
 

 

 

  11ويهدوز من اليوم  ابتداء   رسميا قتطل مايلروسفت
 

 

، وىو عالنيًا Windows 11اليوم عه توؽر ويوذوز  Microsoftأعلوت مايلروسوؽت  - 0201أكتوبر  5الدار البيضاء ، 

ختى الآن. بؾظل التضنيم النعاد تخذيجه والنيزات  Windowsالؤصذار الأكجر إنتاجية وتعاوًنا وأماًنا مه ويوذوز 

النستدذميه تحربة مألوؽة ومبسػة وشدضية. لقذ بزغت خقبة  Windows 11ينود ويوذوز النظنوة الحذيذة ، 

 مليار خول العالم. 1.3البالؼ عذدىم  Windows 11لنستدذمي ويوذوز بالوسبة جذيذة 

 

، تم تضنيم ؽي خياتوا النهوية والشدضية امتزايذدورًا مخوريًا وا الشدضية خاسوبؽي الوقت الري تلعب ؽيه أجهزة 

 لتسهيل العنل الهخيه وتقريبوا منا نخبه: Windows 11ويوذوز 

 قائنة "ابذأ" معاد تضنينها للوصول بسرعة إلى كل ما نختاجه ؛  ●

" و "سػد النلتب" لتعذد النهام مع Ancrage de Groupesو " Ancrage de Dispositionوظائف جذيذة   ●

 تخسيه النساخة النتاخة على الشاشة ؛

مباشرة ؽي شريع النهام: سيلون مه الننله الإتضال على الؾور عه غريق  Microsoft Teamsتم دمح  ●

، الأساسي أو الحهاز الري تستدذمه الذردشة أو الضوت أو الؾيذيو ، ؽي أي ملان ، بػط الوظر عه الوظام

 ؛ iOSأو  Androidأو الأنذرويذ  Windowsضنه ويوذوز 

 ؛ أؽظل تحربة ألعاب كنبيوتر على الؤغلإق ●

معاد تضنينه باللامل لعرض النختوى، الؤبذاع، اللعب، العنل والتعلم  Microsoftمتحر مايلروسوؽت  ●

 بشلل أسرع وأكجر أماًنا

 

  وكذلك للمحترفين مومللعنشر تدريجي ومجاني 

تذريحيًا  Windows 11، يتم توؾير التخذيث النحاني لوظام التشػيل ويوذوز ل توؽير تحربة مجالية للنستدذميهمه أج

موازاة مع . 2122اعتبارًا مه اليوم بهذف أن تخضل جنيع أجهزة الخاسوب النؤىلة للتخذيث بخلول موتضف سوة 

 .2125أكتوبر  14 ايةإلى غمذعوًما بشلل كامل  Windows 11سيظل نظام التشػيل ويوذوز ذلك، 

ؽي  نختى الأليها الأجهزة النتواجذة ، ت Windows 11ستلون أخذث الأجهزة النؤىلة أول مه يستؾيذ مه ويوذوز 

السوق بواًء على قذرات أجهزتها واقذميتها والعوامل الأذرى التي تؤثر على التخذيث. ينله للصركات أن تبذأ بأمان 

النزيذ مه لحنيع أجهزة الخاسوب النؤىلة.  Windows 11اليوم عه غريق تجبيت ويوذوز النرخلة التحريبية 

 للنخترؽيه. Windows 11وذوز خول وي النعلومات

 

  Windows 11أداة "فحص سلامة الحاسوب" للتحقق من توافق جهازك مع ويهدوز 

 

لتخقق بأمان منا إذا كانت ، مه ا( PC Health Check"ؽخص سلإمة الخاسوب" )أو  برنامحبؾظل  ،للنستدذم ينله 

 جاىزة لخاسوبك. Windows 11ويوذوز إلى نظام ترقية ال

( وتخذيذ Windows Update)الؤعذادات< التخذيث والأمان<  Windows Updateكل ما عليك ؽعله ىو ؽتد إعذادات 

"التخقق مه وجود تخذيجات". إذا كان الخاسوب الشدصي مؤىلإً وكانت الترقية جاىزة ، ؽسيظهر ذيار التوزيل 

 والتجبيت.

عوذما ُتظهر  Windows Update، سيتم تقذيم الترقية مه ذلإل البرنامح نصرنهح تذريحي ومعتذل ؽي ؽي إغار 

عذم ك، ؽي الحهاز كلانشتنت مضادؽة بعط ال، لظنان أؽظل تحربة منلوة. إذا كللرالبيانات أن الخاسوب جاىز 

إذا كان جهاز الخاسوب غير الترقية ختى يتم خل النشللة. تتوؽر عنلية  وله إنشاء إجراء وقائيتواؽق التػبيق، ؽسيتم 

نظام ويوذوز ؾادة مه ره أو تعذيله للإستا يحب تػييم بن، ؽإن أداة "ؽخص سلإمة الخاسوب " ستدبر النستدذمتواؽق

Windows 11 .خول الترقية إلى   مزيذ مه النعلومات بأمانWindows 11. 

 

ا  Windowsأكثر إصدارات ويهدوز   أمان 

 

خة أماًنا لإ مجيل له بتضنيم يستؾيذ مه التقويات الحذيذة لتوؽير خناية شاملة ، مه الصري Windows 11يوؽر ويوذوز 

لخناية جنيع بيانات   للجقة النعذومة نظام تشػيل جاىزًا Windows 11إلى السخابة. وبالتالي ، يوؽر ويوذوز 

، وىو معالح أمان للأجهزة يسند بالتدزيه الآمه  Pluto بلوتويقذم دعًنا لـكنا على جنيع أجهزتهم  يهالنستدذم

 .Windows 11ان ؽي ويوذوز خول الأم   مزيذ مه النعلومات للبيانات الخساسة.

 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2021/10/04/empower-your-hybrid-workforce-today-with-windows-11/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2021/10/04/empower-your-hybrid-workforce-today-with-windows-11/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2021/10/04/empower-your-hybrid-workforce-today-with-windows-11/
https://blogs.windows.com/windowsexperience/?p=176233
https://www.microsoft.com/security/blog/?p=98328


 

 

،  Panos Panayالنذونة الداصة  بـ  blogpost، يرجى زيارة  Windows 11خول ويوذوز مه النعلومات  لنزيذل

الإغلإع على ، يرجى  Surface. لنعرؽة النزيذ خول الحذيذ عه Microsoftكبير مسؤولي النوتحات ب مايلروسوؽت 

 .Microsoft Devices، نائب رئيز  Pete Kyriacouمذونة  blogpostوالبيان الضخؾي الضادر عه مايلروسوؽت 

 

https://blogs.windows.com/windowsexperience/?p=176228
https://anws.co/b6YRd/%7bb9321dca-93f4-489c-8398-2759707398d5%7d

