آالف التطبیقات التعلیمیةالتي تشجِّ

على اإلبداع وتوفِّر فرًصا ال حصر لھا للتعلُّم.

 Google Workspace" ھي أداة مجانیة ضمن حزمة Google Classroom
للتعلیم" التي تضّم مجموعة من المنتجات مثل Gmail و«تقویم Google» و

 «Google و«العروض التقدیمیة من Google Driveو «Google مستندات»
وغیر ذلك.

   
باستخدام تطبیق Google Classroom، یمكن للمعلِّمین تكلیف الطالب بالمھام الدراسیة 

واستالمھا منھم وتقدیم مالحظات مخّصصة لھم وإعطائھم درجات علیھا واالّطالع على أعمالھم في 
مكان واحد. تستخدم المدارس تطبیق Google Classroom لجعل عملیة التعلیم أكثر إنتاجیة 

وفائدة من خالل تنظیم المھام الدراسیة وتعزیز التعاون ودعم التواصل السلس.

إخبار الوالدین واألوصیاء بجمیع المستجّدات
    

یمكن للوالدین واألوصیاء االشتراك في Google Classroom لتلّقي ملّخص عن أداء الطالب، ویتضمَّن الملخَّص معلومات حول المھام 
الدراسیة المقبلة واألعمال غیر المكتملة واألنشطة والمشاریع الدراسیة. إذا لم تكن تتلّقى ھذه الملّخصات حالًیا وترید ذلك، ُیرجى التواصل مع 

المدرسة لمعرفة المزید حول ملّخصات أداء الطالب اإللكترونیة للوالدین واألوصیاء. 

 Google Classroom كیف یستخدم المعلِّمون تطبیق

Google Classroom دلیل األوصیاء لتطبیق

https://edu.google.com/products/classroom/apps/?modal_active=none&story-card_activeEl=connect-with-school-systems
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136


كیف نحمي بیانات طفلك؟
      

تلتزم Google بإصدار منتجات تساعد على حمایة خصوصیة الطالب والمعلِّمین وتوفِّر أفضل وسائل األمان في مدارسنا. إذا كان طفلك یستخدم 
Google Classroom و«G Suite للتعلیم»، ُیرجى العلِم أّن Google ال تمتلك أّي من بیانات الطالب، وال یتم عرض أي إعالنات 

.COPPA2و FERPA1 للطالب، كما أّننا ندعم معاییر االمتثال مثل

 Google بالخصوصیة واألمان في مركز أمان وخصوصیة Google for Education یمكنك االّطالع على مزید من المعلومات حول التزام
for Education وإشعار الخصوصیة في "Google Workspace للتعلیم" ومقالة مساعدة حول بعض االختالفات بین الخدمات األساسیة 

والخدمات اإلضافیة في «Google Workspace للتعلیم». 

یمكنك االّطالع على دلیل األوصیاء للخصوصیة واألمان.

 ،Google Classroom یمكنك للحصول على مزید من المعلومات حول
االّطالع على تدریبات «مركز المعلِّمین» ومركز المساعدة أو مشاھدة 

برنامج تعلیمي أو االنتقال إلى موقعنا اإللكتروني.

Google Classroom األسئلة التي یمكن طرحھا على طفلك بشأن
    
ھل تستخدم Google Classroom، وكیف تستخدمھ؟ ●
●.Google Classroom أخبرني عن مشروع رائع تعمل علیھ في المدرسة باستخدام
ھل عملت على أي مشاریع جماعیة مؤخًرا؟ ما ھي األدوات المثیرة لالھتمام التي تستخدمھا للتعاون مع ●

مجموعتك؟
یمكنك بدء محادثات حول أمان اإلنترنت والمواطنة الرقمیة باستخدام منھج برنامج «أبطال اإلنترنت» .●
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https://www.google.com/edu/trust/
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/edu/trust/
https://support.google.com/a/answer/6356441
http://services.google.com/fh/files/misc/guardians_guide_to_privacy_and_security_march_2020.pdf?hl=ar
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://www.youtube.com/watch?v=DeOVe2YV2Io&feature=emb_logo
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us

