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 إخفاء الشريط

هل تحتاج إلى توفٌر مساحة على الشاشة؟ 

انقر فوق هلذه األٌلقلونلة أو اضلىل  علللى 

CTRL+F1 .إلخفاء الشرٌ  أو إظهاره 

 جزء األشخاص

 Outlookبلربل    Outlook Social Connectorٌقوم 

بالشبكات االجتماعٌة الخاصة بك. وٌظهلر بشلكلل افلتلراضلً 

 مصىراً أسفل جزء القراءة.

 عالمات تبويب الشريط

انقر فلوق أي علةملة تلبلوٌلب ملوجلودة علللى الشلرٌل  

 لعرض األزرار واألوامر الخاصة بها.

 شريط المهام

ٌعرض هذا الشلرٌل  اللذي ٌلملكلن تلىلٌلٌلر 

حجلمله، "ملتلصلفلر اللتلارٌلع" واللملواعلٌلد 

 الخاصة بك باإلضافة إلى قائمة المهام. 

 شريط أدوات الوصول السريع

تكون األوامر اللملعلروضلة هلنلا ملرئلٌلة دوملاً. وٌلملكلنلك إضلافلة األواملر 

 المفضلة لدٌك إلى شرٌ  األدوات هذا.

 مجموعات الشريط

تحتوي كل عةمة تبوٌب شرٌ  على مجموعات، كل منها ٌحتوي عللى ملجلملوعلة ملن األواملر اللملتلصلللة. 

 على أوامر للرد على رسالة برٌد إلكترونً معٌنة أو إعادة توجٌهها. استجابةوهنا، تحتوي المجموعة 

 Backstageطريقة عرض 

للللدخلول   ملفل انقر فوق عةمة التبوٌلب 

حٌل   Backstageإلى  رٌقة عرض 

ٌمكنك تعدٌل إعدادات الحساب وتلعلٌلٌلن 

الللردود الللتلللللللقللائلللٌللة وإدارة الللقلللواعلللد 

 والتنبٌهات.

للللللللللخللللروج مللللن  للللرٌللللقللللة عللللرض 

Backstage انلقلر فلوق أي علةملة ،

 تبوٌب على الشرٌ .

 جزء القراءة

 ٌعرض نص العنصر المحدد.

 جزء التنقل

ٌتم عرض المجلدات الملفلضلللة فلً أعلللى هلذا اللجلزء. 

وتعرض المن قة الوس ى كافة المجلدات النش لة. وفلً 

المن قة السلفلللى ملن اللجلزء، انلقلر فلوق أحلد األزرار 

جللهللات و  الللتللقلويللم و  الللبللريلدالخلتللٌللار  للرٌللقلة عللرض  

 وما إلى ذلك. االتصال

فً كل  رٌقة عرض، تتىٌر علةملات تلبلوٌلب الشلرٌل  

كً تعرض األزرار واألوامر المناسبة ل رٌقة اللعلرض 

 تلك.
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 Outlook 2010كٌفٌة الشروع فً العمل باستخدام 

أن لدٌك أسئلة حلول أملاكلن فً منذ فترة  وٌلة، فة شك   Microsoft Outlook 2003إذا كنت تستخدم 

 .Outlook 2010وأزرار شرٌ  األدوات فً  Outlook 2003وجود أوامر 

بلملا فلً   Outlook 2010لدٌنا العدٌد من الموارد المجانٌة المتوفرة لمساعدتك فً تعلم كٌفٌة التعامل مع 

 ذلللك الللدورات الللتللدرٌللبللٌللة ودالئللل االنللتللقللال مللن الللقللائللمللة إلللى الشللرٌلل . للللللعللثللور علللللى هللذه

 .الشروع في العمل، انقر فوق دعموأسفل . تعفيماتثم فوق  مف الموارد، انقر فوق عةمة التبوٌب 

 أٌن توجد القوائم وأشر ة األدوات؟

 ، ٌللللللمللللللتللللللد شللللللرٌلللللل  عللللللرٌللللللض فللللللً أعلللللللللللللى نللللللافللللللذةOutlook 2010فللللللً 

البرنامج. وهذا ما ٌ لق علٌه اسم الشرٌ ، وقد حل الشرٌ  محل القوائم وأشر ة األدوات القدٌمة. وتحتوي 

 كللل عللةمللة تللبللوٌللب مللوجللودة علللللى الشللرٌلل  علللللى أزرار وأوامللر مللخللتلللللفللة تللم تللرتللٌللبللهللا فللً

 مجموعات على الشرٌ .

