
تمتاز هذه البنية بأعلى مستوى أمان وموثوقية توّفره Google، ما يتيح لك 
 Teaching and Learning ولمدرستك العمل بطمأنينة. تتوّفر جميع ميزات

Upgrade بدون إعالنات ويتم تلقائًيا تشفير كل اجتماع افتراضي.

مين فحص المحتوى بسرعة وموضوعية لرصد االقتباسات التي لم يتم توثيقها  تتيح تقارير األصالة للطالب والمعلِّ
وتحديد مصادرها األصلية.

مين والمشرفين واألوصياء كي يتسّنى  يمكنك توفير إمكانات متقّدمة لتنظيم اجتماعات الفيديو على Google Meet للمعلِّ
لهم التواصل والعمل مًعا افتراضًيا.
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مين على أداء  تعزيز قدرات المعلِّ
عملهم على أفضل وجه

يمكنك إضافة Teaching and Learning Upgrade إلى 
 Education أو Education Fundamentals إصدارات*

Standard لتطوير العملية التعليمية بمساعدة وسائل 
متطّورة لالتصال عبر الفيديو، وتجارب دراسية ثرية، وأدوات 

لتحقيق النزاهة األكاديمية.

مين على إنشاء محتوى أكثر جاذبية على Classroom من خالل دمج أدواتهم  يمكنك مساعدة المعلِّ
المفّضلة مباشرًة وإنشاء صفوف دراسية على نطاق واسع باستخدام نماذج الدورات التدريبية. 
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 Google Workspace for Education تعّرف على مزيد من المعلومات عن كل إصدارات *
edu.google.com/workspaceforeducation على الرابط

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/workspaceforeducation


توّفر خدمة Teaching and Learning Upgrade إمكانات متقّدمة في Google Meet وClassroom و"المهام". وتعمل هذه 
الخدمة بسالسة مع أدوات اإلنتاجية األخرى في Google Workspace for Education، مثل Gmail و"مستندات Google" و"

تقويم Google" وغيرها.

بالنسبة إلى كل ترخيص، يمكنك إضافة 100 غيغابايت إلى مساحة 
التخزين المشتركة، ما يضمن توفير مساحة كافية لحفظ الدروس 

.Gmail أو Drive أو "Google الُمسجلة وغيرها من الملفات في "صور

يمكنك تغيير ميزانيتك لتلّبي احتياجاتك من خالل دمج تكلفة 
األدوات المتطّورة اإلضافية في منّصة واحدة والدفع مقابل 

التراخيص التي تحتاج إليها فقط.

باِدر بحماية المجتمع المدرسي من خالل العناصر الممّيزة للتحكم 
في األمان واإلحصاءات المتوّفرة في Education Standard  لتظل 

عمليَتا التعليم والتعلم مستمرَتين، أو يمكنك الترقية إلى حل شامل 
من خالل خدمة Education Plus التي تتضّمن أدوات محّسنة 

للتعليم والتعلم وعناصر استباقية للتحكم في األمان واإلحصاءات.

تواَصل مع ما يصل إلى 250 مشترًكا في ●
Google Meet أو استخِدم ميزة البث 

المباشر للتواصل مع عدد يصل إلى 10 
آالف مشاهد في النطاق.

ساِعد الطالب على مشاركة أفكارهم من ●
 Google Meet خالل أدوات تفاعلية في

مثل األسئلة واإلجابات واالستطالعات 
والغرف المصّغرة.

في Google Meet، يمكنك بسهولة ●
مراقبة الصفوف الدراسية والتأّكد من 

أّنها تسير على المسار الصحيح من خالل 
تقارير الحضور. 

ل االجتماعات واحفظها وأرِشفها ● سجِّ
مباشرًة في Drive ليسُهل عليك 

الوصول إليها الحًقا.

أنشئ محتوى أكثر جاذبية من خالل ●
إضافات Classroom وادمج أدواتك 

الُمفّضلة التابعة لجهات خارجية في 
Classroom مباشرًة، وكل ذلك 

باستخدام خدمة الدخول الُموحد.
إتاحة إمكانية الوصول بسهولة إلى ●

 Classroom سوق اإلضافات من خالل
مباشرًة، ما يسمح للمعّلمين باختيار 

األدوات التي يريدونها بالضبط 
.السماح للمشرفين بتصنيف اإلضافات ●

على أفراد أو مجموعات من المعّلمين، 
مثًال حسب مستوى الدرجة أو الموضوع.

ر الوقت الذي تقضيه الكتشاف حاالت ● وفِّ
ه الطالب لتطوير  االنتحال المحتَملة ووجِّ

مهارة تأليف عمل أصلي من خالل 
تقارير األصالة غير المحدودة.

د أعمال الطالب المتطابقة من خالل ● حدِّ
مقارنتها بمستودع خاص مملوك 

للنطاق يضم األعمال التي سبق 
وأرسلها الطالب. 

ساِعد الطالب على إثبات ملكية عملهم ●
وإضافة االقتباسات المناسبة من خالل 

توفير مزيد من الفرص للتحّقق من 
أصالة عملهم.
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