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الجدول الزمني:
اليوم

الجلسة

الموضوعات

الوقت
• تسجيل الدخول

• نظرة عامة على واجة التطبيق
• تغيير اعدادات العرض

• تغيير موقع جزء القراءة
االولى

08:00
-

09:30

• تنسيق الرسائل
• إدراج المرفقات

• تضمين ارتباط صفحة ويب
• إدراج جدول

• إضافة توقيع

• تعيين أهمية الرسالة

• إضافة صورة ضمنية
• تعيين إيصال استالم وقراءة الرسالة
األول

استراحة

10:00 - 09:30
• تحديد مستلم الرسالة
• جدولة الرسالة

• خيارات الرسالة
• مربع البحث
الثانية

• عوامل التصفية والفرز

 • 10:00قائمة المجلدات االفتراضية بالبريد
-

• القواعد

 • 12:00تنظيم علبة البريد

• آداة فرز علبة الوارد

• الحصول على الرسالة كملف مرفق
• جهات االتصال
• المهام

• التقويم
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مقدمة
يعد البريـد اإللكتروني وسيلة فعالة جداً لتبادل المعلومات وإدارة األعمال واألفضل فـي حفـظ
وتوثيـق المراسالت ،ومتابعة سير المهام ،في حين أن وسائل التواصل األخرى مخصصة للتواصل
االجتماعي وليس المهني ،وكذلك يعتبر وسيلة التواصـل المثلى كونه وسـيلة تواصل سـريعة وصديقة
للبيئـة.
وتستخدم الهيئات الحكومية بشكل متزايد نظم البريد اإللكتروني في نشر وتوزيع المذكرات
ومسودات األعمال ،وإذاعة التوجيهات وإرسال الوثائق الرسمية والمراسالت الخارجية وفي دعم كافة
العمليات الحكومية ،وال شك أن التنظيم الجيد للبريد اإللكتروني سوف ييسر كثيرا من األعمال
الحكومية ويقضى على المهام الروتينية المتكررة.
ً
وانطالقا من أهمية اإليميل في التواصل والتوجه نحو التحول الرقمي ،سنتعرف هنا على بعض
لذلك
القواعد األساسية والرسمية لكتابة اإليميل وصياغته بالشكل الصحيح ،ومزايا  outlookوإدارة وتنظيم
علبة البريد اإللكتروني.
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إرشادات عامة

