
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 :مقدمة

ن مالحصول على ترخيص مجاني  لطلبة وطالبات المدارس الحكومية هوخدمات التي توفرها وزارة التربية والتعليم المن 

 .للتعليم 10ويندوز نسخة نظام 

 ،فر وقت المعلمين وتجعل الطالب محور العملية التعليميةصة تو  ، تجربة تعلُّم مخص  للتعليم 10ويندوز نظامويوفر 

بالحماية واألمان وحماية البيانات الخاصة  المتعلقة (Windows 10 Enterprise)ويتضمن هذا اإلصدار معظم ميزات 

 .بالطلبة

 عليها؟ Windows 10 Education كم عدد أجهزة الكمبيوتر التي يمكنني تثبيت 

 .على جهاز كمبيوتر واحد Windows 10 Education يمكن تثبيت نسختك من

 مدرستي أو بعد إنهاء المرحلة الدراسية؟ عندما أتخرج في Windows 10 Education هل سأفقد ميزة استخدام إصدار 

عبر متجر الويب هذا، فلن تفقد ميزة استخدام البرنامج  Windows 10 Education إذا كنت أحد الطالب الذين قاموا بطلب

 .فالبرنامج ممنوح لك كي تستخدمه على الدوام. بعد إنهاء المرحلة الدراسية

 ؟Windows 10 Education هل ستنتهي صالحية نسختي من 

ً ليس إصداراً باشتراك مؤق Windows 10 Education إن. ال لن تنتهي صالحية ترخيصك بعد . ت أو برنامجاً تجريبيا

 .مدة محددة

 

 :المتطلبات المطلوبة

 :يجب أن يكون جهاز الطالب بالمواصفات اآلتية .1
 Processor 1 gigahertz (GHz) or faster processor or System on a Chip (SoC)المعالج 

 RAM 1 gigabyte (GB) for 32-bit or 2 GB for 64-bit الذاكرة العشوائية

 Hard drive space  32-bit and 64-bit ≥32 GB الصلبمساحة القرص 

 Graphics card   DirectX 9 or later with WDDM 1.0 driverبطاقة الرسوميات

Display 800x600 

 
ان ال لذا يجب ترقية الجهاز إذا ك للتعليم،الذي يحصيييل عليه الطالب فق  يعمل على نسيييخة ويندوز مفتاح التنشيييي   .2

  https://goo.gl/V6b09p :راب  اآلتيفي ال التعليماتوذلك باتباع  للتعليم،بنظام وويندوز يعمل حاليا 
 

 "std.moe.om@"حساب بريد إلكتروني يجب أن يتوفر لدى الطالب  .3
 .اآلتيةباتباع الخطوات  https://moe.onthehub.comالتسجيل في الموقع اآلتي  .4
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 :تغيير اللغة: أوال

 

 

 ".English"اضغ  على اللغة الحالية ، https://moe.onthehub.comبعد الدخول على الراب   .1

 

 

 "(األردن)العربية "اللغة العربية  اختر .2

 .غةلتطبيق الل "Ok"اضغ  على  .3
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  :التسجيل في الموقع: ثانيا

 

 

 .في أعلى الصفحة "يلتسج"اضغ  على  .1

 

 "std.moe.om@"الذي ينتهي بنطاق اكتب عنوان بريدك اإللكتروني  .2

 ".مواصلة"اضغ  على  .3



 

 ".االسم األول"اسمك اكتب  .4

 ".اللقب"القبيلة اكتب  .5

 ".عنوان البريد اإللكتروني"اكتب  .6

 .مرورقم باختيار كلمة  .7

 .قم بإعادة كتابة كلمة المرور .8

 "I’m not a robot"ك شخص اضغ  هنا إلثبات أن .9

 "تسجيل"اضغ  على  .10



 

رسييييييالة عبيييييير بريييييييدك  بعثييييييت  و‘ قييييييد تمييييييتالتسييييييجيل عملييييييية  كييييييد أن  أت جديييييييدة،سييييييتنفتا لييييييك نافييييييذة  .11

  .بياناتكن صحة اإللكتروني للتحقق م

 

تأكيييييد صييييحة عنييييوان بريييييدك اضييييغ  علييييى الييييراب  ل الرسييييالة،فييييي علبيييية البريييييد اإللكترونييييي سييييتجد هييييذ   .12

 .اإللكتروني



 

باسيييتخدام عنيييوان سيييتنفتا ليييك هيييذ  النافيييذة لتسيييجيل اليييدخول  ،12رقيييم  فيييي الخطيييوةضيييغ  عليييى اليييراب  العنيييد  .13

  .8اخترتها في الخطوة رقم  المرور التيبريدك اإللكتروني وكلمة 

 

 

تممم التققمم  مممي البريممد "سييتظهر لييك هييذ  الرسييالة  السييابقة،عنييد اتمامييك عملييية التسييجيل بنجيياح فييي الخطييوة  .14

 "اإللكتروني الخاص بك بنجاح

 



 

 "مفتاح المنتج الويندوزطلب ترخيص : ثالثا

 

 

 .قائمة التطبيقات من” Windows 10“اختر  .1

 

 "تمام الشراءإ"النافذة، اضغ  على ستنفتا لك هذ   .2

 

 

 

 

 



 

 

  .، عنوان بريدك اإللكتروني"اسم المستخدم"اكتب  .3

 .اكتب االسم كما هو ظاهر في األسفل .4

 .اءرإلتمام عملية الش" أواف "اضغ  على  .5

 

 احيييتفه بيييه فييي مكيييان خميين لكيييي تسييتخدمه كتيييرخيص لنسيييخة ،"مفتممماح المنممتج"سييتنفتا ليييك نافييذة يظهييير فيهييا  .6

 .للتعليم 10ويندوز 

  

 


