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  )"Gmailالتقدیمي "تعلم استخدام البرید اإللكتروني ( PowerPoint باوربوینت  مع عرض سویة سیناریویجب استخدام ھذا ال
)Lær å bruke e-post (Gmail)(  ترقیم النقاط یتوافق مع .PowerPoint . الصفحة   1إلى الشریحة   1  النقطةنتمي ت)في  1 (

PowerPoint عرض . یمكن العثور على نفس النص كمالحظات تحت كل شریحةوھکذا، 2إلى الصفحة  2، والنقطة  . 

یمكن ھي عناوین.  كبیرة بأحرف ات المکتوبةالدورة التدریبیة. الكتاب  المشرف علی تعلیقات  يھ  عریضالالخط ات المکتوبة ب الكتاب 
 . کسیناریوالدورة التدریبیة  علی استخدام بقیة النص من قبل المشرف 

 

 سیناریو ال
 

 .  Gmailكیفیة استخدام  في ھذه الدورة سیتعلم المشاركون . 1

والمیزات  تقوم العدید من خدمات البرید اإللكتروني بترقیة خدماتھا بانتظام. لذلك، قد ال یبدو إنشاء الحساب وتسجیل الدخول  
  تلقي إرسال ومن ثم إنشاء حساب مستخدم وبنفسك حاول  ،األخرى تماًما مثل الرسوم التوضیحیة في ھذا العرض التقدیمي. لذلك 

شیئًا ما قد تغیر، فیجب  ھناك إذا رأیت أن والدورة التدریبیة.    في قیامك بتعلیم المشارکین حتى قبل  Gmail علی البرید اإللكتروني  

 .  التعلیم  رض التقدیمي حتى یسھل على المشاركین في الدورة متابعةعلیك تحدیث الع 

ارف  ھذا سیجعل من األسھل التركیز على وتذكر المعف . علیماستعرض األھداف التعلیمیة للمشاركین في الدورة قبل بدء الت
 . األھم  والمعلومات 

 . لكترونياإلبرید الإنشاء عنوان . 2

، تحتاج إلى  عنوانالبرید اإللكتروني، یجب أن یكون لدیك عنوان برید إلكتروني. للحصول على  تلقيحتى تتمكن من إرسال و . 3

بعض الشيء، لكن لحسن الحظ ھذا شيء علیك القیام بھ   معقدة خدمة البرید اإللكتروني. یمكن أن تكون العملیة  لدی إنشاء حساب 

 .  وال تفكر كثیًرا في حفظ ھذا الجزء من الدورة التدریبیة احاول أن ترکز جیدمرة واحدة فقط.  

خدمات البرید    لدیمن الممكن أن یكون لدیك العدید من عناوین البرید اإللكتروني  ، وھناك العدید من خدمات البرید اإللكتروني

 . اإللكتروني المختلفة 

وھي خدمة برید إلكتروني شائعة.   Google غوغل  ركة مملوكة لش Gmail. خدمة Gmailفي ھذه الدورة التعلیمیة سنتعرف على 

إلنشاء عنوان برید إلكتروني، . ورسائل البرید اإللكتروني، یجب علیك أوالً إنشاء عنوان برید إلكتروني تلقيلتتمكن من إرسال و

 خدمة البرید اإللكتروني. الخاص ب  الموقعافتح المتصفح وأدخل عنوان 

 .  www.gmail.noھو   Gmail خدمة عنوان . 4

 العنوان. ھذا  إلى  دخول الجمیع ال  اطلب من 

 .  اتكمحد ھذه الصور على شاشأ  ظھری العنوان الصحیح، فینبغي أن  مقد كتبت  م. إذا كنت 5

 صفحة تسجیل الدخول قبل المتابعة.   بفتحالجمیع  قیام تأكد من 
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عند استخدام عنوان بریدك اإللكتروني في المستقبل، ولكن بما أننا ال نملك عناوین برید   ستتراءی لكھذه ھي الصفحة التي 
 الخدمة.  لدی إلكتروني حتى اآلن، یجب علینا أوالً إنشاء حساب والتسجیل 

 
 حساب. انقر على الرابط للتسجیل وإنشاء . 6

 
 عنوان برید إلكتروني.  ي نحتاج إلى تعبئتھ للحصول على حساب مستخدم وذذج الوالنم و ھ اھذ. 7