تتسـم رسـائل البريـد اإللكتروني بالتركيـز الشديد علـى موضوع الرسـالة ،ووضـوح هدفهـا ،مــن خالل
التنظيــم الجيــد لمحتــوى الرســالة ،وترتيــب األفكار وتسلسلها ،وصياغتها الرصينة البســيطة الخالية
من التعقيد ،فيجــب أن تتسم بالصدق والحيويــة ،والنبرة اإلنسانية ،مفعمة باالحترام لكل مستقبلي
الرسالة.
كما يجـب تحديـد الغـرض مـن الخطـاب قبـل كتابتـه ،حتـى يسـهل صياغـة مـا نريـد إيصالـه باألسلوب
المناســب ،كذلك يجـب أن تصاغ الرسـالة بأسـلوب مهنـي ورسـمي.
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ً
دائما على أن تتحقق من النقاط التالية قبل إرسال البريد اإللكتروني:
احرص
• تسمية المرسل إليه :تسمــية الشخـص الذي تراسلـه بما يناسبـه من ألقـاب رسـمية .فإذا كان صاحب
منصب يفضل تسميته بذكر مسمى المنصب.
• الترحيب :قم بالبـدء بتـحية منـاسبة ورسـمية.
• عـــرف بنفســـك :عنـــد الكتابـــة لشـــخص تراســـله ألول مـــرة ،ينبغـــي التعريـــف عـــن نفـسك فـي
نـص الرسالة بشـكل مختصـر.
• العنوان :يجـــب أن يوضـــح العنـــوان غـــرض البريـــد اإللكتروني ومحتـــواه بشـــكل مختصـــر وواضـــح،
إضافـــة إلـــى المطلـــوب مـــن المرســـل إليـــه.
• اللغة :استخـدام لغـة فصحى سهلـة واضحة ،وتجنب استخــدام اللهجـات العـامية.
• قواعـــد اللغـــة :تجنـــب األخطاء النحويـــة واإلمالئية.
• النــص :يجــب الحــرص علــى كتابــة محتــوى الرســالة بشــكل واضــح .كمــا يجــب أن تكــون الرســالة ً
ردا علــى
بعــدة فقــرات فــي حــال كان النــص طويــال ،فقرتيــن أو ثالثة .فــي حــال كانــت رســالتك ً
بريــد معيــن ،ينبغــي االهتمام بالــرد علــى النقــاط التــي أثارهــا الطــرف اآلخر فــي رســالته إليــك.
• المهنيــة :أن تصــاغ الرســالة بأســلوب مهنــي بعيــدا عــن إظهــار أي شــكل مــن التوجيــه المباشــر
أو الســلطة علــى الطــرف اآلخر.
• الخـــط :اجعـــل الخـــط فـــي الرســـالة واضحـــاً ومناســـ ًبا للقـــراءة ،وتجنـــب اســـتخدام األلوان
والزخـــارف الخطيـــة.
• الخاتمـــة :اختـــم رســـالتك بعبـــارة تلخـــص غـــرض الرســـالة أو الخطـــوة القادمـــة ،مـــع عبـــارة
شـــكر مناســـبة.
• التوقيع :يفضــل اســتخدام توقيع بســيط عبارة عن اســمك األول ،واســم عائلتك ،منصــبك الوظيفي،
وبإمكانك أيضا إرفاق أي وسيلة للتواصل قد يحتاجها المتلقي غير بريدك اإللكتروني ،كرقم هاتفك.
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إرشادات إضافية لرسائل البريد اإللكتروني:
• افتح بريدك بانتظام ،وقم بالرد على الرسائل التي تتطلب الرد عليها ،خالل  24ساعة.
• ال تهمل الرد على البريد ،حتى لو وجه إليك بريد وكان الموضوع ال يعنيك ،اعتذر برد لـبق.
• تذكر أن من ترسل إليهم رسائلك ،قد يمررونها على قوائم المراسالت لديهم ،لذلك اختر كلماتك
بحكمة.
• ال تستخدم الرموز التعبيرية في محتوى رسالتك.
• عند مخاطبة من هو أعلى منك منصباً ،استخدم لغة أكثر تهذيباً في إرسال طلبك كصيغة السؤال
مث ً
ال.
فـي حـال وجـود مرفقـات فـي البريـد اإللكتروني ،يجـب اإلشارة إلـى ذلـك فـي نـص الرسـالة مـع

•

وصـف المرفـق.
• ال تقم بإضافة أشخاص ليس لهم عالقة بموضوع البريد اإللكتروني.
• ال يحبذ استخدام خانة "نسخة مخفية".
• ال تتسرع في إرسال أي رسالة وأنت غاضب ،انتظر حتى تهدأ.
• ال ينبغي أن تكون حاداً ،لذلك ،حافظ على نبرة إيجابية مهنية من خالل ختم البريد االلكتروني ببعض
المالحظات الختامية المهذبة.
• إذا كنت تريد استجابة فورية فال ترسل بريد اإللكتروني ،استخدم الهاتف أو أرسل رسالة فورية.
إلقاء باللوم على المتلقي ،فهذا سيحوله تلقائياً لوضع الدفاع
• تجنب أن تحتوي رسالتك على توبيخاً أو
ً
عن موقفه بدل أن يتوجه لتنفيذ ما طلبت منه.
• يجب عليك االمتناع عن النقر على "الرد على الكل" إذا لم تكن متأكدا تماماً من أن جميع
األشخاص المدرجين في القائمة ،يجب أن يتلقوا بريدك اإللكتروني.
• إذا كنت تريد استالم رد على رسالتك أو اتخاذ إجراء معين ،اذكر ذلك صريحاً في رسالتك.
• أضف صورة لملف التعريف الشخصي ،واختر صورة شخصية تناسب يبئة األعمال.
• فور االنتهاء من كتابة الرسالة أعد قراءتها ،ومراجعة كافة التفاصيل والمرفقات إن وجدت.
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▪ تسجيل الدخول
من خالل Portal Office365

