
Outlook 2016
تلميحات ونصائح

ا��ختصارات وا��مور التي توفر الوقت في
تطبيق البريد ا��لكتروني والتقويم المفضل 

لديك
Outlook 2016 for Windows ينطبق ذلك على



اضغط على هذه المفاتيح: 1

1. الوصول إلى علبة الوارد ب��عة

هل بدأت تشغيل الكمبيوتر وتريد رؤية علبة الوارد الخاصة بك على الفور؟ جرّب ما يلي.

.Enter ثم اضغط على مفتاح ا��دخال outlook اكتب

عند بدء تشغيل Outlook، اضغط على هذه المفاتيح ��نشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة:

قم بإضافة المستلمين وسطر الموضوع ثم اكتب رسالتك.

2

3

4

+R

+N Ctrl

كيف ي��ي العرض التقديمي؟

مرحباً، هل تحتاجون إلى المساعدة في أي ��ء قبل ا��جتماع...

جميل زاهر



2. إيقاف البحث عن مرفقات

هل قمت بالعمل على ��ء ما مؤخراً؟ �� تقم بالبحث عنه، فمن المحتمل أن يكون ضمن القائمة إرفاق ملف.

احفظ الملف في 
أي تطبيق.

إنشاء رسالة جديدة. في ال��يط، انقر 12
فوق رسالة.

3

انقر فوق إرفاق ملف. حدد ملفاً محفوظاً مؤخراً من القائمة.4 5

+N Ctrl

docx.قائمة التعبئة



3. أين يوجد حقل "نسخة مخفية"؟

هل تقوم بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مجموعة من ا��شخاص؟ قم بتشغيل الحقل "نسخة مخفية" حتى �� 
يتمكنوا من رؤية المستلمين. أو الرد على كل المستلمين. إليك كيفية إظهار الحقل "نسخة مخفية".

في ال��يط، انقر فوق إنشاء رسالة جديدة.
خيارات.

لقد انتهت 
العملية!

12

سيظهر الحقل نسخة مخفية. 4

انقر فوق الزر نسخة 
مخفية.

3

النسخة المخفية ثابتة! ما معنى ذلك؟ هذا يعني أنه بعد إظهارها في المرة ا��ولى، ستظل ظاهرة دائماً منذ 
هذه اللحظة. إذا قمت بإيقاف تشغيلها، تظل ثابتة أيضاً! ولكنها ستختفي في هذه الحالة.

+N Ctrl



4. التخلص من عناوين ا��كمال التلقائي القديمة

ابدأ بكتابة اسم، وسترى قائمة ا��كمال التلقائي.

توجد عناوين ا��كمال التلقائي في متناول اليد، باستثناء عندما �� تكون كذلك. إليك كيفية حذفها.

هل تريد حذف كافة اقتراحات "ا��كمال التلقائي"؟ يمكنك. انتقل إلى ملف  > خيارات  > البريد. قم بالتمرير 
��سفل إلى مقطع إرسال الرسائل. ثم انقر فوق زر "إفراغ قائمة ا��كمال التلقائي، أو قم بإلغاء تحديد "استخدام 

ا��كمال التلقائي ��يقاف تشغيله.

(Mujahid@contoso.com) مجاهد صايغ

(Mukhtar@contoso.com) مختار ��اف

(nihad@contoso.com) نهاد سماحة

(Majidah@contoso.com) ماجدة كنعان

(Maliha@contoso.com) مليحة شمعون

(Maisha@contoso.com) مايشا بشارة

م|

(Maha@contoso.com) مهى كبارة

في الجزء ا��ي��، انقر فوق X ��زالة العنوان.

(Mujahid@contoso.com) مجاهد صايغ

(Mukhtar@contoso.com) مختار ��اف

(Malika@contoso.com) ملكة أسود

(Majidah@contoso.com) ماجدة كنعان

(Maliha@contoso.com) مليحة شمعون

(Maisha@contoso.com) مايشا بشارة

م|

(Maha@contoso.com) مهى كبارة



5. معرفة وقت استخدام حذف ووقت استخدام أرشفة

يوجد الزران حذف وأرشفة بجانب بعضهما البعض. فيما يلي استخدام كل واحد منهما.