 . ونمأله خطوة بخطوة قرأەسن 
 
 اسمك األول.   کتابةتحتاج إلى  كالحقل العلوي. ھنا علیھ. اضغط أو انقر علی یجب علینا الضغط أو النقر ما قل في حكتابة لل. 8

 
 اسم العائلة وأدخل اسم العائلة. الخاص ب انقر أو اضغط على الحقل . 9

 

ن جمیع عناوین البرید ع عنوان بریدك اإللكتروني  یمیزالذي االسم في الحقل التالي اسم مستخدم. اسم المستخدم ھو سننشئ . 10

تریده، لكن من الجید أن یكون لدیك اسم مستخدم یذكرك باسمك العادي. ھذا   أي اسم اإللكتروني األخرى. قد یكون اسم المستخدم 

 . تذكر اسم المستخدم وعنوان البرید اإللكتروني الخاصین بكسیجعل من األسھل بالنسبة لك ولآلخرین 

". إذا كنت ترغب في الحصول على اسم  å" و "ø" و "æاألحرف "علی أن یحتوي اسم المستخدم على مسافات أو  جوز . ال ی 11

"، وبدالً من المسافات  oو " " أ aaمستخدم یتكون من اسمك األول واسم العائلة، فیجب استبدال ھذه األحرف بـ ، على سبیل المثال ، "

 النقطة (.). من الشائع استخدام  فإنھ  بین االسم األول واسم العائلة، 

   الجمیع محاولة إدخال اسم المستخدم الذي یریدون استخدامھ. اطلب من . 12

تقوم الخدمة   عندھاعلى لوحة المفاتیح.   ) neste(  أو "التالي") enter( مستخدم، اضغط على زر "إدخال" السم ك العند إدخال

 یمكنك استخدامھ كما ھو مكتوب اآلن.فیما إذا االسم، أو  ھذا بالتحقق مما إذا كان ھناك بالفعل شخص یستخدم 

الذي کتبتھ، سیظھر لك ھذا اإلخطار باللون األحمر تحت حقل اسم  ما یستخدم بالفعل اسم المستخدم  اشخصھناك إذا كان . 13

 م.  المستخد

  اختصار یستخدم بالفعل االسم كاسم مستخدم لھ، قم بتغییره قلیالً. یختار العدید من األشخاص إضافة  ا شخصکان ھناك . إذا كان 14

 حتى تجد اسًما ال یستخدمھ أي شخص آخر.   صیغا مختلفة  أو رقم معین في نھایة االسم. جرب 

للعثور على    ی المساعدةلمساعدة أولئك الذین یحتاجون إل  ا كافی ا. خذ وقت شاغر لمتابعة حتى یجد الجمیع اسم مستخدم تریث في ا 
 . أسماء مستخدم جیدة ألنفسھم 

 اە.  كتابتھ حتى ال ننس  یکون من الحکمةواآلن بعد أن أصبح لكل شخص اسم مستخدم، فقد  

 ة مرور.  الحقل التالي إلنشاء كلم  اضغط علی .انقر أو 15

أحرف على األقل. یجب أن تتكون كلمة المرور أیًضا من نوعین مختلفین على األقل   8 مؤلفة من  یجب أن تكون كلمة المرور . 16

 .  ا، ومن الصعب على اآلخرین تخمینھھاأن یكون من السھل علیك تذكر نبغيی کما من األحرف. 
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یمكن تغییر كلمة المرور الحقًا ومن الممكن الحصول على كلمة مرور جدیدة إذا نسیتھا، ولكن األفضل واألسرع ھو الحصول على  

 تذكرھا.ت س أنت متأکد من أنككلمة مرور واحدة 

 وصیة. خص الخاصة بك  كلمة المرور فإن تماًما مثل رمز البطاقة المصرفیة، 

بدالً من ذلك، تظھر نقطة سوداء  ولکن امھا. عند الكتابة، ال یتم عرض األحرف على الشاشة. أدخل كلمة المرور التي ترید استخد 

   . كلمة المرور التي تدخلھااآلخرون كل حرف في حقل كلمة المرور. ھذا ألنھ ال ینبغي أن یرى بدال من 

 عند االنتھاء من ذلك، اضغط على "إدخال" أو "التالي" على لوحة المفاتیح. 