البحث عن تطبيق  outlookضمن تطبيقات األوفيس 365
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• نظرة عامة على واجهة التطبيق الرئيسية:

تحتوي واجهة  outlookعلى عدد من النوافذ الرئيسية :
 .1قائمة المجلدات.
 .2شريط التنقل.
 .3مربع البحث.
 .4شريط المهام.
 .5قائمة المحتوى :بالرسائل المستلمة.
 .6جزء القراءة.
 .7شريط األوامر.
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• تغيير اعدادات العرض:
إن النسق الذي يغير لون الخلفية وألوان التمييز والصور هي طريقه سريعة وسهله إلضفاء مظهر
مختلف على بريدك اإللكتروني.

 ،ثم غير النسق.

على شريط المهام ،حدد إعدادات

• تغيير موقع جزء القراءة:
علي شريط التنقل ،اختر إعدادات

> إعدادات العرض >البريد <التخطيط.

اختر واحداً مما يلي:
 .1إظهار جزء القراءة إلى اليسار ،اإلعداد االفتراضي.
 .2إظهار جزء القراءة باألسفل
 .3إخفاء جزء القراءة
اختر موافق لحفظ اختيارك وغلق إعدادات العرض.
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تنسيق الرسائل:
 .1لتعيين التنسيق االفتراضي للرسائل الجديدة:
من شريط المهام

> البريد >انشاء و رد

استخدم هذا اإلعداد لتعيين التنسيق االفتراضي للرسائل التي تقوم بإرسالها .يمكنك استخدام
HTMLأو نص عادي.
يتيح لك التنسيق  HTMLالتحكم في حجم الخط والنمط واللون بالرسائل.
اختيار خط الرسالة  :استخدم هذا اإلعداد لتحديد الخط االفتراضي للرسائل التي تقوم بإنشائها.
يتوفر هذا الخيار فقط في حالة اختيار  HTMLفي إنشاء رسائل بهذا التنسيق ،ثم اختار التنسيقات ثم
النقر على حفظ.
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 .2تنسيق الرسائل باستخدام شريط أدوات التنسيق في الرسالة الجديدة :
نكتب النص ونحدد الكلمات المراد تنسيقها ونختار التنسيقات:
نسخ التنسيق  -نوع الخط  -حجم الخط  -غامق – مائل  -تسطير
والمزيد من خيارات التنسيق.
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• إدراج مرفقات:
بالنقر على ايقونة ارفاق ستظهر لك الملفات األخيرة التي تم عرضها على جهازك باإلضافة الى:
 .1استعراض هذا الكمبيوتر.
 .2استعراض مواقع السحابة :كـ ((OneDrive
ويطلب اختيار طريقة المشاركة:
• كـ رابط ويمكن للمرسل والمستلم المشاركة والعمل عليها معاً ،ويستطيع المرسل تحديد
أذونات المشاركة.
• كنسخة فسيتم إضافة الملف إلى الرسالة مباشرة كمرفق مع الرسالة.
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 .3التحميل والمشاركة :تحميل الملف على السحابة ومشاركة الملف كرابط أو نسخة.

• تضمين ارتباط صفحة ويب:
نحدد الكلمة المراد تحويلها إلى رابط ثم النقر على ايقونة إدراج ارتباط ،ثم نضع الرابط وموافق،
ً
مباشرة إلى صفحة الويب
بذلك تتحول الكلمة الى ارتباط تشعبي يمكن للقارئ النقر عليه لالنتقال
المطلوبة.
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• إدراج جدول:
 .1نضع المؤشر في المكان حيث تريد بدء إضافة جدول.

