
البدء باستخدام 
Microsoft OneDrive

احفظ ملفاتك في OneDrive لإبقاءها محمية ونسخها احتياطيًا بالإضافة 
إلى إمكانية الوصول إليها من جميع الأجهزة الخاصة بك، من أي مكان. 



إمكانية الوصول من أي 
مكان

من خلال OneDrive.com وتطبيق 
OneDrive للأجهزة المحمولة يمكنك إنشاء 

الملفات والوصول إليها وتحريرها من جميع 
الأجهزة، وفي أي مكان تكون فيه.

النسخ الاحتياطي لمجلد 
الكمبيوتر الشخصي

قم بتشغيل النسخ الاحتياطي لمجلد 
الكمبيوتر الشخصي لإجراء نسخ احتياطي 

لمجلدات سطح المكتب والمستندات والصور 
ومزامنتهم إلى OneDrive تلقائيًا.

 كيفية إعداد مجلد النسخ الاحتياطي 
للكمبيوتر الشخصي

التخزين السحابي
يوفر OneDrive مكاًنا واحًدا أمًنا للملفات 

والصور الخاصة لك. أبدا بـ 5 غيغابايت من 
سعة التخزين المجانية أو قم بالترقية إلى 

Microsoft 365 لتتمتع بـ 1 تيرابايت.

تعرف علي كيفية تحميل الملفات

https://onedrive.com/
https://onedrive.com/download
https://onedrive.com/download
https://onedrive.com/download
https://onedrive.com/download
https://support.office.com/article/d61a7930-a6fb-4b95-b28a-6552e77c3057
https://support.office.com/article/d61a7930-a6fb-4b95-b28a-6552e77c3057
https://support.office.com/article/d61a7930-a6fb-4b95-b28a-6552e77c3057
https://support.office.com/article/b00ad3fe-6643-4b16-9212-de00ef02b586


Office تكامل
يعمل OneDrive بسلاسة مع Office للويب. 
استخدم Word وPowerPoint وExcel مجانًا 

لإنشاء الملفات وتحريرها ومشاركتها بسهولة. 

تعرّف علي كيفيه استخدام ecffiO للويب

المشاركة والتعاون
يمكنك مشاركة المستندات والمجلدات والصور مع 
أي شخص. لا يحتاج الأشخاص الذين تشارك معهم 

ملفاتك إلى حساب لعرض الملف أو تحريره أو 
التعاون في العمل عليه في التوقيت الحقيقي.

تعرّف على كيفية مشاركة الملفات

الأمان
مع ميزات الأمان مثل المخزن الشخصي 

واكتشاف برامج الفدية الضارة ومعالجتها،1 
وتشفير الملفات، يمكنك تأمين عملك وذكرياتك 

دائمًا.

1يتطلب اشتراك في Microsoft 365 من نوع Personal أو 

.Home

https://products.office.com/free-office-online-for-the-web?rtc=1
https://products.office.com/free-office-online-for-the-web?rtc=1
https://support.office.com/article/dc62cfd4-120f-4dc8-b3a6-7aec6c26b55d
https://support.office.com/article/9fcc2f7d-de0c-4cec-93b0-a82024800c07
https://support.office.com/article/6540ef37-e9bf-4121-a773-56f98dce78c4
https://support.office.com/article/6540ef37-e9bf-4121-a773-56f98dce78c4
https://support.office.com/article/0d90ec50-6bfd-40f4-acc7-b8c12c73637f
https://support.office.com/article/0d90ec50-6bfd-40f4-acc7-b8c12c73637f


الحصول علي المزيد من 
الميزات باستخدام تطبيق 

الأجهزة المحمولة
نسخة احتياطية من لفة 

الكاميرا تلقائيًا
قم بنسخ الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًا 

تلقائيًا حتى لا تفقد أي ذكرى لك.

Android أو iOS :تعرّف على المزيد 

مسح المستندات 
الورقية ضوئيًا وحفظها

استخدم هاتفك لمسح المستندات الورقية 
أو الإيصالات أو ملاحظات السبورات 

.OneDrive البيضاء ضوئيًا وتخزينها في

Android أو iOS :تعرّف على المزيد 

OneDrive الرجاء زيارة مركز تعليمات ،OneDrive لمزيد من المعلومات حول

https://support.office.com/article/66605e54-48b8-4f55-bcff-34159702e344
https://support.office.com/article/74d406bb-71d0-47c0-8ab8-98679fa1b72e
https://support.office.com/article/d74d52bc-dd44-4a20-babb-b75621c32da0
https://support.office.com/article/7b5425d5-754f-4201-b88f-13fc765d7d3a
https://support.office.com/onedrive
https://support.office.com/onedrive


كن أكثر إبداًعا وتنظيًما وتأميًنا مع

Microsoft 365

قم بالوصول إلى الملفات وتحريرها ومشاركتها بسعة تخزينية 
.OneDrive علي السحابة تبلغ 1 تيرابايت في

تحمي ملفاتك وصورك بمستوى أمان متقدم.

يمكنك الحصول علي تطبيقات رائعة مثل Word و Excel و 
PowerPoint وأكثر لجميع الأجهزة الخاصة بك.

 Microsoft لمزيد من المعلومات حول
OneDrive 365 الرجاء زيارة خطط

https://onedrive.live.com/about/plans/
https://onedrive.live.com/about/plans/

