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 استخدام هذا الدليل 
 

      عرض خدمة  حول الخدمات والتقنيات الأساسية المضمنة فية   عاممعلومات   دليلاليوفر هذا 

"Microsoft Teams "اء مايكروسوفت شرك عن طريق إحدى  الحصول عليهاوالتي يمكن  مؤقت التجريبي ال 

 . (CSP)  حلول السحابيةلل  نمزوديال

 ة عام  نبذة
 

إتاحة الفرصة لمختلف  أشهر  6لمدة  ،CSPكاء مايكروسوفت شر  عن طريق  يبي،التجر هذا العرض تيحي

يمكن للعملاء الجدد  . بحيث  Microsoft (Teams)فرق المؤسسات في جميع القطاعات )الغير تعليمية( لتجربة  

كمركز للتعاون يجمع الدردشة   Teamsتجربة  Office 365 Businessأو عملاء  Exchange Onlineأو عملاء 

 .  يبيعرض التجرهذا الانظر أدناه للحصول على تفاصيل  مكان واحد.  منوالاجتماعات 

 

 لأسئلة المتداولة ا
 

 تراخيصإلى   هاتحويل  قبل أشهر  6هل يجب على العميل الانتظار لمدة 

    ؟مدفوعة الأجر 

الإصدار التجريبي   تراخيصتحويل  من ( CSPالمختار )مايكروسوفت يمكن للمؤسسات أن تطلب من شريكها لا، 

 المدفوعة في أي وقت.  الإصدارات الرسمية إلى

بعد انتهاء مدفوعة  تراخيصهل سيتم تحويل الإصدار التجريبي تلقائي ا إلى 

 ؟  مدة العرض

الشريك والعميل،   بينالاتفاق  وحسب  ،أشهر بدون رسوم تلقائية 6لا، تنتهي صلاحية التراخيص التجريبية بعد  

  .  تراخيص مدفوعة.تحويل التجارب إلى   CSPلشريك ليمكن 
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 العرض التجريبي تفاصيل  
 

مؤهلة للحصول على الإصدار  ،الشركات الصغيرة والمتوسطة أي من

 أشهر؟ 6التجريبي المجاني لمدة 

 حاليا  365 أوفيسالتي ليس لديها المؤسسات الجديدة  •

 1  خطةإكسشينج أون لاين  •

 2  إكسشينج أون لاين خطة •

• Office 365 ProPlus  ( الإنتاجية: وورد، إكسل، بوربوينت، والتي تتضمن  365تطبيقات )تيمز 

 أعماللل  365  أوفيس •

 365  لديها أوفيس ولا يوجد 365 دايناميكس الديه المؤسسات التي •

  

 ؟لهذا العرض التجريبيمن هم العملاء غير المؤهلين 
استخدام   ، حيث يمكنهاإصدار التجريبيهذا الغير مؤهلة ل  والمدارس والجامعات  ةالتعليميالمؤسسات 

 . المجاني A1 365  أوفيس خيصاتر 

 ؟يبيالتجرهذا العرض في  شمولها يمكنكم عدد التراخيص التي 
 مؤسسة.  لكل مستخدم 1000سيتم توفير الاشتراكات التجريبية لما يصل إلى 

 ؟التجريبيهذا العرض تضمنه يما الذي 
من   المستخدمين تمكنس التي والخدمات الإضافية التالية  كافة لكل مستخدم، الإصدار التجريبيهذا  يتضمن

 ويشمل ذلك ما يلي: .  Microsoftتجربة لفرق  تكامل ال

  (Exchange Foundationلإكسشينج )الخدمات الأساسية  •

 والأذونات اللازمة داخل التطبيقات  عداد مهام سير العملإ ل،  1 خطة 365  لأوفيس (Flow)  وفلوخدمة  •

 Teams، لإنشاء النماذج وتحريرها من داخل مايكروسوفت  Forms النماذج خدمة •

 ، لإنشاء الخطط لمتابعة المهمات المختلفة في العمل  Planner مايكروسوفت خدمة  •

 لعقد إجتماعات أكثر تفاعلية   السبورة البيضاءمايكروسوفت  •

 لعقد الاجتماعات و الدردشة للعمل بكفاءة عن بعد  ،   Microsoft Teamsفرق  •

 ، للأدوات والبرامج الإنتاجية )أوفيس( عن طريق متصفح الانترنت أون لاين أوفيس •

• PowerApps  لخطةOffice 365 1  دون الضرورة إلى   خصصة مع بيانات متصلة ،ت تطبيقات م، لإنشاء

 خبرة برمجية سابقة.  

 لتخزين المعلومات  500MB بدون لإنشاء مواقع ويب ،  Kioskعلى الانترنت  SharePointخدمة  •