،  ، فستظھر ھذه الرسالةكافي بالقدر الأحرف مختلفة على تحتوي  إذا کانت ال لم تكن كلمة المرور طویلة بما فیھ الكفایة أو إذا . 17

 یتعین علیك المحاولة مرة أخرى.  وعندھا

 . ھذه القواعدتبع تذكر أن ت . 18

 إدخال كلمة مرور معتمدة.   نتھي الجمیع من حتى ی تریث في المتابعة

کلمة   کتبأنك لم ت  منالخدمة  تتأکدھذه الطریقة ب . مرة أخری  إدخال كلمة المرور الخاصة بك یجب علیك. في الحقل التالي، 19

 المرور بشکل خاطئ. 

 عندھا یتعینكاف، فستظھر ھذه الرسالة. بشکل إذا لم تكن كلمة المرور طویلة بما فیھ الكفایة أو تحتوي على أحرف مختلفة . 20

 علیك المحاولة مرة أخرى. 

یجب علیك  ، وآخر في حقل كلمة المرور األول يلدیك خطأ كتاب ھذا یعني أن إذا استمر إخبارك بأن كلمات المرور غیر متطابقة، ف

 . المحاولة مرة أخرى ھناك من جدید قبل كتابة كلمة المرور  و ة العود

 . قبل متابعة الدورة التدریبیة تأکیدھا ساعد أولئك الذین لدیھم مشكلة في إنشاء كلمة المرور الخاصة بھم أو 

 تظھر قائمة منسدلة.  ، وھناشھر المیالد  دخلفي الحقل التالي، سن   .21

 أي یوم من الشھر ولدت فیھ.  سندخل في الحقل التالي .  22

   .عام كامالً العلى الحقل ویدخلون  Gmailلسنوات. ینقر مستخدمو انختار حقل  . ثم23

  أشر  قائمة منسدلة. لك تظھر  ف السھم إلى أقصى یمین الحقل  علی. للقیام بذلك، انقر الجنس إدخال علیك في الحقل التالي، یجب .  24

 خیار لتحدیده.  علی أو انقر 

  استخدام النموذج. لرؤیة بقیة الحقول، یمكن ألولئك الذین یستخدمون الكمبیوتر  ي منسفلالقسم المعظمنا اآلن إلى  لقد وصل . 25

م أصابعھم  اتخدمکنھم اسالصفحة. أولئك الذین یستخدمون األجھزة اللوحیة ی األسفل في  بإتجاە اإلنتقال المصعد إلى یمین الصورة و

 لألعلى لرؤیة المزید. سحب الصورة و

یفضل أن یكون رقم  ، وأدخل رقم ھاتفك.  (47+)رمز النرویجسلفا  "رقم الجوال". لقد مألت الخدمة  المسمی اعثر على الحقل  .26

 . المحمول كھاتف
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إنشاء   ا من أجلوری لیس ضر ھذا یمكن ألولئك الذین لدیھم عنوان برید إلكتروني مختلف من قبل إدخالھ في الحقل التالي.  .27

إرسال   Gmail، یمكن لـ فعندھاكلمة المرور الخاصة بھ.   في حال نسي المرءالقیام بذلك حساب مستخدم، ولكن قد یكون من الحكمة 

 . كلمة مرور جدیدة لك إلى عنوان البرید اإللكتروني اآلخر

خدمة البرید  کي تثبت لسترى بعض األحرف الغریبة أو صورة تحتوي على بعض األرقام. ل   إلی األسفل علی الصفحةوقلیال.  28

الحروف واألرقام التي تراھا في الحقل أدناه. ثم اضغط   یجب علیك إدخالبرنامج كمبیوتر،  ستاإللكتروني أنك شخص حقیقي ول

، یتعین علیك أن تحاول مرة  کتبت بشکل خاطئقد   على لوحة المفاتیح. إذا كنت) neste(أو "التالي"   )enter(  ل" ا دخإعلى "

 أخری.  

 قد یكون من الصعب على البعض قراءة األحرف المعروضة.  

