
البريد اإللكتروني على المستعرض

عدليل التشغيل السري

استخدام المجلدات

أنشئ مجلدات جديدة لتعّقب 

رسائلك حسب المشروع أو الشخص 

.أو المهمة

تبديل طريقة العرض

أو األفراد انتقل إلى التقويم أو 

.واحدةبنقرة المواقع  تصفية الرسائل

ابحث عن رسائل غير مقروءة، أو رسائل مرسلة إليك 

فرز "استخدم الخيار . مباشرًة، أو رسائل ذات عالمات

"الموضوع"و" إلى"و" من"و" التاريخ"للفرز حسب " حسب

.وغيرها من الخيارات" وضعت لها عالمة"و

اتخاذ إجراء على رسالة

اعمل ضمن جزء المعاينة للرد على 

المرسل أو إعادة توجيه رسالة إليه أو 

.إليهإرسال رسالة فورية 

Outlookاالنتقال إلى  Web App

يد انتقل إلى بريدك اإللكتروني بتحد

Outlook.



إنشاء رسالة جديدة
.إلنشاء رسالة جديد" بريد جديد"استخدم 

حدد . 1Outlook من شاشةOffice وانقر ، 365

.  بريد جديدفوق 

في الرسالة، أضف المستلمين، وموضوعاً، . 2

.  واكتب النص األساسي للرسالة

انقر فوق . .إرسال3

إنشاء توقيع وتضمينه 
مكنك إنشاء كل رسائلك، أو يإلى تلقائياً إضافته يمكنك إنشاء توقيع ثم اختيار إن كنت تريد 

. توقيع وإضافته إلى رسائل فردية

إلنشاء توقيع

. بريد<إعدادات<خيارات<إعداداتانقر فوق ، "األفراد"أو " التقويم"أو Outlookمن •

توقيعي ن تضميحدد . يمكنك إنشاء توقيع جديد أو تغيير التواقيع التي سبق أن أنشأتها

جديدة التي لتضمين توقيعك على كل الرسائل الأرسلهاتلقائيًا على الرسائل التي 

.ترسلها

للتوقيع على رسالة

.توقيع<إدراجفي رسالة البريد اإللكتروني، في األعلى، حدد •

إرفاق ملف أو صورة أو توقيع
Outlookبإمكان  Web App تضمين ملفات مرفقة أو صور مضّمنة أو توقيع في الرسائل التي

.ترسلها

إلرفاق ملف أو نوع عنصر آخر

ورة، لتضمين صصورةإلرفاق ملف أو مرفق ، ثم حدد إدراجفي رسالة البريد اإللكتروني، حدد •

.وتحديدهالالستعراض وصوالً إلى الملف أو الصورة " مستكشف الملفات"ثم استخدم 

.إلضافة توقيع، حدد توقيعاً •

بدء استخدام البريد اإللكتروني في المستعرض
Officeسّجل الدخول عبر مدخل  .من شريط التنقلOutlookواختر لمؤسستك 365



تغيير تنسيق النص

حديد هذه لتغيير خط النص وحجمه ولونه وتنسيقه في رسالة البريد اإللكتروني، يمكنك ت

. الخيارات من شريط التنسيق في رسالتك

تعيين خيارات الرسالة
اد، أو ما إذا كانت رسالتك ذات أولوية أعلى أو أدنى من المعتمعرفة للمستلمين تتيح يمكنك أن 

األيقونة بتحديد"( من"و" نسخة مخفية"مثل )األذونات، أو إظهار الحقول غير المتوفرة دائماً تعيين 

.في أعلى الرسالة الجديدة"خيارات"

أويةأهمية عال، واختر تعيين األهميةلتعيين أهمية، في رسالة البريد اإللكتروني، حدد •

.، ثم أرسل الرسالةأهمية منخفضة

عرض خيارات التسليم، حدد إلظهار المزيد من خيارات الرسالة، كإيصاالت القراءة أو •

.الرسائل

إضافة ارتباط تشعبي

إلضافة ارتباط تشعبي

في الرسالة، أدخل النص الذي تريد تحويله إلى ارتباط تشعبي. 1.

حدد األسهم المتجهة لألسفل في شريط تنسيق النص. 2.

حدد . ".ارتباط تشعبي"3

أدخل عنوان . 4URL ،موافق"وحدد الخاص باالرتباط  ."

يقالتنسشريطإلىالتنسيقخياراتمنعناصرأيإضافةيمكنك :تلميح

.جانبهاإلىاالختيارخانةبتحديد



تعيين خيارات العرض
نك يمك". إعدادات العرض"< " إعدادات"لضبط مظهر البريد اإللكتروني بسرعة، انتقل إلى 

ة ولمعرفكنت ترى نص المعاينة أم ال، وإذا الختيار التخطيط، " إعدادات العرض"استخدام 

.عمل طريقة عرض المحادثة، وكيفية استخدام جزء القراءةكيفية 

تعيين خيارات البريد
عك لتكوين بعض العناصر مثل توقيبريد<إعدادات<خيارات<إعداداتيمكنك استخدام 

.االفتراضي، وما يحدث عند تلقي بريد إلكتروني جديد، وطريقة معالجة إيصاالت القراءة


