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 Outlook for-ورقة معلومات مرجعية 
Android

.وإنجاز المهام. والتنظيم. ا��تصال

ة ل��ط��ع على قائمقائمةاضغط على 
المجلدات وا��عداداتمن 

��ظهار عوامل التصفيةاضغط على
و أالمعلَّمةأوغير المقروءة الرسائل 

مرفقاتالتي تحتوي على 

لوضع ع��مة على رسالة، اضغط 
لفتحها واضغط على النقاط الث��ث

وضع ع��مة>المزيد 

بة حسب م ؤ�� تشير العنا�� الُمرتَّ
ترابط المحادثة إلى عدد العنا�� في

المحادثة

في القائمةفي ا��عدادات

قة ذكية حتى تفرز علبة وارد المركّز عليه البريد ا��لكتروني مسبقاً بطري
.تتمكن من التركيز على ا��مور الهامة

>  ا��عداداتاضغط على 
علبة وارد المرّكز عليه

ز لتشغيل علبة وارد المركّ 
عليه أو إيقاف تشغيلها 

>إعدادات اضغط على 
السحب > خيارات السحب

السحب إلى أو إلى اليمين
وحدد أحد ا��جراءاتاليسار 

مرة واحدة للبحثالبحثاضغط على 
.  عن جهات ا��تصال الحديثة والملفات

لى اضغط مرتين لمربع بحث للعثور ع
محتويات رسالة البريد ا��لكتروني

والمزيد

نكإذا لم تكن لديك بالفعل، يمك
من Outlook for Androidتنزيل 
.Google Playمتجر 

أيقونة> قائمة اضغط على 
واضغط نجمة تحرير

ترتفع . لتفضيل مجلد
لديكلمفضلةالمجلدات ا

إلى أعلى

أيقونة>قائمة اضغط على 
لتعيين خيارات الجرس

ممنوع ا��زعاج

Outlook for Android-ورقة معلومات مرجعية 

�جراء ��تخاذ ا�لليسارأو اسحب لليمين 
المناسب

ز عليه المركّ اضغط للتبديل بين رسائل 
غير ذلكو

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
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بطاقة جهة ا��تصالOneDriveإرفاق ملف من 

تغيير طريقة عرض التقويمطلب ا��ستجابة إلى دعوة

ي فطلب ا��ستجابةاضغط على 
م دعوة اجتماع في علبة الوارد، ث

موافقة أو قبول اضغط على 
رفضأو مبدئية

إدارة تقويمك وجدولة ا��جتماعات وتلقي تذكيرات

التقويمالتبديل إلى طريقة عرض 

اضغط على يوم ل��ط��ع على أحداث 
.ذلك اليوم

إنشاء حدث تقويم جديد

 Outlook for-ورقة معلومات مرجعية 
Android ورقة معلومات مرجعية-Outlook for Android

غط في رسالة بريد إلكتروني، اض
على اسم جهة اتصال ل��ط��ع 

على رقم الهاتف الخاص به 
مزيدوعنوان البريد ا��لكتروني وال

، اضغط "التقويم"في 
وحدد طريقة عرضعلى 

أو جدول ا��عمال عرض 
أيام3، أو اليوم

رسالة اضغط على 
ار اختي>إرفاق >جديدة 

وحدد ملفاً من ملفات

لعرض أو إضافة قائمةاضغط على 
تقويم بما في ذلك التقويمات 

المشتركة

اسحب إلى ا��سفل لعرض المزيد من
التقويم

ل��ط��ع على اجتماعاضغط على 
التفاصيل
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