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 المثبتة بالكامل Officeتطبٌقات 

 PowerPointو Excelو Wordاحصل دائماً على أحدث اإلصدارات المثبتة بالكامل من 
وسجل أفكارك بأي شكل إلنجاز أعمالك  Accessو Publisherو Outlookو OneNoteو

 باستخدام لوحة مفاتٌح أو قلم أو شاشة لمس. —بصورة أفضل 

 

 إمكانٌة العمل على أجهزة متعددة

تر المثبت بالكامل مع إمكانٌة تثبٌته على ما ٌصل إلى جهازي كمبٌو Officeاحصل على تجربة 
أو جهازي كمبٌوتر لوحً وهاتفٌن )بما فً ذلك األجهزة التً تعمل بنظام  Macشخصً أو 

Windows وAndroid™ وApple®.)  
 قد ٌختلف توفر التطبٌق ومٌزاته حسب النظام األساسً والجهاز.

 PowerPointو Excelو Wordمن  Office 2016: إصدارات الكمبٌوتر الشخصً
أو إصدار  Access  .Windows 7و Publisherو Outlookو OneNoteو

 مطلوب. أحدث
Mac إصدارات :Office 2016  منWord وExcel وPowerPoint وOneNote 

أو  Mac OS X 10.10نظام التشغٌل  Office 2016 for Mac. ٌتطلب Outlookو
 اإلصدار األحدث.

 Excelو Wordمن  Office 2016: إصدارات اللوحً Windowsكمبٌوتر 
 Windows. ٌتطلب Accessو Publisherو Outlookو One Noteو PowerPointو
 PowerPointو Excelو Office Mobile (Wordأو إصدار أحدث. تتطلب تطبٌقات  8
 .Windows 10( استخدام One Noteو

 PowerPointو Excelو Office Mobile  (Word: تتطلب تطبٌقات   Windowsهاتف  
 .Windows 10( استخدام Outlookوتقوٌم  Outlookوبرٌد  One Noteو

i OS  ٌتطلب :Office for iPad® وiPhone®  استخدام نظام التشغٌلi OS 8.0  أو إصدار
أو إصدار  i OS 9.0استخدام نظام التشغٌل  Office for iPad Pro®أحدث. فً حٌن ٌتطلب 

 أحدث.

Android ٌمكن تثبٌت :Office for Android™  على أجهزة الكمبٌوتر اللوحً والهواتف
أو إصدار أحدث ومزودة بمعالج  Android KitKat 4.4ر التالٌة: تعمل بنظام التً تفً بالمعاٌٌ

Intel x86  أو مستند إلىARM. 

 ٌختلف مدى توفر تطبٌقات األجهزة المحمولة حسب البلد/المنطقة.
 .www.office.com/information للحصول على مزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة

 

 الوصول من أي مكان

تٌراباٌت للمستندات والصور  1تبلغ  One Driveاحصل على سعة تخزٌنٌة على السحابة فً 
 ومقاطع الفٌدٌو، بحٌث ٌمكنك تحرٌرها ومشاركتها من أي مكان وعلى كل األجهزة.
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 Skypeالبقاء على تواصل من خالل 

 شهرٌاً. Skype من دقٌقة 06 باستخدام العالم حول والعائلة األصدقاء مع تواصل على ابق  
 تم جهاز أي من األرضٌة والخطوط الجوالة بالهواتف لالتصال Skype دقائق استخدام وٌمكنك
 جهازاً  أو تلفزٌوناً  أو لوحٌاً  كمبٌوتر جهاز أو جوالً  هاتفاً  أكان سواء علٌه، Skype تثبٌت
  آخر.

 

 الحصول دائماً على آخر التحدٌثات

، ألنك Officeنشط، ل داعً للقلق بشأن ترقٌة  Office 365 Universityباستخدام اشتراك 
 ومٌزاته وخدماته. Officeتتمتع دائًما بالوصول إلى أحدث تطبٌقات 

 

 Microsoftدعم 

، ٌمكنك الحصول على المساعدة مباشرًة من خبراء مدربٌن لدى Office 365بصفتك مشتركاً فً 
Microsoft.عبر الهاتف أو عبر المحادثة، وذلك من دون أي رسوم إضافٌة ، 

 المستخدمون المؤهلون

للطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس وموظفً الكلٌة المسجلٌن  Office 365 Universityٌتوفر 
ول ٌعد خرٌجً تلك   بدوام كامل أو دوام جزئً فً مؤسسات التعلٌم العالً المؤهلة والمعتمدة. 

  المؤسسات مؤهلٌن لذلك النظام.

المدارس المتعددة الفنون تشتمل مؤسسات التعلٌم العالً المؤهلة والمعتمدة على الجامعات و
التطبٌقٌة ومعاهد التكنولوجٌا، باإلضافة إلى المؤسسات التعلٌمٌة العلٌا األخرى، مثل الكلٌات 

 والمدارس المهنٌة التً تمنح درجات أكادٌمٌة أو شهادات مهنٌة.
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