
خطوات الحصول عىل 
WINDOWS 11

ةجامعة اإلسكندري–وحدة تكنولوجيا المعلومات 



Windowsمننسختكعىلللحصولالتاليةالخطواتاتباعيمكن 11:

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



 الصورة11سيتم تسجيل دخولك للمتجر، وستجد نسختك من ويندوز -4
ى
.كما تظهر ف



سيتم توجيهك اىل هذه الصفحة،windows 11بعد 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 -



:فى هذه الخطوة ستقوم بادخال اسمك األول واسمك األخب  فى االماكن المشار اليها فى الصورة أدناه -8



Proceedعىلبالضغطقم-9 With Orderالطلبإلنهاء.



Productلديكسيظهر -10 Key(لديكبنسخهقم)نسختكبتفعيلالخاصالمفتاح
.بالويندوزالخاصisoملفبتحميلالخاصالرابطستجد كما 

كود التفعيل الخاص بك

isoرابط تحميل ملف ال



قم بالضغط عالرابط. ستظهر هذه الصفحة isoبالضغط عىل الرابط الخاص بنسخة ال -11
.الموضح بالصورة



سينقلك الرابط لهذه الصفحة -12
نك وستجد العديد من الخيارات التى تمك
من اختيار إما تنصيب نسختك عىل 

ة  جهازك الحاىل مباشر
 االختيار  isoاو تحميل ملف ال  

ى
كما ف

 الصورة
ى
.المشار اليه ف

قم باختيار اسم isoلتحميل ملف ال 
ط النسخة من القائمة المنسدلة ثم اضع

.تحميل



Confirmاضغطثمبنسختكالخاصةاللغةبإختيار قم-13

أصبحت النسخة جاهزة للتحميل



:مالحظات
يمكنلكنو الويندوز لنسخةالتفعيلمفتاحمنفقطواحدةنسخةعىلالحصولطالبلكليحق-

.مرةمنأكب  isoال نسخةنفستحميل

ال حتى ال امجهازكمواصفاتتطابقكانتواذا 11ويندوزتشغيلمتطلباتمنبالتأكد ينصح-

.تشغيلهاثناءمشكلةتحدث

.منهابدال 10ويندوزمننسخةاخر تحميليمكنكالمتطلباتيقابلجهازكيكنلماذا -

.11او10اماواحدةويندوز نسخةعىلالحصولللطالبيمكن-

- 
ى
 مشكلةمواجهةحالةف

ى
 او التحميلف

ى
ونيةااللللوحدةالرجوعيجبالجامىعبريدكف كبى

.مشكلتكحللتتمبكالخاصةبالكلية