بل مقا أرشفةحذف

كيف يعمل؟

هل يؤدي استخدام الزر "حذف" إلى تصغير حجم علبة البريد؟

سيؤدي استخدام زر حذف في النهاية إلى 
تصغير حجم علبة البريد إذا تم إفراغ مجلد 

"العنا�� المحذوفة".

ينقل الرسائل إلى...

مجلد العنا�� المحذوفة، الذي قد تقوم 
بإفراغ محتوياته من وقت ��خر. في بعض 

الحا��ت، قد يقوم قسم تكنولوجيا المعلومات 
بتفريغه نيابًة عنك.

ما المميز في ا��مر؟

وهو زر حذف القديم الجيد! وبوضوح، فإنه 
يقوم بالتخلص من الرسالة وفي النهاية 

سيتم حذفها بشكل دائم. (حسناً، إ�� إذا قمت 
بالتراجع أو استرداد الرسالة.)

سيؤدي النقر فوق زر حذف إلى التخلص 
من الرسالة.

كيف يعمل؟

ما المميز في ا��مر؟

طريقة تعمل بنقرة واحدة ل��حتفاظ برسالة. 
�� حاجة إلى نقلها بعناية إلى مجلد أو مجلد 
فرعي. ضغطة أو نقرة واحدة تنقل الملفات 

ليتم ا��حتفاظ بها.

ينقل الرسائل إلى...

مجلد ا��رشفة. هذا مجرد مجلد آخر ل��حتفاظ 
بالرسائل.

هل تؤدي ا��رشفة إلى تصغير حجم علبة البريد؟

��. يتم ا��حتفاظ بالرسائل و�� تتم إزالتها أو 
تقليص علبة البريد بأي حال من ا��حوال.

سيتم ا��حتفاظ بالرسالة عند النقر فوق الزر 
"أرشفة".



اضغط على هذه المفاتيح: 1

6. اختصارات البحث ب��عة البرق

هل تحتاج إلى البحث عن رسالة شخص ما بطريقة ��يعة جداً؟ جرّب هذه ا��ختصارات ال��يعة.

اكتب خديجة للبحث عن جميع الرسائل التي تحتوي على كلمة "خديجة". 3

+E Ctrl

اكتب ما يلي للبحث عن بريد إلكتروني من خديجة. 4

خديجة

ينتقل المؤ�� تلقائياً إلى مربع البحث. 2

من:خديجة

اكتب ما يلي للبحث عن بريد إلكتروني تم است��مه من خديجة هذا ا��سبوع. 5

من:خديجة تم ا��ست��م:هذا ا��سبوع

اكتب ما يلي للبحث عن بريد إلكتروني من "خديجة" يتضمن مرفقات. 6

من:خديجة يحتوي على مرفقات:نعم



تجدر ا��شارة إلى أنه ليس كل حسابات البريد ا��لكتروني تسمح لك بتعيين الردود التلقائية. راجع 
https://aka.ms/alternativeAutoReply للحلول البديلة إذا كانت هذه الميزة غير متوفرة لك.

7. إعداد رد تلقائي للعطلة

انقر فوق "ملف".انتقل إلى "البريد".

لقد انتهت 
العملية!

12

انقر فوق هذا الخيار. اكتب رسالتك، ثم انقر 4
فوق "موافق".

5

انقر فوق "الردود 
التلقائية".

3

أطلق عليه ما تشاء: "رد عطلة" أو رسالة "خارج المكتب" أو "الرد التلقائي" - إليك كيفية إعداده حتى يتسنى 
ل��شخاص معرفة أنك خارج المكتب.

أھالً، شكراً لك على رسالة البرید 
اإللكتروني. سأكون خارج المكتب 

حتى 2 ینایر.



8. تحويل رسالة إلى اجتماع

هل لديك محادثة بريد إلكتروني تناقش إعداد اجتماع؟ إليك كيفية تحقيق ذلك.

