
م أكثر أماًنا مع حلول تعلُّ
Google for Education 

يسعى فريق Google for Education إلى تحقيق مطلب أساسي وهو توفير 
بيئة تعّلم رقمي آمنة لجميع أفراد مؤسستك التعليمية، ما يمّكن الجميع من 

م بدون القلق على خصوصية البيانات وأمانها.  ممارسة التعليم والتعلُّ

توفير األمان للمساحات 
التعليمية الرقمية

يمكنك حماية جميع أفراد مؤسستك 
التعليمية من التهديدات الرقمية 

دة من خالل أكثر تقنيات األمان  المتجدِّ
 الرقمي تطّوًرا في العالم. 

حماية خصوصية جميع أفراد 
المؤسسة التعليمية

يمكنك حماية خصوصية جميع أفراد 
مؤسستك التعليمية باستخدام أدوات 

تتميز بأعلى معايير المسؤولية الرقمية.

الخصوصية واألمان

م في البيانات والقدرة على  التحكُّ
اكتشاف أي مخاطر أمنية

يمكنك التصّدي للمخاطر األمنية من 
ر حق  وحدة تحّكم مركزية واحدة توفِّ

الوصول إلى كل بياناتك وإعدادات تمنحك 
م. المزيد من القدرة على التحكُّ

أهمية األمن السيبراني اآلن أكثر 
من أي وقت مضى

 كشف تقرير صادر عن مكتب التحقيقات
الفيدرالي وغيره من الوكاالت الفيدرالية أّن 

المؤسسات التعليمية من الروضة حتى 
الثانوي أصبحت أهّم أهداف الهجمات 

السيبرانية خالل العام الدراسي 2021-2020، 
وقد وقعت هذه المؤسسات ضحية ألغلب 

هجمات برنامج الفدية.

امتثال صارم لمعايير األمان والخصوصية في مجال التعليم

يتوافق تصميم Google for Education مع المعايير الصارمة المتعّلقة 
بالخصوصية في مجال التعليم، بما في ذلك قانون الخصوصية والحقوق 

التعليمية للعائلة وقانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت والالئحة 
العامة لحماية البيانات والتعهد بخصوصية الطالب وغيرها من المعايير.

جهود Google المتواصلة لحماية سالمتك الرقمية: 

كل يوم، يحظر Gmail محاوالت تصّيد احتيالي يصل عددها إلى ●
100 مليون محاولة.

كل أسبوع، يرصد محّرك بحث Google مواقع إلكترونية غير ●
آمنة يصل عددها إلى 30 ألف موقع.

 كل شهر، يستفيد 74 مليون مستخدم من «مدير كلمات●
.Google المرور» في

ز 700 مليون مستخدم من مستوى أمانهم ● كل عام، يعزِّ
باستخدام «فحص األمان». 

Google تعزيز األمان كل يوم باستخدام

يمكنك االّطالع على مزيد من المعلومات 
حول الخصوصية واألمان على الرابط التالي: 

.edu.google.com/privacy

            

https://www.ic3.gov/Media/News/2020/201211.pdf
https://www.ic3.gov/Media/News/2020/201211.pdf
https://cloud.google.com/security/compliance/?hl=en
https://passwords.google.com/?hl=ar-sa
https://passwords.google.com/?hl=ar-sa
https://myaccount.google.com/security-checkup/6?hl=ar-sa
https://edu.google.com/intl/ALL_ae/why-google/privacy-security/


ر  م، وتوفِّ تضمن Google for Education لجميع أفراد مؤسستك التعليمية وسيلة آمنة للمشاركة والتعلُّ
ًنا وامتثاًال صارًما للمعايير وإمكانية تحّكم في البيانات الخاصة. أماًنا ُمضمَّ

حماية تلقائية ُمضّمنة على مدار 
اليوم وطوال أيام األسبوع

وسائل حماية تلقائية ُمضّمنة ●
تساعد على التصدي للتهديدات 

دة باستمرار األمنية المتجدِّ
حظر استباقي مع مراقبة على مدار ●

اليوم وطوال أيام األسبوع لتوفير 
المرونة واألمان في بيئة التعّلم 
الرقمي على مستوى مؤسستك

حلول قابلة للتوسيع على مستوى ●
المؤسسة وموثوقية في التعامل 
مع أي تغييرات في النشاط لضمان 

 مدة تشغيل ال تقّل عن %99.9 
تجارب تصّفح وبحث آمنة من خالل ●

محتوى يتم انتقاؤه ليتناسب بشكل 
تلقائي مع فئة الطالب الذين ال تزيد 

 أعمارهم عن 18 عاًما 
معلومات مفيدة واقتراحات ●

ُمخّصصة تساعد على التصدي 
ألي تهديدات رقمية

 

ممارسات مسؤولة وملتزمة في 
ما يتعّلق بالبيانات

االمتثال لمعايير الخصوصية الصارمة، ●
بما في ذلك قانون الخصوصية 

والحقوق التعليمية للعائلة وقانون 
حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت 

والالئحة العامة لحماية البيانات
● Google ال يتم عرض إعالنات في

Workspace for Education وال 
ُتستخدم المعلومات الشخصية للطالب 

الذين تقّل أعمارهم عن 18 عاًما في 
توجيه إعالنات

انتهاج الشفافية في بروتوكوالت ●
أمان البيانات الخاصة بنا وسياسات 

خصوصيتها
مراجع وتدريبات عن المسؤولية ●

الرقمية لتعزيز السالمة بشكل دائم 
على اإلنترنت

حق الوصول إلى البيانات 
م فيها والتحكُّ

م ● ملكية البيانات وعناصر التحكُّ
فيها لضمان تمّكنك من إدارة 
بياناتك بالطريقة التي تريدها

إعدادات أمان وتنبيهات في الوقت ●
الفعلي وفي مكان واحد داخل 

مركز األمان
تحليالت وإحصاءات ُمخّصصة ●

الحتياجاتك ضمن لوحة بيانات األمان
م لتغيير اإلعدادات ● مرونة وتحكُّ

التلقائية للمؤسسات التعليمية 
بأكملها أو الصفوف الدراسية أو 

األفراد
ر خيارات ● ترقيات أمنية متقّدمة توفِّ

إلضافة المزيد من إمكانات األمان 
االستباقية لتلبية االحتياجات الخاصة 

بمؤسستك تحديًدا

تصميم حلول تستند إلى أساس آمن للتعليم 
Google for Education م مع والتعلُّ

يمكنك االّطالع على مزيد من المعلومات حول هذه الميزات 
ر إجراءات شاملة للمراقبة  الُمضّمنة والمبرَمجة والتي توفِّ

والتخفيف من المخاطر بشكل مستمر مع الحد من االضطرابات 
في بيئة تعلم رقمية آمنة. يتم توفير كل ذلك ضمن ما يلي:

●*Google Workspace for Education Fundamentals
●Chromebook أجهزة
●Chrome Education ترقية

لة * مجاًنا للمؤسسات المؤهَّ

إضافة إمكانات مميزة لتالئم االحتياجات 
الخاصة بمؤسستك تحديًدا

يمكنك االختيار من بين مجموعة متنوعة من الترقيات 
لتحصل على ميزات أمان إضافية ضمن مركز األمان لتحمي 

بيانات مؤسستك التعليمية وأجهزتها بشكل استباقي. 
تتضّمن الترقيات ما يلي:

●Google Workspace for Education Standard
●Google Workspace for Education Plus
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