 الموجودة على الشرٌ  اللخلاصلة  الصفحة الرئيسية، ٌتم عرض عةمة التبوٌب Outlook 2010عند فتر 

اللتلً تلحلتلوي علللى   جلديلدبالبرٌد. وأول ما ستشاهده على الجانب األٌمن من عةمة التبوٌب هو المجموعلة 

 (.جهة اتصالو اجتماعو موعدمثل ) عناصر جديدةأو  بريد إلكتروني جديدمجموعة من األوامر إلنشاء 

باإلضافلة إللى   إعادة توجيهو  رد عفى الكلو  رد، ستجد مجموعة من األوامر من بٌنها استجابةفً المجموعة 

 .برسالة فوريةاألوامر الخاصة بالرد عن  رٌق إعداد اجتماع أو الرد 

ٌعدل الشرٌ  مظهره كً ٌتناسب مع حجم شاشة الكمبٌوتر الخلاص بلك ودقلتلهلا. وفلً الشلاشلات األصلىلر 

حجًما، قد تعرض بعض مجموعات الشرٌ  اسم المجموعة فق  ولٌس األوامر التً تشملها. فً هذه الحلاللة، 

 انقر فق  فوق السهم الصىٌر الموجود على زر المجموعة لعرض األوامر.
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 أوامر تستخدمها عند الحاجة

األوامر التً تحتاج إلٌها فق  بناًء على إجلراءات ملعلٌلنلة تلقلوم بلهلا، بلدالً ملن   Outlook 2010ٌعرض 

 محاولة عرض كافة األوامر المتوفرة  وال الوقت.

 

فلً جلزء اللتلنلقلل، سلتلشلاهلد األواملر   اللبلريلدعلى سبٌل المثال، عنلد اللنلقلر فلوق 

المستخدمة فً البرٌد على الشرٌ . فٌمكنك إرسال الرسائل وحذفلهلا واللرد علللٌلهلا 

 وتمٌٌز الرسائل كمقروءة أو غلٌلر ملقلروءة أو تصلنلٌلفلهلا أو وضلع علةملة علللى

 الرسائل للمتابعة.

  

على الشرٌ . تحتوي النافذة اللتلً ٌلتلم فلتلحلهلا علللى   بريد إلكتروني جديدإلرسال برٌد إلكترونً، انقر فوق 

أو إلرفلاق ملللفلات أو   دفلتلر اللعلنلاويل األوامر التً ستحتاج إلٌها لتنسٌق النص أو للحصول على اسم ملن 

 برسالة البرٌد أو إلضافة توقٌع إلكترونً إلٌها. Outlookعناصر 

الموجود فً جزء التنقل، ستشاهد األوامر المناسبة للعمل فً التقوٌمات  التقويموبالمثل، عند النقر فوق الزر 

 ومشاركتها وإنشاء اجتماعات أو ترتٌب التقوٌم الخاص بك حسب الٌوم أو األسبوع أو الشهر.

 

على الشرٌ . تحتوي الصفحة التً ٌتم فتحها على األوامر اللخلاصلة   اجتماع جديدلجدولة اجتماع، انقر فوق 

 وخلٌلارات اللتلكلرار إذا كلنلت تلرغلب أن ٌلكلون االجلتلملاع  دفتر العناويل و  مساعد الجدولةباالجتماع مثل 

 ٌومٌاً أو أسبوعٌاً أو شهرٌاً أو سنوٌاً.

 

ال تقلق إذا لم ٌتم عرض كافة األوامر التً تحتاج إلٌها فً كل األوقات. علٌك فق  إجراء الخ لوات األوللى 

 وستكون األوامر التً تحتاج إلٌها متوفرة أمامك.
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 قد تبح  عنها وامرأ

وعلى الرغم من أن هذه القائمة لٌست شاملة، إال أنها تشكل نق ة ان ةق مفٌدة. للعثور على . Outlook 2010راجع الجدول الموجود أدناه حٌ  ٌمكنك العثور على بعض األوامر واإلعدادات التً قد تقوم بالبح  عنها فً 

 .دالئل تفاعفية حول االنتقال م  القائمة إلى الشريطثم حدد  الشروع في العملثم فوق  تعفيماتثم فوق  مف ، انقر فوق عةمة التبوٌب Outlook 2010القائمة الكاملة ألوامر 

 لفقيام بمهمة... …انقر فوق ثم بعد ذلك...