 .2النقر على ايقونة إدراج جدول
 .3أدخل عدد الصفوف واألعمدة المطلوبة ،ثم النقر على موافق.
بعد إنشاء جدول ،يمكنك تحديد أي خلية وإدخال المعلومات المطلوبة .استخدم مفاتيح األسهم على
لوحة المفاتيح لالنتقال من خلية إلى أخرى.
ّ
مصغرة أدوات يمكنك استخدامها
 .1عندما تنقر على الزر اليمين للفأرة داخل الجدول ،سترى قائمة
لتنسيق الجدول.
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إضافة توقيع:
إضافة توقيعك تلقائيا إلى كل رسالة ترسلها ،من:
 .1النقر على إعدادات.
 .2ثم النقر على عرض كل اعدادات  Outlookثم انشاء و رد.

 .3اكتب التوقيع الذي تريده في المربع وحدد التنسيق المراد.
 .4اختر طريقة التضمين.

إضافة توقيعك يدويا إلى رسالة جديدة:
يمكنك إضافة

توقيعك يدويا ،عند إنشاء

تم ادراج التوقيع

رسالة جديدة بالنقر على ثم > إدراج توقيع.
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• إضافة صورة ضمنية:
تظهر في سياق النص وذلك بالنقر على ايقونة صورة ثم حدد الصورة التي تريد إرفاقها ،ثم انقر
فتح لتضمينها في الرسالة.

• تعيين أهمية الرسالة:
عندما تريد اعالم المستلمين أن رسالتك تتطلب انتباهاً عاج ً
ال ،عين الرسالة كـ عالية األهمية ،وإذا
كانت الرسالة مع لومات فقط ،او اذا كنت ترسل البريد الي الزمالء حول موضوع جانبي ،يمكنك تعيين
الرسالة بـ أهميه منخفضة.
 .1انقر فوق بريد اإللكتروني جديد انشاء رسالة جديده.
 .2في شريط العالمات حدد تعين األهمية < أهميه عالية

18

18

او أهميه منخفضة

.

• تعيين إيصال استالم وقراءة الرسالة:
يؤكد إيصال التسليم أنه تم تسليم رسالة البريد اإللكتروني إلى علبة البريد الخاصة بالمستلم ،ولكنه ال يؤكد ما إذا كان المستلم

قد شاهد الرسالة أو قام بقراءتها .أما إيصال القراءة ،فيؤكد على أنه قد تم فتح الرسالة.

 .1في رســـالة مفتوحة من
.2

حدد عرض خيارات الرسالة.

حدد خانة االختيار طلب إيصال بالتسليم أو طلب إيصال بالقراءة.

 .3ستظهر إشعارات االستالم والقراءة في البريد الوارد.
مالحظة :يتعيّن على الشخص الذي وجّ َ
هت الرسالة إليه الموافقة على إيصال القراءة قبل إرسال إشعار إليك.
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• تحديد مستلم الرسالة:
 .1إلى :يمكـن أن تتضمـن أكثـر مـن عنـوان بريد واحــد ،وتعنــي بشــكل خــاص أنــه قــد تــم
إرســالها إليــك لتقــوم بالــرد بنفســك أو تتخـذ اإلجراء المطلـوب.
 .2نسخة :ويمكـن أن تتضمـن أكثـر مـن عنـوان بريد واحــد ،وتعني نسـخة مـن الرسـالة لمـن لهـم
عالقة بـك أو بالموضـوع ويجـب أن يكـون لديهـم علـم بهـذا البريـد اإللكتروني ،واذا كنت في
خانة "نسخة" لـن تكـون فـي الغالب بحاجـة للرد علـى الرسـالة.
 .3نسخة مخفية :يمكن أن تتضمن أكثر من بريد واحد وتستخدم إذا كنت ال تريد كشف عنوان
البريد للمستلمين.
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• جدولة الرسالة:
نستطيع جدولة إرسال الرسالة بتاريخ ووقت الحق.
 .1من رسالة جديدة حدد محتوى الرسالة وموضوعها والمستلمين ثم ننقر على السهم عند
ايقونة إرسال ثم إرسال الحقاً.

 .2حدد اليوم والوقت ثم ارسال.
 .3سيتم جدولة الرسالة وحفظها في مجلد المسودات إلى حين التاريخ المقرر لإلرسال وسيتم
إرسالها.
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• خيارات الرسالة:
عند فتح الرسالة هناك خيارات إلدارة الرسالة فعند النقر على
تظهر القائمة التالية:
 .1الرد :ستظهر رسالة جديدة موجهة لمرسل الرسالة ،أضف الرد ثم انقر
فوق ايقونة إرسال.