افتح رسالة تريد تحويلها إلى اجتماع. اضغط على هذه المفاتيح:1 2

تتحول الرسالة إلى دعوة ل��جتماع وبها الحضور. قم بإعداد الموقع ووقت البدء ووقت ا��نتهاء. 
انقر فوق إرسال وبهذا يكون قد تم إعداد ا��جتماع.

3

أحاول التفكير بما ينبغي علينا فعله؟ علياء، ما رأيك؟ هل 
نعتمد الخيار الثاني؟ عائشة؟ هل لديك أي أفكار؟ أنا 

مشتتة. ماجدة؟ ما آرائك؟ أنا أعتقد أن هناك إيجابيات 
وسلبيات لكل منها...

إلى:       علياء نات��؛ عائشة ال��مي؛ ماجدة كنعان

R++رد: هل اتخذت قرارًا؟؟ CtrlAlt

SihamIzza@contoso.com

نحن بحاجة إلى اتخاذ قرار

حجرة ا��جتماعات 1000

علياء نات��؛ عائشة ال��مي؛ ماجدة كنعان



9. التنقل حول Outlook بسهولة

تحتاج في بعض ا��حيان إلى ا��ط��ع على التقويم ومن ثم التبديل ب��عة إلى البريد. فيما يلي بعض مفاتيح 
ا��ختصار التي يمكن أن تساعدك على القيام بذلك.

+1 Ctrl+2 Ctrl

…ينقلك إلى التقويم.…ينقلك إلى البريد.

+3 Ctrl+4 Ctrl

…ينقلك إلى المهام.…ينقلك إلى ا��شخاص.



10. إضافة توقيع شخ�� إلى الرسائل

في الجانب ا��ي��، حدد حساب بريد إلكتروني. 4

انقر فوق التواقيع... 3

يمكن أن يكون التوقيع رائعاً أو عادياً جداً. وبغض النظر عن النمط الذي تستخدمه، إليك كيفية إنشاء توقيع:

في اليمين، انقر فوق 
جديد.

5

ضمن رسالة جديدة، 
حدد التوقيع.

8 اكتب اسماً
للتوقيع.

قم بإنشاء توقيع.6 7

إنشاء رسالة جديدة. 1

+N Ctrl

انقر فوق التوقيع. 2

salem@contoso.com

توقيع العمل|

salem@adatum.com
salem@contoso.com

حساب البريد ا��لكتروني:

سالم حلو
المدير العام

.Contoso مؤسسة



Outlook 11. تغيير ألوان

انقر فوق "خيارات".

لقد انتهت 
العملية!

2

حدد نسقاً آخر. انقر فوق "موافق".4 5

في الجزء ا��ي��، ابحث 
.Office عن نسق

3

عند تثبيت Outlook ��ول مرة، قد يظهر ساطعاً جداً. إذا كنت ترغب في إبراز أجزاء مختلفة من واجهة 
Outlook، فإليك كيفية اختيار نسق لون مختلف.

يعمل هذا في كل تطبيقات Office. تجدر ا��شارة إلى أنه إذا قمت بتغيير نسق Office، سيتم تغيير كل 
ا��لوان في تطبيق Office، كتطبيقات Outlook وWord وExcel وهكذا.

انقر فوق "ملف". 1



12. البحث عن عنوان Outlook على الويب

 Outlook انقر فوق معلومات، وإذا كانت ��كتك تملك
على الويب، فسيظهر هناك.

لقد انتهت 
العملية!

2

انقر فوق ا��رتباط 
ل��ط��ع عليه.

سّجل الدخول لترى 3
شكله.

4

قد تقوم ��كتك بتزويدك بـ Outlook على الويب. هذه طريقة للتحقق من بريدك ا��لكتروني الخاص بالعمل 
عندما �� تكون في المكتب. إليك كيفية العثور على عنوان الويب الخاص بذلك.

انقر فوق ملف. 1

إعدادات الحساب
تغيير ا��عدادات لهذا الحساب أو إعداد اتصا��ت أكثر.

الوصول إلى هذا الحساب على الويب.
https://outlook.o�ce365.com/owa/...



شكراً للقراءة!

هل ساعدك eBook هذا؟ يسعدنا معرفة رأيك.

اترك م��حظاتك:

http://aka.ms/outlooktips-ebook في
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