 مشاركة تقويمأو فوق  تقويم البريد اإللكترونيانقر فوق  مشاركة،فً المجموعة  الصفحة الرئيسية،من عةمة التبوٌب 

 النشر عبر إنترنت.أو فوق  (Microsoft Exchange Server)ٌت لب وجود حساب على
 مشاركة التقاوٌمات التقويم

 تخطيط،ثم فً المجموعة  عرضأوالً، قم بتشىٌل جزء القراءة إذا لم ٌكن ظاهراً. وللقٌام بذلك، انقر فوق عةمة التبوٌب 
اءة لتحدٌد مكان عرض الجزء. ولعرض المرفق بعد ذلك، انقر فوق رمز المرفق جزء القرانقر فوق السهم الموجود على 

 الموجود فً جزء القراءة لمعاٌنة الملف. وٌنبىً معاٌنة المرفقات أو فتحها عندما تكون من مصادر موثوق بها فق .
 البريد

 دون فترب Outlookعرض المرفقات فً 
 المرفقات فً نافذة منفصلة

ثم قم بإنشاء الرسالة وحدد بعد ذلك  إرسال ردود تفقائية،ثم حدد  ردود تفقائيةثم فوق  مف انقر فوق عةمة التبوٌب 
 .(Microsoft Exchange Serverالخٌارات التً ترغب فٌها. )ٌت لب حساب 

 البريد والتقويم وجهات االتصال،
 وما إلى ذلك

 الرد على الرسائل تلقائٌاً 
 )مساعد خارج المكتب(

فً  رسالة،ثم افتر الرسالة التً ترغب فً استعادتها. من عةمة التبوٌب  العناصر المرسفةمن جزء التنقل، انقر فوق 
 وٌمكنك بعد ذلك حذف الرسالة المرسلة استعادة هذه الرسالة.انقر فوق إجراءات،  ثم فوق  نقل،المجموعة 

 .(Microsoft Exchange Serverواستبدالها بأخرى جدٌدة إذا كنت ترغب فً ذلك. )ٌت لب حساب 
 استدعاء رسالة البريد

، اكتب نص البح . وٌمكنك تحدٌد معاٌٌر بحثفً جزء التنقل، انقر فوق المجلد الذي ترغب فً البح  فٌه. فً المربع 
كافة وٌمكنك توسٌع مجال البح  عن  رٌق النقر فوق  أدوات البحث.من عةمة التبوٌب  تنقية البح  فً المجموعة 

 أدوات البحث.فً عةمة التبوٌب النطاق فً المجموعة  عناصر البريد

 البريد أو التقويم أو جهات االتصال
 أو أي مكان ترغب
 فً البح  فٌه

 البح  عن العناصر باستخدام البح  الفوري

 إعدادات الحساب.ثم انقر فوق  معفوماتثم فوق  مف انقر فوق عةمة التبوٌب 
 البريد والتقويم وجهات االتصال،

 وما إلى ذلك
 تىٌٌر إعدادات الحساب
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 أٌن توجد "معاٌنة قبل ال باعة"؟

 .Backstage، ابح  عن "معاٌنة قبل ال باعة" فً  رٌقة عرض Outlook 2010فً 

ٌعرض الجانب األٌسر من النافذة معاٌلنلة للملا سلٌلظلهلر .  طباعة، ثم انقر فوق مف انقر فوق عةمة التبوٌب 

 علٌه العنصر المحدد عند ال باعة.

 ما الذي حد  للقائمة أدوات | خٌارات؟

 Outlookهل ترغب فً البح  عن إعدادات البرنامج التً تتحكم فً ملجلملوعلة ملن األشلٌلاء ملثلل قلٌلام 

بالتدقٌق اإلمةئً تلقائٌاً قبل اإلرسال أو إصدار أصوات عند ورود رسالة جدٌدة أو ملا إذا كلانلت اللرسلاللة 

 أو نص منسق أو نص عادي؟ HTMLالصادرة ستكون بتنسٌق 

حلٌل  ٌلملكلنلك   Outlookخليلارات سٌتم فتر مربع الحوار .  خياراتثم فوق  مف انقر فوق عةمة التبوٌب 

