
الخاصة بطالب GOOGLEدليل أولياء األمور لحسابات 
.مدارس ساسكاتون الحكومية



SPSالخاص بالطالب في Googleحساب 

Gmailبحساب G-Suiteللطالب الدخول على مصادر ال يمكن •
.شخصي

ف يُزود جميع الطالب بدًءا من مرحلة ما قبل رياض األطفال إلى الص•
.SPSبتسجيل دخول آمن وكلمة مرور لدى ( PK-12)الثاني عشر 

Google :student#@spsd.sk.caاسم مستخدم حساب •

يُرجى االتصال بمعلم الطفل للحصول على هذه : كلمة المرور•
.المعلومات

.*Gmailوليس حسابًا يتبع Googleهذا الحساب حساب يتبع *

:الخاصة بطالب مدارس ساسكاتون الحكوميةGoogleحسابات 

mailto:student#@spsd.sk.ca


:من أي مكانSPSالذي يخص Googleيمكن الدخول على حساب 

أو متصفح Chromeأو متصفح Microsoft Edgeأو متصفح Internet Explorerمتصفح )من أي متصفح Googleيمكنك الدخول على حساب 

Safari أو متصفحFirefox.)

أو هاتفك Samsungأو حاسوب لوحي iPadأو جهاز Chromebookجهاز حاسوب محمول، أو جهاز : يمكن استخدام أجهزة مختلفة ومتنوعة

.الخاص بكGoogleللدخول على حساب 



:SPSلدى Googleكيفية تسجيل الدخول إلى حساب 
.https://accounts.google.com: في عنوان محدد مواقع الويب، أدخل1.

الشخصي Gmailاحرص على تسجيل الخروج من حساب ) .student#@spsd.sk.ca: أدخل اسم المستخدم الخاص بكGoogleفي تسجيل الدخول في 2.

(.إذا دعت الضرورة لذلك

.أدخل كلمة المرور الخاصة بك3.

.أدخل رقم الطالب وكلمة المرور: SPSتسجيل دخول الكادر التنظيمي إلى 4.

mailto:student#@spsd.sk.ca


-وسوف ترى اآلن 
.Googleعلى SPSباستخدام حساب Google Suiteلقد تم تسجيل دخولك في 

(  Waffle/Rubik’sمكعب وافل )مربعات 9انقر على أيقونة 

من أجل Google Suiteفي الركن األيمن العلوي لرؤية 

.المنتجات التعليمية

:G-Suite for Educationفي Google Productsمنتجات  

تخزين الملفات عبر السحابة-Google Driveمحرك •

Google Docs, Sheets, Slidesوثائق •
•Google Classroom
•Google Meet/Hangouts
Googleتقويم •



Classroomاالنتقال إلى 

1

2

.انقر على وافل بجانب الحرف األول من اسمك. 1

.Google Classroomانقر على أيقونة . 2

يمكن أن يكون المعلم قد أضاف ➢

.الطالب، وسوف يظهر الفصل

أو

سوف يرسل المعلم رمز الفصل ➢

"  "+بعد ذلك انقر على عالمة . إليك

.وأدخل الرمز الخاص بك



تكليفات المهام. 2صفحة اإلعالنات. 1

(التطبيقاتدليل )الوافلزر . 4المعلمون وزمالء الصف. 3

Google Meetرابط اجتماعات . 6حسابك. 5

المستجدات من المعلمين. 8تكليفات المهام المقبلة. 7

تكليفات المهام. 9


