
 

 

 

 

 

 

 

 الخطوات التالية
 

تحقق من صحة الأهلية واشترك 

 Shape the Future في برنامج

"صناعة المستقبل" من متجر 

Microsoft for Education. 

 

 

 "صناعة المستقبل" Shape the Futureنبذة عن برنامج 
لتمكين كل طالب على سطح الأرض لإنجاز المزيد. نؤمن بأن تزويد الطلاب  Microsoftيكمن التعليم في صميم مهمة 

لية على المدى البعيد. تفخر بنظام أساسي يتطور وينمو معهم هو أمر ضروري لتحقيق النجاح والاستعداد للحياة العم

Microsoft  بالعمل مع مجموعة كبيرة من الشركاء لتقديم برنامجShape the Future  صناعة المستقبل" لعملاء التعليم"

المؤهلين؛ وذلك لاستخدامه بواسطة الإداريين أو المدرسين أو الطلاب في المدارس  12من رياض الأطفال إلى الصف 

الأساسي المتعلمين من رياض الأطفال ليمتد دعمه حتى الدورات  Windowsوية. يمكن أن يدعم نظام الابتدائية أو الثان

 الفنية المتقدمة، مع توفير إمكانية تشغيل البرامج الخفيفة ذات الإمكانيات القوية.

 

أطفال إلى للمؤسسات التعليمية من رياض ال Microsoft"صناعة المستقبل" من  Shape the Futureيتيح برنامج 

. يتم Microsoftمن شركاء  Windowsالمؤهلة* شراء الأجهزة التي تشمل خصومات على ترخيصات برامج  12الصف 

بواسطة الشركاء الموردين للأجهزة التي تعمل بنظام  Windowsتحديد أسعار البرنامج للأجهزة التي تعمل بنظام 

Windowsهلية مؤسستك، ستكون مؤهلاً للشراء من شركائنا بالأسعار . بالتسجيل في البرنامج، وتقديم ما يفيد بأ

 "صناعة المستقبل". Shape the Futureالمخفضة لبرنامج 

 "صناعة المستقبل"؟ Shape the Futureمن المؤهل لبرنامج 
مؤهلين إذا كانوا من المستخدمين المؤهلين في برنامج  12يكون عملاء التعليم من رياض الأطفال إلى الصف  •

. تكون المشتريات Microsoftالتعليم*. تكون المتطلبات مماثلة لمتطلبات اتفاقيات الترخيص المجمع من 

 مؤهلة فقط. 12المخصصة للاستخدام المؤسسي بواسطة المؤسسة التعليمية من رياض الأطفال إلى الصف 

  المجمع في التعليم ومستخدم برنامج التعليم المؤهل. Microsoftترخيص ي اعرف المزيد حول تعريف •

 "صناعة المستقبل"؟ Shape the Futureهل أنت مستعد لبدء برنامج 
 Shape the Futureبرنامج الوصول إلى  12التعليم من رياض الأطفال إلى الصف  يمكن للمدارس ومديريات •

 لديهم.  Microsoftأو الاتصال بممثل  12"صناعة المستقبل" من رياض الأطفال إلى الصف 

 Microsoft for"صناعة المستقبل" من متجر  Shape the Future تحقق من صحة الأهلية واشترك في برنامج •

Education . 

"صناعة المستقبل"، ولكن  Shape the Futureتكون المدارس والمديريات في الأسواق الأخرى مؤهلة لبرنامج  •

 صول على مزيد من المعلومات.  لديها للح Microsoftيتعين عليها الاتصال بممثل 

 هل أنت مشترك بالفعل وتحتاج إلى مساعدة في العثور على الحل المناسب؟
 للطلاب والمعلمين ومدرستك.  Windowsاعثر على أجهزة التعليم التي تعمل بنظام 

: الإصدار التعليمي، Minecraftو OneNote Class Notebook، وWindows 10، وOffice 365 Educationعن طريق 

نواصل تقديم التجارب الرائعة والشاملة التي تكون مصدر إلهام في عملية التعلم. اعرف المزيد على 

www.microsoft.com/education/ . 

 
لى أنظمة العملاء الموزعة مباشرًة على المشترين المؤهلين أو وكلائهم، كما هو * يمكن تثبيت المنتج المخصص فقط للأكاديمية الوطنية بشكل مسبق ع

( ضمن عرض المؤسسة الأكاديمية الوطنية. "عرض المؤسسة الأكاديمية الوطنية" يعني أحد البرامج Microsoft)ترخيص التعليم من  MS LOEمحدد في 

منظمات غير الحكومية أو إحدى المؤسسات التعليمية )يتم تعريفها باسم "المشتري الذي بموجبه ستشتري إحدى المنظمات الحكومية أو إحدى ال

شهرًا للاستخدام التعليمي. لأغراض عروض المؤسسة الأكاديمية الوطنية، يعني "الاستخدام  12المؤهل"( أنظمة العملاء في غضون مدة قدرها 

 اب في المدارس الابتدائية أو الثانوية. التعليمي" الاستخدام بواسطة الإداريين أو المدرسين أو الطل

 

 

 
http://aka.ms/shapethefuture 

 متاح في الأسواق التالية

 أندورا

 أستراليا

 النمسا

 بلجيكا

 بلغاريا

 كندا

 كرواتيا

 قبرص

جمهورية 

 التشيك

 الدنمارك

 إستونيا

 جزر فيرو

 فنلندا

 فرنسا

 اليونان

 المجر

 أيسلندا

 أيرلندا

 جزيرة مان

 إيطاليا

 اليابان

 جيرسي

 

 لاتفيا

 ليشتنشتاين 

 ليتوانيا

 لكسمبورج

 مالطا

 موناكو

 هولندا

 نيوزيلندا 

 النرويج

 بولندا

 البرتغال 

 رومانيا

 سان مارينو

 سلوفاكيا

 سلوفينيا

 إسبانيا

 السويد

 سويسرا

المملكة 

 المتحدة

الولايات 

 المتحدة

 الفاتيكان 
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Microsoft Education 

 12"صناعة المستقبل" من رياض األطفال إلى الصف  Shape the Futureبرنامج 

المؤهلة شراء األجهزة التي تشمل  12يمكن للمؤسسات التعليمية من رياض األطفال إلى الصف 

 .Microsoftمن شركاء  Windowsخصومات على ترخيصات برامج 
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