 الخاصة بك. Outlookتخصٌص تفضٌةت 

 حٌ  ٌمكنك إجراء تحدٌدات متعلقة بال باعة. طباعةلفتر مربع الحوار  خيارات الطباعةانقر فوق 

فق . غٌلر أن   Outlookعلى  Outlookخيارات ٌتم ت بٌق بعض اإلعدادات الموجودة فً مربع الحوار 

 Microsoft Officeبعض التفضٌةت )على سبٌل المثال، نظام األلوان( سٌتم ت بٌقها على كافة براملج 

 التً قمت بتثبٌتها. 2010
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 أٌن ٌوجد "مساعد خارج المكتب"؟

، أصبر "لمساعد خارج المكتب" اسماً جدٌداً وموقعاً جدٌداً. وٌمكنك العثور علٌه فلً Outlook 2010فً 

 .ردود تفقائيةثم انقر فوق  معفوماتثم فوق  مف انقر فوق  . Backstage رٌقة عرض 

 

ثلم أنشلا اللردود اللتلً تلرغلب فلً قلٌلام   إرسال ردود تلفلقلائليلة، حدد الخٌار ردود تفقائيةفً مربع الحوار 

Outlook .ًبإرسالها نٌابة عنك عندما تكون مسافراً أو مشىوال 

 .Microsoft Exchange Serverتت لب هذه المٌزة توفر حساب على مالحظة  

 ماذا حد  "لةستٌراد والتصدٌر"؟

، ال ٌزال بإمكانك استٌراد عناصر وتصدٌرها. على سلبلٌلل اللملثلال، قلد تلرغلب فلً Outlook 2010فً 

 )ics.  )iCalendarأو استٌراد ملف بتنسٌق  Outlookمجلدات شخصٌة( من . )pstتصدٌر ملف بتنسٌق 

 لدٌك. Outlookإلى تقوٌم 

. معالج االستيراد والتصديرلفتر   استيرادثم انقر فوق  فتحثم فوق  مف فً نافذة البرنامج الرئٌسٌة، انقر فوق 

، علٌك اتباع الخ وات التً ٌتم عرضها فً المعالج سواء السلتلٌلراد Outlook 2003وكما هو الحال فً 

 معلومات أو تصدٌرها.
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 إنشاء توقٌع برٌد إلكترونً

 .تواقيعثم فوق  توقيع، انقر فوق تضمي ، فً المجموعة رسالةسنبدأ بفتر رسالة جدٌدة. من عةمة التبوٌب 

. جلديلد، انقلر فلوق توقيع البريد اإللكترونيضمن عةمة التبوٌب 

تلحلريلر فلً اللملربلع .  ملوافلقاكتب اسًما للتوقٌلع، ثلم انلقلر فلوق 

 ، اكتب النص الذي ترغب فً تضمٌنه فً التوقٌع.التوقيع

 

لتنسٌق نص التوقٌع، حدده ثم استخدم أزرار النم  والتنسٌق لت بٌق الخٌارات التلً تلرغلب فلٌلهلا. إلضلافلة 

 عناصر غٌر النص، انقر فوق المكان الذي ترغب فً ظهور العنصر فٌه، وّنفذ أحد اإلجراءات التالٌة 

   موافقثم انقر فوق  مصن  كـ، ثم انقر فوق اسمك فً القائمة بطاقة عملانقر فوق. 

   موافق، واستعرض وصوالً إلى صورة وحددها، ثم انقر فوق صورةانقر فوق. 

   موافقثم انقر فوق  العنوا ، وأدخل ارتبا اً تشعبٌاً فً المربع إدراج ارتباط تشعبيانقر فوق. 

 إلنهاء إنشاء التوقٌع أو تعدٌله. موافقانقر فوق 

لن ٌظهر التوقٌع الذي قمت تواً بإنشائه أو تعدٌله تلقائٌاً فً اللرسلاللة اللملفلتلوحلة حلاللٌلاً. بلل ٌلجلب     مالحظة

 إدراجه ٌدوٌاً فً الرسالة.

