
"لن تنجح التكنولوجيا وحدها 
في تحسين مستوى التعليم، 
ولكنها يمكن أن تكون جزًءا 

فعاًال من الحل."
مساعدة مؤسستك على التعاون بسهولة 

وتقديم التعليمات بسالسة والحفاظ على أمان 
م بيئة التعلُّ

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

استخدام أدوات مرنة وآمنة 
مجاًنا* من خالل

، أو إضافة 
اإلمكانات المحسنة التي 

تحتاجها من خالل 
أو

أو

مساعدة المؤسسات 
التعليمية على زيادة 

تأثيرها باستخدام أدوات 
مجانية* للتعاون 

والتواصل في الوقت 
الفعلي من خالل منّصة 

آمنة 

حاِفظ على أمان 
مجتمعك المدرسي من 

خالل أدوات األمان 
واألدوات التحليلية 

المتقّدمة التي تمنحك 
رؤية شاملة وإمكانية 

تحكم وتعرض لك 
إحصاءات.

ساِهم في تعزيز التأثير 
التعليمي من خالل ميزة 

التواصل عبر الفيديو 
المتقّدمة والتجارب 

الدراسية الثرية واألدوات 
التي تساهم في تعزيز 

النزاهة األكاديمية.

ساِهم في تطوير 
مؤسستك التعليمية من 

خالل حّل شامل يتضّمن 
ميزات أمان وإحصاءات 

متقّدمة وأدوات تدريس 
م محّسنة، وغير ذلك. وتعلُّ

ر مجاًنا للمؤسسات المؤهلة * التوفُّ
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يمكنك مقارنة جميع الميزات والعثور على اإلصدارات المناسبة لمؤسستك من خالل الرابط 

 Google هو أكثر إصدارات Education Plus
Workspace for Education فعالية. ويشمل 
هذا اإلصدار جميع ميزات األمان واإلحصاءات 
م الممّيزة في  المتطّورة وأدوات التدريس والتعلُّ
 Teaching andو Education Standard
Learning Upgrade، وغير ذلك.

 Teaching and Learning Upgrade يوّفر إصدار
فرًصا لتحقيق تأثير تعليمي من خالل ميزة 
التواصل عبر الفيديو الُمحّسنة والتجارب 
الدراسية الثرية واألدوات التي تساهم في تعزيز 
النزاهة األكاديمية. ويستند هذا اإلصدار إلى 
إمكانات إصدار Education Fundamentals أو 
.Education Standard

* قريًبا

 Google هو أكثر إصدارات Education Plus
Workspace for Education فعالية. ويشمل هذا 
اإلصدار جميع ميزات األمان واإلحصاءات المتطّورة 
 Education م الممّيزة في وأدوات التدريس والتعلُّ
 ،Teaching and Learning Upgradeو Standard

وغير ذلك.

 Teaching and Learning Upgrade فرًصا يوّفر إصدار
لتحقيق تأثير تعليمي من خالل ميزة التواصل عبر 

الفيديو الُمحّسنة والتجارب الدراسية الثرية واألدوات 
التي تساهم في تعزيز النزاهة األكاديمية. ويستند 

 Education هذا اإلصدار إلى إمكانات إصدار
.Education Standard أو Fundamentals

م أكثر  يوّفر إصدار Education Standard بيئة تعلُّ
أماًنا من خالل أدوات األمان واإلحصاءات االستباقية. 
 Education ويستند هذا اإلصدار إلى إمكانات إصدار

.Fundamentals

Education Fundamentals هو مجموعة مجانية من 
م تتيح  األدوات توّفر للمؤسسات المؤهلة بيئة تعلُّ

المزيد من التعاون باستخدام منّصة آمنة.

استخدام ميزة البث المباشر للتواصل مع عدد ●
يصل إلى 100 ألف مشاِهد في النطاق من خالل 

Google Meet
الوصول إلى المعلومات والبحث عنها بسهولة ●

Cloud Search أكبر من خالل خدمة
إنشاء الصفوف الدراسية وإدارتها على نطاق ●

واسع من خالل مزامنة قوائم الطالب المسجلين 
في Classroom من نظام معلومات الطالب*

الرّد على التساؤالت بصورة أسرع من خالل فريق ●
دعم يضم مختّصين في المنتجات

التواصل مع ما يصل إلى 250 مشترًكا أو ●
استخدام ميزة البث المباشر للتواصل مع عدد 

يصل إلى 10 آالف مشاِهد في النطاق من خالل 
Google Meet

زيادة التفاعل خالل العملية التعليمية في ●
Google Meet من خالل األسئلة واألجوبة 

ع الحضور  التفاعلية واالستطالعات وميزة تتبُّ
والغرف المصّغرة وميزة تسجيل االجتماعات

دمج أدواتك الُمفضلة التابعة لجهات خارجية ●
*Classroom باستخدام إضافات

الحصول على تقارير األصالة ورصد التطابقات من ●
خالل مقارنة أعمال الطالب بمستودع خاص يضم 

أعماًال سبق وأرسلها طالب

منع التهديدات واكتشافها ومعالجتها من خالل ●
"مركز األمان" الذي يتضّمن ميزات منها لوحة 

بيانات األمان وصفحة السالمة األمنية وأداة 
التحقيق

اإلدارة المركزية لألجهزة والتطبيقات إلجراء ●
عمليات التدقيق وفرض القواعد

الحصول على مزيد من اإلحصاءات من خالل ●
 Classroom وسجّل Gmail تصدير سجّل

BigQuery لتحليلهما في
ع االستخدام في نطاقك من خالل سجّالت ● تتبُّ

التدقيق لكٍل من Drive واألجهزة وبروتوكول 
LDAP، وغير ذلك

التعاون مع أفراد الفريق في الوقت الفعلي ●
باستخدام "مستندات Google" و"جداول بيانات 

Google" و"العروض التقديمية من Google" و"
Jamboardو "Google مواقع

مساعدة المعّلمين على توفير الوقت عند إدارة ●
صفوفهم الدراسية من خالل Classroom وأداة 

"مهام"
التواصل افتراضًيا من أي مكان باستخدام ●

Gmailو Chatو Google Meet
إتاحة ميزَتي "فرض مفتاح األمان" و"التحّقق ●

بخطوتين" لفرض إجراءات مصادقة إضافية
اتخاذ إجراءات استباقية لمنع فقدان البيانات في ●

Driveو Gmail
االمتثال لقانون الخصوصية والحقوق التعليمية ●

للعائلة (FERPA) وقانون حماية خصوصية األطفال 
على اإلنترنت (COPPA) والالئحة العامة لحماية 

(GDPR) البيانات

الحصول على مساحة التخزين نفسها المتوّفرة في 
Education Fundamentals، فضًال عن إضافة 20 

غيغابايت إلى سعة التخزين المجّمعة والمشتَركة 
لكل ترخيص

الحصول على مساحة التخزين نفسها المتوّفرة في 
Education Fundamentals، فضًال عن إضافة 100 

غيغابايت إلى سعة التخزين المجّمعة والمشتَركة 
لكل ترخيص

الحصول على مساحة التخزين نفسها المتوّفرة في 
Education Fundamentals

100 تيرابايت من سعة التخزين السحابية المجّمعة 
التي يشاركها جميع المستخدمين في مؤسستك
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