 .2الرد على الكل :ستظهر رسالة جديدة موجهة للمرسل ولجميع
مستلمي الرسالة ،أضف الرد ثم انقر فوق ايقونة إرسال.
ّ
ّ
مضمنة في الرسالة األصلية ،ويمكن إضافة
ستتضمن الرسالة المرفقات التي كانت
 .3إعادة توجيه:
مرفقات أخرى إلى الرسالة.
• يتم تلقائياً نسخ الموضوع وتتم إضافة بادئة في البداية لإلشارة إلى أن ذلك عبارة عن إعادة
توجيه.
• يتم نسخ نص الرسالة األصلية تلقائياً في الرسالة الجديدة.
• تستطيع كتابة تعليقك على الرسالة ،ثم تحدد الشخص الذي تريد إعادة توجيه الرسالة اليه ،ثم
انقر فوق ايقونة إرسال.
ّ
ّ
مضمنة في الرسالة األصلية ،ويمكن إضافة مرفقات
ستتضمن الرسالة المرفقات التي كانت
•
أخرى إلى الرسالة.
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إجراءات رد أخرى :من خالل عقد اجتماع او مراسلة فورية.
 .4حذف :لنقل الرسائل لصندوق العناصر المحذوفة.
 .5وضع عالمة كغير مقروء :لعرض الرسائل كرسالة جديدة.
 .6وضع عالمة :يتم وضع عالمة للمتابعة.
 .7إضافة الى المرسلين اآلمنين :بحيث ال يتم تلقي رسائل الخاصة بهم في
علبة البريد االلكتروني غير الهام.

 .8خيارات األمان :ويوجد بها ثالث خيارات
• وضع عالمة كعشوائي :بحيث يتم نقل البريد الوارد من جهة االتصال الى علبة البريد الغير هام.
• وضع عالمة كتصيد احتيالي :يتم حذف الرسالة وإرسال بالغ لمسؤول النظام للتعامل معها.
• حظر.
 .9طباعة :يتم طباعة الرسالة مع ردودها.
.10عرض :خيارات لعرض الرسالة في نافذة جديدة أو ترجمتها.
.11إجراءات متقدمة :إلنشاء قاعدة جديدة.
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• مربع البحث:
في المربع بحث ،ابدأ بكتابة ما تريد البحث عنه .تظهر قائمة اقتراحات باألسفل ،ويمكنك تحديد أحد
هذه االقتراحات للبحث عن هذا العنصر ،كذلك يمكنك تعيين نطاق البحث إلى البحث في كافة
المجلدات أو علبة الوارد او غيرها من المجلدات ،كما يمكنك إنهاء عملية إدخال نص البحث الذي تريده
ثم انقر على مفتاح اإلدخال  Enterلبدء البحث ،لمسح ما تبحث عنه ،اختر األيقونة في الجانب األيسر
لمربع البحث ،تستطيع استخدام مربع البحث بنفس الطريقة في جهات االتصال أو المهام أو التقويم.
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• عوامل التصفية والفرز:
تعد عوامل التصـفية المضـمنة ،لالكلو ولغير مقروءةو وإليو ومعلمهو ،طريقة الختيار العناصـر
التي تريد عرضـها في قائمة الرسـائل بسـرعة ،يعرض الكل جميع الرسـائل ،ويعرض غير مقروءة الرسـائل
ي كل الرســـائل التي يظهر بها اســـمك في القائمة
التي لم يتم وضـــع عالمة كمقروءة لها ،ويعرض إل ّ
لإلىو أو "نسخة" ،ويعرض الخيار ُم َّ
علمة جميع الرسائل التي وضعت لها عالمات لمزيد من اإلجراءات.
اما الفرز فيكون فرز الرسائل حسب التاريخ المرسل أو األهمية أو الحجم أو الموضوع.
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• قائمة المجلدات االفتراضية بالبريد:
 .1علبة الوارد :تصل الرسائل الواردة إلى علبة البريد.
 .2المسودات إذا قمت بإنشاء رسالة أو الرد على رسالة،
ولكنك لم ّ
تتمكن من إنهاء عملك ستحفظ تلقائيا في
مجلد المسودات .ويمكنك العودة إلى الرسالة في وقت
الحق.
 .3العناصر المرسلة :بشكل افراضي ،توضع نسخة عن كل
ُ
رسالة ترسلها في مجلد العناصر المرسلة.
 .4العناصر المحذوفة عند حذف رسالة ،يتم نقلها إلى مجلد
العناصر المحذوفة.