 لى موقع الفيديو الخاص بك ، لتسجيل الاجتماعات و تخزينها ع Streamخدمة  •

 ، لإنشاء محتوى تفاعلي وجذاب على الانترنت  Swayخدمة  •

 إنشاء الشبكة الاجتماعية الخاصة بمكان عملك ل،  Yammerخدمة  •

https://support.microsoft.com/ar-sa/office/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%af%d9%81%d9%82-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%87-%d8%a3%d9%88-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%8a-sharepoint-online-%d8%a3%d9%88-onedrive-for-business-a9c3e03b-0654-46af-a254-20252e580d01?omkt=ar-sa&ui=ar-sa&rs=ar-sa&ad=sa
https://support.office.com/ar-sa/article/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87-%d9%81%d9%8a-microsoft-teams%e2%80%8f-333b97a3-41d9-48bc-a1cb-84a96bd44e14?omkt=ar-SA&ui=ar-SA&rs=ar-SA&ad=SA
https://support.office.com/ar-sa/article/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87-%d9%81%d9%8a-microsoft-teams%e2%80%8f-333b97a3-41d9-48bc-a1cb-84a96bd44e14?omkt=ar-SA&ui=ar-SA&rs=ar-SA&ad=SA
https://support.office.com/ar-sa/article/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-planner-%d9%81%d9%8a-microsoft-teams-62798a9f-e8f7-4722-a700-27dd28a06ee0?omkt=ar-SA&ui=ar-SA&rs=ar-SA&ad=SA
https://support.office.com/ar-sa/article/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-planner-%d9%81%d9%8a-microsoft-teams-62798a9f-e8f7-4722-a700-27dd28a06ee0?omkt=ar-SA&ui=ar-SA&rs=ar-SA&ad=SA
https://support.office.com/ar-sa/article/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-planner-%d9%81%d9%8a-microsoft-teams-62798a9f-e8f7-4722-a700-27dd28a06ee0?omkt=ar-SA&ui=ar-SA&rs=ar-SA&ad=SA
https://support.microsoft.com/ar-sa/office/%d9%84%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-teams-d9210aa2-876a-40f0-8ca0-5deb2fc11ca6?omkt=ar-sa&ui=ar-sa&rs=ar-sa&ad=sa
https://support.microsoft.com/ar-sa/office/%d9%84%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-teams-d9210aa2-876a-40f0-8ca0-5deb2fc11ca6?omkt=ar-sa&ui=ar-sa&rs=ar-sa&ad=sa
https://support.microsoft.com/ar-sa/office/%d9%84%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-teams-d9210aa2-876a-40f0-8ca0-5deb2fc11ca6?omkt=ar-sa&ui=ar-sa&rs=ar-sa&ad=sa
https://support.office.com/ar-sa/teams?omkt=ar-SA
https://support.office.com/ar-sa/teams?omkt=ar-SA
https://support.office.com/ar-sa/teams?omkt=ar-SA
https://support.microsoft.com/ar-sa/help/3213961/enhance-your-business-with-dynamics-365-powerapps-and-flows
https://support.office.com/ar-sa/article/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-sharepoint%d8%9f-97b915e6-651b-43b2-827d-fb25777f446f?ui=ar-SA&rs=ar-SA&ad=SA
https://support.office.com/ar-sa/article/Microsoft-Stream-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-c3240bd5-5f80-4fd0-a37d-7a3275605f3a
https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-Sway-2076c468-63f4-4a89-ae5f-424796714a8a
https://support.office.com/ar-sa/article/Yammer-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87%D9%83-5a72290d-725b-4c19-af48-599207d16b47
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 ؟هذه الإصدار التجريبيما الذي لم يتم تضمينه في 
أو  Exchange Online  التقويم في لا تستخدم جهة عملكإذا كانت  Teamsلن يتم دعم وظيفة التقويم في 

 +(. Exchange 2013أو  +  Exchange 2016)  Exchange On-Premإصدار معتمد من 

 ؟إصدار التجريبيستمر اليإلى متى 
يتم تعقب     (. CSPالسحابية ) شريك موفر الحلول بدئها من قبل( أشهر من تاريخ  6تستمر التجربة لمدة ستة )

تم بدئها قبل    التي تجريبيةالنسخة ال افة مستخدم إلى إضتمت  إذا ، مما يعني أنهالمدة من المستخدم الأول

 شهر واحد فقط من الاستخدام المجاني المتبقي.    الجديد المستخدم هذا خمسة أشهر، سيكون لدى

 ؟إصدار التجريبيالبدأ يمتى 
تراخيص  ، وليس عندما يتم تعيين (Tenantجهة العمل )تاريخ بدء الإصدار التجريبي ل منتبدأ التجربة 

 للمستخدمين. 

 ماذا يحدث لبيانات المستخدم عند انتهاء التجربة؟

تم إزالة  ي فلنالفرق،  عند انتهاء التجربة وإذا لم تتم ترقية المستخدم على الفور إلى اشتراك مدفوع يتضمن

اخل  وتبقى كافة البيانات د Azure Active Directoryالمستخدم لا يزال موجودا  في فبيانات المستخدم. 

Teams . بمجرد تعيين ترخيص جديد للمستخدم لتمكين وظائفTeams   مرة أخرى، ستظل كافة المحتويات

 smMicrosoft Teaلـ  Office 365ترخيص موجودة. لمزيد من المعلومات، راجع 
 

إذا لم يكن لدى العميل اشتراكات نشطة مدفوعة أو تجريبية، فسيتبع ُنهج الاحتفاظ بالبيانات العادية في و

Office 365  . على الاحتفاظ بالبيانات وحذفها وتدميرها في لمزيد من المعلومات، راجع نظرة عامةOffice  

365    

 ؟ستخدمم 1000أكثر من ل ة تجريبيةنسخ إلى اجت جهة العملحتاماذا لو 
لاستكشاف خيارات   (CSP) مقعد، فعليها الوصول إلى شريكها  1000إذا كانت المؤسسة تحتاج إلى أكثر من 

والذي لا يمكن استخدامه لأكثر  الحاليي بي عرض التجرهذا ال الترخيص الإضافية الأخرى المتاحة، بالإضافة إلى 

 . مستخدم  1000من 

 
 

 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/office-365-licensing
https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/office-365-licensing
https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/office-365-licensing
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/Enterprise/office-365-data-retention-deletion-and-destruction-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/Enterprise/office-365-data-retention-deletion-and-destruction-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/Enterprise/office-365-data-retention-deletion-and-destruction-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/Enterprise/office-365-data-retention-deletion-and-destruction-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/Enterprise/office-365-data-retention-deletion-and-destruction-overview

