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يشير إلى عدد رسائل البريد 
.لةا��لكتروني في ترابط الرسا

إضافة مجلد المفضلة

، iOSلـ Outlookإذا لم تكن تمتلك 
.App Storeفقم بتنزيله من 

iOSلـ Outlook-ورقة معلومات مرجعية 

اضغط ضغطاً مزدوجاً على 
.حثالبكلمة أساسية في مربع 

ك اضغط على أفاتار الحساب الخاص ب
ل��نتقال بين طرق عرض) أو الشعار(

وإدارة المجلدات،الحساب، انظر 
.الوصول المفضلة وإعدادات 

من طريقة عرض 
الحساب والمجلد، 

اضغط على أيقونة 
القلم ��ضافة 

.وإدارتهاالمفضلة 

تغيير ا��عدادات

خيارات اضغط على
اسحب لليسار> السحب

وحدد اسحب لليمين أو 
.أحد ا��جراءات

علبة وارد اضغط على 
لبة لتشغيل عالمركّز عليه

ف وارد المركّز عليه أو إيقا
.تشغيلها

التنظيم اضغط على 
الرسائلحسب سلسلة 

الرسائل حسبلتنظيم 
.مؤ��ات ترابط المحادثة

�جراء ��تخاذ ا�لليسارأو اسحب لليمين 
.المناسب على أحد الرسائل

��ظهار عامل تصفيةاضغط على
و أالمعلَّمةأوغير المقروءة الرسائل 

.مرفقاتالتي تحتوي على 

الة اضغط على أيقونة ا��نشاء لبدء رس
.جديدة

اطلع على مكان ا��شارة إليك 
خدام في البريد ا��لكتروني باست

.إشارات@

اتخاذ إجراءات ��يعاً من علبة وارد 
ءات إجرا«بريدك ا��لكتروني باستخدام 

.»��يعة

تظهر نقاط ا��ع��م عندما يكون لديك
.رسائل بريد إلكتروني غير مقروءة

ز عليه المركّ اضغط للتبديل بين رسائل 
ل توضح رسائالمركز عليه.غير ذلكو

مكن البريد ا��لكتروني المهمة بينما ي
ويب العثور على البقية في ع��مة التب

.  غير ذلك

https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
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وضع ع��مات أو إشارات على الرسائل البحث عن المجلدات

إرفاق ملف أو صورة

طلب ا��ستجابة إلى دعوة

تغيير طريقة عرض التقويم

iOSلـ Outlook-ورقة معلومات مرجعية 

اضغط على أيقونة الكاميرا 
ة ��دخال مستند أو صورة أو صور 

.لوح معلومات

اضغط على التقويم، من 
/  جدول ا��عمالوحدد عرض 

يوم، طريقة العرض حسب 
. ث��ثة أيام، شهر

ةطلب ا��ستجاباضغط على 
في دعوة اجتماع، ثم اضغط

يةموافقة مبدئأو قبول على 
يار يمكنك أيضاً اخترفضأو 

.عدم إرسال رد على المرسل

عرض بطاقات جهات ا��تصال
اضغط على اسم جهة 

اتصال ل��ط��ع على رقم 
الهاتف الخاص به وعنوان 

.دالبريد ا��لكتروني والمزي

إظهار المؤسسة اضغط على 
ل��ط��ع على التسلسل 

الهيكلي للمؤسسة ومعرفة
ا��شخاص الذين يعملون 

.معهم

مرار ثم اضغط باستالقائمة، اضغط على 
على أيقونة الحساب لمشاهدة قائمة 

.بالمجلدات الخاصة بهذا الحساب

...  من الرسالة، اضغط على 
أو ع��مة ثم اضغط على 

يمكن تخصيص . إشارة
��مة التمريرات أيضاً لوضع ع

.  أو إشارة على الرسالة

اضغط على أيقونة مشبك 
د لتحديإرفاق ملف> الورق 

.ملف

ع قم بتشغيل جهازك بالوض
ا��فقي لمشاهدة طريقة 

.أيام7العرض حسب 
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