ُ
 .5بريد اإللكتروني غير هام ستنقل تلقائياً إلى هذا المجلد
الرسائل التي لديها خصائص البريد اإللكتروني غير الهام
ولكن لم يتم حظرها بواسطة عامل تصفية البريد غير الهام
قبل أن تصل إلى علبة بريدك.
 .6األرشيف :يمكنك نقل العناصر القديمة التي تريد االحتفاظ
بها إلى ملف أرشيف
 .7المالحظات هذا مجلد للقراءة فقط ،يمكن االحتفاظ
بمعلومات تحتاج الى الرجوع اليها بشكل دائم.

26

26

عند النقر بزر الماوس األيمن على المجلدات ستظهر قائمة:
 .1إنشاء مجلد جديد :استخدم هذا األمر إلنشاء مجلد فرعي جديد.
 .2إعادة تسمية :استخدم هذا األمر إلعادة تسمية المجلد.
 .3حذف :استخدم هذا األمر لحذف المجلد بكامله.
 .4إفراغ المجلدد :يؤدي هـذا األمر إلى حـذف كـل شـــــيء موجود في
المجلد ،بما في ذلك المجلدات الفرعية.
 .5إزالة من المفضدددلة :يؤدي هذا األمر إلى إزالة المجلد الحالي من
المفضلة.
 .6إضافة إلى المفضلة :يؤدي هذا األمر إلى إضافة المجلد الحالي إلى المفضلة.
 .7نقدل :يؤدي هـذا األمر إلى فتح نـافـذة حيـث يمكنـك تحـديـد مجلـد لنقـل هـذا المجلـد إليـه .ويمكنـك
أيضاً نقل مجلد بتحديده وسحبه إلى المكان الذي تريد وضعه فيه.
 .8األذونات :يمكنك منح المستخدمين اآلخرين حق الوصول إلى المجلدات في علبة بريدك.
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• القواعد:
تسمح لك القواعد بنقل رسائل البريد اإللكتروني ووضع عالمات عليها والرد عليها تلقائ ًيا .يمكنك
ً
أيضا استخدام القواعد لتشغيل األصوات أو نقل الرسائل إلى المجلدات أو عرض تنبيهات عناصر جديدة.
القاعدة األسهل واألكثر شيوعاً في اإلنشاء ،هي القاعدة التي تسمح لك بنقل عنصر من مرسل
معين أو بكلمات معينة في سطر الموضوع إلى مجلد آخر .يمكنك إنشاء هذه القاعدة مباشرة من
رسالة تلقيتها بالفعل.
 .1إنشاء هذه القاعدة مباشرة من رسالة:
• حدد الرسالة المستلمة ثم من شريط األوامر انقر على
• ثم انقر على انشاء قاعدة حدد أحد الخيارات.
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استنادا إلى المرسل والمستلمين ،أو انقر على مزيد من الخيارات
يقترح  Outlookتلقائ ًيا إنشاء قاعدة
ً
لتحديد خيارات أخرى.

 .2إنشاء قاعدة باستخدام معالج القواعد:
اتبع الخطوات التالية لمعرفة كيفية إنشاء قاعدة
باستخدام "معالج القواعد".
النقر على ايقونة اعدادات > عرض كل اعدادات  > outlookالبريد > القواعد > انشاء قاعدة جديدة.