 إضافة توقٌع إلى رسائل برٌد إلكترونً جدٌدة

 إلضافة توقٌع إلى الرسائل تلقائٌاً، قم بما ٌلً 

 .تواقيعثم فوق  توقيع، انقر فوق تضمي ، فً المجموعة رسالةمن عةمة التبوٌب 

 

، انقر فوق حسلاب اللبلرٌلد اإلللكلتلرونلً حساب البريد اإللكتروني، فً القائمة اختيار توقيع افتراضيضمن 

، حدد التوقٌع الذي ترغب فً تضمٌنه. وإذا كلنلت جديدة رسائلالذي ترغب فً إقران التوقٌع به. فً القائمة 

حلدد   الرد/إعادة اللتلوجليلهترغب فً تضمٌن توقٌع فً رسائل الرد أو الرسائل المعاد توجٌهها، فمن القائمة  

 .بال(التوقٌع. إذا لك ترغب فً ذلك فانقر فوق )

 إلضافة توقٌع ٌدوٌاً إلى رسالة جدٌدة، قم بما ٌلً 

ثم انقر فوق اللتلوقلٌلع   توقيع، انقر فوق تضمي ، فً المجموعة رسالةفً رسالة جدٌدة، ومن عةمة التبوٌب 

 الم لوب.

 .DELETEإلزالة توقٌع من رسالة مفتوحة حالٌاً، حدد التوقٌع فً نص الرسالة ثم اضى  على    تفميح



 Outlook 2010الترحٌل إلى 
 Outlook 2003من 

Microsoft® 

 مقدمة حول تلمٌحات المفاتٌر

، للكلً تلتلملكلن ملن “ تلمٌحات المفاتٌلر“مفاتٌر اختصار للشرٌ ، ٌ لق علٌها اسم   Outlook 2010ٌوفر 

 تنفٌذ المهام بسرعة بدون استخدام الماوس.

 Outlookتخصٌص نافذة برنامج 

قد ٌكون لبعض األشخاص تفضٌةت مختلفة عن اآلخرٌن حلول اللرغلبلة فلً مشلاهلدة األجلزاء اللملتلنلوعلة 

 ، مثل جزء التنقل أو جزء القراءة أو شرٌ  المهام أو جزء األشخاص.Outlook 2010لواجهة 

 .ALTوإلظهار تلمٌحات المفاتٌر على الشرٌ ، اضى  على المفتاح 

وبعد ذلك، للتبدٌل إلى عةمة تبوٌب موجودة على الشرٌ  باستخدام لوحة اللملفلاتلٌلر، اضلىل  علللى ملفلتلاح 

لفتر عةمة س الحرف المعروض تحت كل عةمة تبوٌب. فً المثال المعروض أعةه، ٌمكنك الضى  على 

 وما إلى ذلك. عرضلفتر عةمة التبوٌب ص و مجفدلفتر عةمة التبوٌب ل و إرسال/تفقيالتبوٌب 

اللخلاصلة  تلمٌحات الشاشةعند التبدٌل إلى عةمة التبوٌب الموجودة على الشرٌ  بهذه ال رٌقة، تظهر جمٌع 

 بعةمة التبوٌب تلك على الشاشة. وٌمكنك إنهاء التسلسل عن  رٌق الضى  علللى اللملفلتلاح )أو اللملفلاتلٌلر(

 النهائٌة لألمر الذي ترغب فً استخدامه.

وٌلددي إجلراء ذللك للملرات  . ESCللرجوع بمستوى واحد إلى الخلف أثناء التسلسل، اضى  على المفتاح 

 .تلمٌحات الشاشةمتعددة متتابعة إلى إلىاء وضع 

فلإذا .  Outlook 2010ملتلوفلرة فلً   Outlook 2003ال تزال مفاتٌر االختصار الموجودة فً     تفميح

ٌددي  CTRL+Cكنت تعلم تسلسل اختصار، فما علٌك سوى كتابته. على سبٌل المثال، ال ٌزال االختصار 

إلى فتر رسالة حتى تلتلملكلن ملن اللرد   CTRL+Rإلى نسع المعلومات المحددة إلى الحافظة، واالختصار 

 على الرسالة.

الموجود أسفل جزء التنقل ثم انقر   البريدإلظهار هذه األجزاء االختٌارٌة للواجهة أو إخفائها، انقر فوق الزر 

 الموجودة على الشرٌ . عرضفوق عةمة التبوٌب 

أو   شلريلط اللملهلامأو   جزء القراءةأو   جزء التنقل، انقر فوق الزر جزء األشخاصو  تخطيطفً المجموعتٌن 

 ثم قم بتعٌٌن خٌارات العرض التً ترغب فٌها. جزء األشخاص


