
 دليل البدء السريع
 يبدو Microsoft Outlook 2013 مختلفاً عن اإلصدارات السابقة، لذا أنشأنا 

هذا الدليل لتقليل الفترة الالزمة لتعلم استخدامه.

التخصيص
خّصص Outlook. اختر أنظمة ألوان وخلفيات مختلفة، وقم بمزامنتها مع أجهزة الكمبيوتر 

األخرى.

البحث
يمكنك البحث في مجلد ومجلدات فرعية وحتى في علب البريد األخرى.

إدارة مهام الرسائل في قائمة الرسائل
قم بتصنيف الرسائل أو وضع عالمة لها أو حذفها في المكان الذي تتواجد فيه مباشرة، أي 

في قائمة الرسائل.

Backstage طريقة العرض
انقر فوق عالمة التبويب ملف لفتح طريقة 

عرض Backstage، حيث يمكنك إضافة 
حساب وتغيير اإلعدادات.

تنفيذ مهام إضافية في شريط المهام
يعرض شريط المهام متصفح التاريخ 
والمواعيد واألشخاص وقائمة المهام.

جزء األشخاص
قم بعرض تفاصيل حول الجميع في السطر 

إلى أو من أو نسخة لكل رسالة. 

الرد من جزء القراءة
قم بالرد وإعادة التوجيه من جزء القراءة 

مباشرة. واكتب رداً في جزء القراءة أيضاً.

نظرة خاطفة
ألِق نظرة خاطفة على التقويم واألشخاص 
والمهام. واّطلع حتى على المواعيد القادمة.



 األمور األهم أوالً:
إضافة حسابك

قبل أن تتمكن من إرسال الرسائل أو تلقيها، عليك االتصال بحساب بريدك اإللكتروني. إذا كانت شركتك تستخدم 
Microsoft Exchange، فسيحاول Outlook 2013 إعداد حساب البريد اإللكتروني لك. 

إذا كنت تستخدم بريداً إلكترونياً يستند إلى اإلنترنت )مثل Hotmail أو Gmail أو Yahoo!(، فأدخل اسمك 
وعنوان بريدك اإللكتروني وكلمة المرور إلعداد الحساب.

Office تغيير نسق
لقد أعدنا تصميم Office 2013 لتوفير مساحة غير مزدحمة وخالية كورقة فارغة. إذا أردت رؤية مناطق مختلفة 

.Office بشكٍل منفصل، فيمكنك تغيير نسق Outlook من

استخدم اإلعدادات ضمن ملف < حساب Office لتغيير نظام لون Office 2013 لكل أجهزة الكمبيوتر، أو 
 استخدم خيارات Outlook لتغيير نظام اللون على هذا الكمبيوتر فقط. يمكنك االختيار بين أبيض أو رمادي فاتح

أو رمادي داكن.



 العناصر التي ربما تبحث عنها
.Outlook 2013 استخدم القائمة أدناه للبحث عن بعض األدوات واألوامر األكثر شيوعاً في

ثم ابحث في...انقر فوق...من أجل...

انقر فوق ملف < خيارات < بريد < القرطاسية والخطوط. ضمن عالمة التبويب قرطاسية ملفتطبيق القرطاسية أو الخلفيات على رسالة
شخصية، انقر فوق نسق.

ضمن معلومات الحساب، انقر فوق ردود تلقائية < إرسال ردود تلقائية، ثم حدد الخيارات )تتطلب ملفإرسال ردود تلقائية عند التواجد خارج المكتب
.)Microsoft Exchange Server هذه الميزة حساب

 من رسالة بريد جديدة، انقر فوق رسومات توضيحية، ثم انقر فوق أحد الخيارات التالية: صورإدراجإدراج صورة أو قصاصة فنية
أو صور عبر اإلنترنت أو أشكال أو SmartArt أو مخطط أو لقطة شاشة.

في طريقة العرض بريد، انقر فوق نقل < قواعد.الصفحة الرئيسيةإدارة رسائل البريد اإللكتروني عبر تعيين القواعد

من رسالة بريد جديدة، انقر فوق رموز < رمز.إدراجإدراج رمز أو حرف خاص

انقر فوق خيارات < التقويم. ضمن خيارات التقويم، انقر فوق إضافة عطل.ملفإضافة أيام العطل إلى التقويم

من طريقة العرض التقويم، في المجموعة مشاركة، انقر فوق تقويم البريد اإللكتروني < مشاركة الصفحة الرئيسيةمشاركة تقويم
التقويم )تتطلب هذه الميزة حساب Microsoft Exchange Server( أو النشر عبر إنترنت.



 البريد ليس كل شيء
إن التواصل مهم، ولكن وقتك مهم أيضاً. قام Outlook 2013 بتحديث الطريقة التي تدير بها وقتك 

واألشخاص والمهام.

Lync جدولة اجتماع
تعّرف على األشخاص وجهاً لوجه أو وّفر على نفسك عناء الذهاب في رحلة 

.Lync 2013 باالجتماع عبر اإلنترنت بواسطة

التخطيط بحسب الطقس
ألِق نظرة سريعة على التوقعات الجوية لمدينتك وألربع مدن أخرى. وهكذا عندما تخطط الجتماع 

خارج منطقتك، فستعلم ما عليك توضيبه.

نظرة خاطفة
 قم بتمرير الماوس فوق اجتماع أو

موعد لرؤية تفاصيله.

عرض تقويمات األشخاص اآلخرين
اّطلع بسرعة على أفضل األوقات لجدولة 

اجتماع مع اآلخرين.



إنشاء توقيع للبريد اإللكتروني
إلنشاء توقيع للبريد اإللكتروني الجديد، قم بما يلي: 

1.  انقر فوق ملف <  خيارات <  بريد. ضمن إنشاء رسائل، انقر فوق تواقيع. 
2.  ضمن عالمة التبويب توقيع البريد اإللكتروني، انقر فوق جديد، ثم اكتب اسماً للتوقيع.

3.  في المربع تحرير التوقيع، اكتب النص الذي تريد تضمينه في التوقيع، ثم استخدم األدوات المضّمنة لتنسيقه.
 

إضافة توقيع تلقائياً إلى الرسائل
إلضافة توقيع تلقائياً إلى رسائل البريد اإللكتروني الجديدة، قم بما يلي:

1.  انقر من أي طريقة عرض فوق ملف < خيارات < بريد. ضمن "إنشاء رسائل"، انقر فوق تواقيع.
2.  ضمن اختيار توقيع افتراضي، اختر التوقيع الذي يجب إضافته إلى الرسائل الجديدة. إذا أردت، حدد توقيعاً 

مختلفاً من أجل الرد/إعادة التوجيه. 
3.  إلضافة توقيع إلى رسالة جديدة يدوياً، من رسالة جديدة، ضمن عالمة التبويب رسالة، في المجموعة تضمين، 

انقر فوق التوقيع، ثم انقر فوق التوقيع الذي تريده.

إذا أنشأت توقيعاً بالفعل، فيمكنك نسخه من إحدى الرسائل المرسلة ثم لصقه هنا.