تكاد تكون القواعد قابلة للتخصيص بشكل ال نهائي .هناك مجموعة متنوعة من الخيارات التي
يمكنك تعيينها لكل نوع من القواعد التي تنشئها.
مالحظة :عند انشاء القواعد لن تصلك اعالمات وصول الرسائل الجديدة لهذه القاعدة.
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• تنظيم علبة البريد:
 .1إضــافة المجلدات وتعيين المفضــلة :يمكنك إنشــاء مجلدات لتنظيم
رســائل البريد اإللكتروني ونقل الرســائل وأضــافه مجلدات إلى مجلد
"المفضلة" للوصول اليها بسهوله.
المجلدات التي يمكن اضافتها للمفضلة متنوعة:
• مجلدات.
• فئات.
• جهات اتصال.

 .2تعين الفئات والعالمات :في  Outlookيمكنك أضـــــافه عالمة ،وتعيين فئة لون لرســـــالة بريد
اإللكتروني في علبه الوارد الخاصة بك ،للرجوع البيها وفقاً للموضوع المصنف لها.

 .3إنشـــاء القواعد :باســـتخدام قواعد علبة الوارد يمكنك تنفيذ إجراءات معيّنة تلقائياً على رســـائل
البريد اإللكتروني التي تصل إلى علبة الوارد.
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• آداة فرز علبة الوارد:
قـد نحتـاج في حـالـة تـدفق الكثير من الرســـــائـل الى التركيز أكثر على
الرســــــائــل المهمــة لــذلــك توفر أنظمــة البريــد تقنيــات لتتبع ســـــلوك
المستخدم وتبعاً لذلك يتم تصفية الرسائل الواردة إلى:
 .1مركزة عليه.
 .2أخرى.
ونستطيع الغاء الفرز من خالل إيقاف تفعيل علبه الوارد المركز عليه.

• الحصول على الرسالة كملف مرفق:
يمكننا الحصول على رسائل البريد كملفات منفصله ،وذلك من رسالة جديدة ثم سحب الرسالة المراد
إرفاقها إلى محتوى الرسالة ،سيتم إدراج الرسالة كملف مرفق.
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• جهات االتصال:
تحتوي صـــفحة جهات االتصـــال على عدد من المجلدات تســـتطيع من خاللها إدارة وتنظيم جهات
االتصال وتعقب كل األشخاص الذين تتصل بهم بإنشاء جهات وقوائم بريد وتحريرها.
وهناك عدة طرق لإلضافة واهمها عن طريق:
 .1أضافه جهة اتصال من بريد اإللكتروني.
 .2أضافه جهة اتصال من البداية.

يمكنك تنظيم معلومات حول االشخاص عن طريق حفظ جهات االتصال الجديدة في دفتر العناوين،
ويتم حفظ جهات االتصال كبطاقات اإللكترونية ،كاسم وعنوان البريد اإللكتروني ،او تضمين مزيد من
المعلومات ،مثل عنوان ،وارقام هواتف متعددة .وصورة لبطاقة العمل.

32

32

إنشاء مجموعة اتصال:
كذلك يمكنك إنشــاء قائمه لجهات اتصــال للســماح لك بإرســال بريد اإللكتروني إلى كل شــخص على
القائمة دون الحاجة إلى كتابه عنوان البريد اإللكتروني لكل شخص.
فإذا كنت بحاجة إلى إرســال رســالة واحدة أو أكثر لنفس المجموعة ،يمكن أن تســاعدك مجموعات
االتصــــال على توفير الوقت عن طريق الســــماح لك بإرســــال نفس الرســــالة إلى جميع األعضــــاء في
المجموعة الخاصة بك في وقت واحد.

