
          

                

  

  

                                

                                

                                

                                
           

                                                                                                                                         

  

 الموضوع؛ تفعيل ال يج سويت و تفعيل و تنشيط حساب الطالب   

ي أولياء األمور                                        
                                                                                                                                          اعزائ 

بمناسبة ابتداء التدريس عن بع د يقدم المعهد الشمل اىل الطالب و اىل أعضاء هيئت التدريس و غري المدرس ر ي مجموعة من 

يد المزعج و اإلعالنات ( ت التعليمية من الخدما مفيد لتوسيع عرض التدريب و تطوير الكفاءات ) جناح غوغل للتعليم بدون البر

                                                      الرئيسية بتوجيه دقيق من المعلم ر ي                                                                                             األوروبية 

ي هيئت 
ن فن ابتداء من هذه السنة الدراسية سيقوم المعهد بفتح خدمة جناح غوغل للتعتيم  اىل جميع الطالب و المدرسون و العاملي 

ي تم انشائه عىل القالب التاىلي 
وئن  cognome.Nome@primoicpadova.edu.it :  التدريس اللذ ين يملكون حساب الكبر

 

ونية من المعاير التالية الكنيه مع كتابة اول حرف  ). يكون االسم األول لألشخاص ذوي أسماء مركبه( االسم: انشاء الحسابات االلكبر

باألحرف الصغرية و اذا كان الشخص يملك اك
ر 

ستكون كل األسماء ملتصقه ببعضها ألنشاء , من كنيه سنكتب له الكنيه األوىل ي

 الحساب      

 
ي 
اول دخول لحسابك الخص سيكون ُمفتاح الدخول او كلمت المرور متساوية مع الجميع؛ بعد ذألك سيطلب منك النظام قبول فن

وط  شر
ي كلمت المرور بكلمة أخرى من اختيارك مت الرس او كلمت العبور تكون كلمه خاصه و شيه و يجب كل. االستخدام  و بتغب 

, االحتفاظ بها بعنايه   شديده
 

ي 
حالت ضياعها او نسيانها سيكون من الفن

 
ضوري االتصال  بالعنوان االلك
ر 

يو
 

 :                                                              ىل ي ئ التاي

 

ىل للوصول اىل ملف التعريف ي بعد ذألك ستقوم باإلجراء التا

 .                                                                                              الخص  بك

 .                          تستطيع استخدام جميع متصفحات غوغل  الستعمال الخدمة لكننا ننصحك باستخدام الغوغل كروم لخدمه افضل ●

ال يجب عليك التسجيل الن التسجيل تم , ث عن رابط تسجيل الدخ ول اعىل الصفحة عىل اليم ر ي هو زر لونه ازرقابح ●

 من قبل المدرسة

ي ( ادخل بيانات اعتمادك الشخصية لتسجيل الدخول  
وئن الريد االلكبر

 
ي 
انقر فوق   , الكوديشهفيسكاليه, شاشه تسجيل الدخولفن

ي المفتاح الخاص  بك و قم بقبول . ا هو موضح أعاله و اضغط عىل مفتاح الوصولكلمت المر و ر   التالية  كم اتبع التعليمات لتغب 

 .                    عقد غوغل
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: عند هذه النقطة ستدخل ملفك الشخصي 
 

ي 
األعىل عىل اليم ر ي سيظهر اسم فن

مع ادخاالت ) طابع بالحرف األول من اسم الشخص او الطالب( المستخدم األول 

 و " جيميل"

" الصور" 

                                                                                                                . 

ي "جيميل "اضغط عىل مفتاح  •
وئن , إلدخال حساب بريدك االلكبر

بمجرد الدخ ول اىل بريد المدرسة 
 

ي 
المعهد و اسمك األول جيميل  يتم عرض شعار  فن

 
ي 
 فن

ي األعىل  و هذا يقول  لك انك نجحت 
ن فن الزاوية عىل اليمي 

 
ي 
الدخ ول فن

 
ي 
ي سويتفن . الجر

 .  من خالل النقر عىل أي رمز من رموز الخدمات المتاحة سيتم عرضها , اىل جانب الشعار سيكون هناك رقعت شطرنج صغريه

  



 . ن للطالب الوصول اىل صفوفه  من خالل النقر عىل رمز الفصل الدراسي  يمك •

  

ي  •
وئن سيتم دعوت الطالب اىل الفصول الدراسية من قبل مدرس الموضوع من خالل رابط الدعوة اىل معهد بريده االلكبر

 cognome.nome@primoicpadova.edu.it 

حي ي او الكمبيوتر اللوكجهاز المحمول او الهاتف الذ( خدمونبالنسبة  الو الئك اللذين يست •
يل )   ن ستحتاج الىى تبن

 تطبيقات 

 cognome.nome@primoicpadova.edu.it:الجيسويت و تسجيل الدخول اىل كل منه ا باستخدام لعنوان التاىلي                  

  . بنسبة اىل كلمة المرور المؤقتة سيطلب منك ادخال واحدة جديدة خاصة بكم

يل اذا كان الطالب يستخدم الجهاز المحمول   • ن  : تطبيقات مفيدة للتبن

دوكيمن,درايف , هانغوست مييت, كالشوم, جيمايل •
ر 

ت و بريزنتاسيوي 
 

ممكن يقوم  .ن  هذه أسماء تطبيقات مفيدة ي

 بعض  

تاألستا ذ بطلب 
  

   .  س ي ييل تطبيقات أخرى تفيد المنهاج الدرا

  

يل و الدخول اىل كل التطبيقات المفيدة للدراسة  ن  مع بياناتك الشخصية تستطيع تبن

 

     تذكر ان                                                                

للمزيد من التحديد سيتم تحميل  .  ا عليك فتح التطبيقات الفرديةدرايف يسمح لك بمشاهدة الوثائق المختلفة و لكن لتعديليه

كل 
درس 

ن و لذألك نحذ ر من افشاء المعلومات اال اذا كان موضح , عىل مجموعة غوغل   انها الملكية الفكرية للمدرسي 

 مسبقا      

عىل األجهزة المحمولة من ال
 

ي  سويت و الكن كن حذرا ا ن, ضوري العمل مع التطبيقات الفردية ك تقوم باستعمال حساب الجر

ذألك لتجنب التحميل  اغري المقصود لمستندات المستخدم او الصور الشخصية . ليس الحساب الشخصي  للطالب و 
 

ي 
فن

ن بيئة العمل المدر                                                                                                                                               .سي 

      

سيقوم فريق التد ريس مع فريق  مجلس الصف بالتشاور مع ممثىلي  الخدمة مع  أعضاء فريق الرسوم المتحركة الرقمية بمراقبة 

ي  سويت                                                           .   و ايضا سيقومون عىل تقييم شهادات المهارات الرقمية المكتسبة, االستخدام الصحيح ا تطبيق الجر
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ي سويت الرجاء الكتابة اىل العنوان    اذا  واجهتم صعوبة مع كلمت المرور او مفتاح الدخول اىل الجر

 cognome.nome@primoicpadova.edu.it: ىل   ي التا

س  الفصل عىل ي للمزيد من االرشادات او األسئلة الرجاء االتصال بمدر

ىلي العنوان التا
@ االسم.الكنبه: )عىل سبيل المثال

( ات.ادو.بريمواستيتوتوبادوفا

:cognome.nome@primoicpadova.edu.it 

                                                                                                                                 

  

الشكر مع اطيب  

                                      التحيات                                                                                                                      
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