
خطوات الحصول عىل 
WINDOWS 10

ةجامعة اإلسكندري–وحدة تكنولوجيا المعلومات 



Windowsمننسختكعىلللحصولالتاليةالخطواتاتباعيمكن 10:

https://alexu.onthehub.comقم بزيارة متجر ويب جامعة اإلسكندرية عىل. 1

https://alexu.onthehub.com/


.”Sign In“قم بالضغط عىل زر تسجيل الدخول . 2



يد ادخالطريقعنالدخولبتسجيلقم-3 المروروكلمةبكالخاصاالكاديىمالبر
.(بكالخاصةالكليةمنعليهحصلتوالذى)



بال

بك، فمن اذا كانت هذه ىه المرة االوىل التى تستخدم فيها االيميل الجامىع الخاص: ملحوظة
تأكيد وذلك ل( رقم الموبايل و االيميل الشخىص ) الممكن ان يتطلب ذلك ادخال بياناتك 

.ملكيتك لهذا االيميل

ستتوجه اىل Nextبالضغط عىل 
صل صفحة اخرى الدخال بياناتك وست
ذا لك رسالة تأكيد عبر هاتفك وهك
هذه سيتم تأكيد ايميلك وستتجاوز 

الخطوة



 الصورة10سيتم تسجيل دخولك للمتجر، وستجد نسختك من ويندوز -4
ى
.كما تظهر ف



سيتم توجيهك اىل هذه الصفحة،windows 10بعد الضغط عىل -5
ياتك Add to Cartقم بالضغط عىل  .إلضافة النسخة لسلة مشبى



 الصورة النسخة ❖
ى
كما يظهر ف

.الخاصة بك مجانية

Check Outقم بالضغط عىل -6
ك لتتمكن من الحصول عىل نسخت

.ومفتاح التفعيل



يسلةداخلمتوفرةالنسخةفستجد السابقةبالخطوةتقملماذا :ملحوظة .اتكمشبى
checkخطوةواجراءاليها الدخوليمكنك out.



تها التى النسخةبتفاصيلصفحةلديكستظهر -7-1 بكالخاصالطلبورقماخبى



ول-7-2 ى :ادناهبالصورةالموضحالجزءهذهستجد الصفحةألسفلبالبى

 المرب  ع األول ستقوم -
ى
ف

بإدخال اسم المستخدم 
كما هو مكتوب)الخاص بك 
(.اسفل المرب  ع

 المرب  ع الثانى ستقو -
ى
م بكتابة ف

اسمك االول او االسم كامال 
ة او باللغة العربي)كما ترغب 
ية ى (االنجلب 

Acceptثم اضغط -



:اه فى الصفحة التالية ستقوم بادخال اسمك األول واسمك األخب  فى االماكن المشار اليها فى الصورة أدن-8



Proceedعىلبالضغطقم-9 With Orderالطلبإلنهاء.



Productلديكسيظهر -10 Key(لديكبنسخهقم)نسختكبتفعيلالخاصالمفتاح
.بالويندوزالخاصisoملفبتحميلالخاصالرابطستجد كما 

كود التفعيل الخاص بك

isoاضغط هنا لتحميل ملف ال



.عىل جهازكpdfسيتم تحميل ملف  isoبالضغط عىل الزر الخاص بنسخة ال -11

.حميلعند فتح الملف يمكنك الضغط عىل أى من الروابط لتحويلك اىل صفحة الت-12



سينقلك الرابط لهذه الصفحة -13
ة ويمكنك اختيار ان تقوم بعمل ترقي

10للنظام الحاىل عىل جهازك اىل ويندوز 
.  من االختيار المقابل

 isoأما لتحميل نسخة من ملف ال  -14
.يمكنك الضغط عىل الرابط المقابل
ة ع ىل والذى سيقوم بتحميل أداة صغب 

. ”Media Creation Tool“جهازك 



:الشكلبهذا نافذةستفتحعليها والضغطاألداةتحميلبعد -15

Acceptقم بالضغط عىل 



الويندوزنسخةترقيةبإختيار قم-16
.(األولاالختيار )الحاىلجهازكعىل

Acceptثم قم بالضغط عىل 

فيما الستخدامهisoملفتحميلاو -
(الثانى االختيار )بعد



17- 
ى
التاليةللخطوةاالنتقاليمكنكالنافذة،لهذهستنتقلiso الملفتحميلاختيار حالةف

 االعداداتمنأى  تغيب  او 
ا
recommendedعنالتحديد بالغاءوذلك)أول options).



يل-18 ى يمكنك اختيار تبى
ى النسخة عىل فالش ميمور 

ة .  مباشر
يجب أن تكون الفالش )

(ميمورى متصلة بجهازك

ل نسخة - ى وحرقها isoاو تبى
 DVDعىل فالش ميمورى او 

 
 
.الحقا

ظ ستقوم بتحديد مكان حف)
(الملف عىل الجهاز



نمتنتىهحتى انتظر -19
قمثمالنسخةتحميل

نعوتفعيلها بإستخدامها 
تحصلالذىالمفتاحطريق
.المتجرمنعليه



:مالحظات
يمكنلكنو الويندوز لنسخةالتفعيلمفتاحمنفقطواحدةنسخةعىلالحصولطالبلكليحق-

.مرةمنأكب  isoال نسخةنفستحميل

.11او10اماواحدةويندوز نسخةعىلالحصولللطالبيمكن-

- 
ى
 مشكلةمواجهةحالةف

ى
 او التحميلف

ى
ونيةااللللوحدةالرجوعيجبالجامىعبريدكف كبى

.مشكلتكحللتتمبكالخاصةبالكلية