المهام
يقوم الكثير من األشـخاص باالحتفاظ بقائمه من األمور التي يجب تنفيذها ،على الورق أو في جدول
بيانات باستخدام األساليب اإللكترونية ،من خالل المهام يمكنك القيام بذلك والكثير:
 .1انشـاء مهامك وأنشـاء وقائمة مشـاريعك بكفاءة ،إذ يتيح لك إمكانية إنشـاء قائمة مهام وتطبيق
مختلف اإلجراءات عليهـا ،كتعيين تـاريخ انتهـاء للمهمـة ،وضـــــع منبـّه يســـــاعـدك على ت ّ
ـذكر تـاريخ
انتهاء المهمة ،تصنيف المهام ،إلخ ،مما يسهّ ل ّ
تعقبها وإدارتها.
 .2دمج القوائم المتعددة في قائمه ،واحده وتحسينها بالذكيرات والتعقب.
ّ
تعقب األشياء التي تريد تنفيذها ،كما يمكنك أيضاً تعيين المهام إلى أشخاص آخرين.
.3
 .4مراجعة تقدم المهام المعينة في مربع نســـبة اإلكمال والذي يمكنك أنت أو المســـتلم تحديثه
عندما يرسل لك تقريراً عن حالة مهمة معينة.
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انشاء مهمة جديدة:
 .1حدد أيقونه المهام ،ثم حدد مهمة جديده.
 .2أضف الموضوع والتاريخ واألولوية.
 .3حدد خانه االختيار تذكير إذا كنت ترغب في تعيين تذكير.
 .4حدد حفظ وإغالق.

إنشاء مهمة من عنصر :Outlook
يمكنك إنشاء مهمة من اي عنصر من عناصر  ،Outlookمثل رسالة البريد اإللكتروني ،أو جهة االتصال
أو عنصر التقويم أو مالحظه .جرب بما يلي:
• سحب رسالة البريد اإللكتروني إلى شريط المهام
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• التقويم:
التقويم هو مكون الجدولة لـ  Outlookالمتكاملة بالكامل مع البريد اإللكتروني وجهات االتصال

والميزات األخرى.

باستخدام التقويم ،يمكنك إنشاء المواعيد واالحداث وتنظيم االجتماعات وعرض جداول المجموعات
والكثير غير ذلك.

إنشاء المواعيد واألحداث:
انقر فوق اي جزء في التقويم وأبدا الكتابة إلنشاء الموعد أو الحدث.

35

35

جدولة االجتماع:
حدد وقتا في التقويم ،وقم بإنشــاء طلب اجتماع ،وحدد األشــخاص الذين تريد دعوتهم .يســاعدك
 Outlookفي العثور على أقرب وقـت عنـدمـا يكون كـل المـدعوين متـاحين ،عنـد إرســـــال طلـب االجتمـاع
عبر البريـد اإللكتروني ،يتلقى المـدعوون الطلـب في علبـه الوارد الخـاصـــــة بهم ،عنـدمـا يفتح المـدعوون
الطلب ،يمكنهم قبول االجتماع أو قبوله مبدئيا أو رفضـه بالنقر على طلب اسـتجابة ،وبذلك تتم جدولة
االجتماع في التقويم.

أدرج الموضوع حدد خيارات االستجابة
حدد التاريخ والوقت

أدرج المشاركين

فعًل رابط االجتماع
حدد التنبيه

أدرج المحاور والملفات

مالحظة :تســتطيع ضــبط الوقت لتذكير المشــاركين قبل موعد االجتماع إما
بعرض تنبيه أو إرسال رسالة ،ومن خاللها نستطيع االنضمام لالجتماع.
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ب صفتك المنظم ،يمكنك من صفحة التقويم بالنقر على الطلب لعرض الخيارات التالية:
 .1تعقب األشخاص الذين قبلوا الطلب أو رفضوا أو الذين يقترحون وقتا آخر لالجتماع.
 .2تعديل تفاصيل االجتماع.
 .3الغاء االجتماع.

مالحظة :في حالة التعديل واإللغاء سيتم ارسال رسالة للمشاركين تفيدهم بذلك
.تستطيع من خالل خيارات االستجابة تحديد ما يلي:
 .1طلب استجابات :بحيث تصل للمنظم رسائل االستجابة من
المدعوين لحضور االجتماع.
 .2السماح بإعادة التوجيه :يستطيع المدعوين دعوة أشخاص آخرين لالنضمام لالجتماع.
 .3إخفاء قائمة الحضور :تستخدم في القاءات المفتوحة للحفاظ على خصوصية المدعوين.
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تم بحمد اهلل
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