 قبل االنتقال.  بشکل صحیح  الکتابةلمساعدتھم على  ا كافی ا خذ وقت

الموجودة في أقصى الیمین في الحقل.  افتح القائمة المنسدلة من خالل النقر على األسھم . البلد الذي تعیش فیھاسم اآلن، أدخل . 29

النرویج.  اسم "المصعد" في الجانب األیمن من القائمة والسحب ألسفل حتى تجد مسك ل فأرللعثور على النرویج، استخدم مؤشر ال

انقر   النرویج. أشر أو اسم اللوحي یضعون إصبعھم على القائمة ویتقدمون لألعلى حتى یجدون  الکمبیوترأولئك الذین یستخدمون 

 . ، انقر فوق السھم الموجود على الیمین في الحقل وحاول مرة أخرىبشکل خاطئ. إذا اخترت ختیارھاعلى النرویج ال

 . الزر . اضغط على ھذاافي أسفل النموذج ستجد زًرا أزرق.  30

 النافذة.  ، قم بالتمریر إلى أسفل ھذە الشروط. للموافقة على Googleاآلن ستظھر لك نافذة شروط استخدام . 31

   یھ. زر "أوافق" أزرق. اضغط علیصبح لون  اآلن . 32

 رسالة ترحیب. اضغط على الزر األزرق.  لك تظھر اآلن . 33

 لبرید اإللكتروني!  لاآلن حساب المستخدم وعنوان ی کل واحد منکم ! لدتھانینا. 34

 على النحو التالي:  ھو  عنوان بریدك اإللكتروني . 35

 یأتي اسم المستخدم الخاص بك. أوالً ،       

 .   @(@). جمیع عناوین البرید اإللكتروني تحتوي على   یأتي الرمز بعد اسم المستخدم . 36

 . ھذا ھو الذي یتیح لك معرفة الفرق بین عنوان البرید اإللكتروني وعنوان موقع الویب

نقطة   تأتي ) وفي النھایةGmail ھو في حالتنا  اسمھاسم خدمة البرید اإللكتروني الذي تستخدمھ ( یأتي ،@الرمز بعد . 37

 . c-o-m  واألحرف

 

   تسجیل الخروج والدخول . 38

الخاص بك. خوادم البرید اإللكتروني المختلفة لھا مظھر مختلف   ) Innboks( ما تراه على الشاشة اآلن ھو صندوق الوارد . 39

 القیام بھ.  علیکم استخدم إصدار مبسط لتسھیل رؤیة ما یجب  أناقلیالً، ولكن العناصر الرئیسیة ھي نفسھا. 
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البرید الوارد ھو المكان الذي تنتھي إلیھ رسائل البرید اإللكتروني المرسلة إلیك. ستجد ھنا أیًضا ما تحتاجھ إلرسال برید إلكتروني  

 اآلن سنقوم بتسجیل الخروج.  و.  بعد قلیل األمر  ھذا  نتطرق إلیبنفسك. سوف 

 . مرة واحدة  علیھدك اإللكتروني. انقر بدو اسمك أو عنوان بری ی الوارد  صندوق الزاویة العلیا الیمنى من في 

أو "تسجیل  ) Logg av(. في تلك القائمة، یمكنك العثور على نقطة تسمى "تسجیل الخروج"  علی الشاشة  قائمة لك  تظھر . 40

 لتسجیل الخروج. ذاك عنصر القائمة  علی. انقر )Logg ut(  الخروج"

لكتروني. سنستخدم ھذه الصفحة  اإلبرید الیجب أن تبدو الصورة التي تظھر اآلن كما الصورة التي شاھدناھا قبل إنشاء حساب . 41

سنتحدث قلیالً عن الطرق المختلفة التي یمكن بھا تسجیل   قبل ذلك  لتسجیل الدخول إلى حساب البرید اإللكتروني مرة أخرى، ولكن

 . الشخصي حساب الالدخول إلى 

اإللكتروني في متصفح الویب. علیك أوالً فتح المتصفح ثم إدخال   ك. تتعلم في ھذه الدورة تسجیل الدخول واستخدام حساب برید42

 . من ھذه الدورة التدریبیة 1الخاص بخدمة البرید اإللكتروني التي تستخدمھا. لقد قمنا بذلك في بدایة الجزء   الموقععنوان 

استخدامھ   مي یمكنكوالذ اللوحي أو الھاتف الذكي  کمبیوترمج على جھاز الكمبیوتر أو تطبیق على البرنا موقد یكون لدى البعض منك

إدخال حساب المستخدم وكلمة المرور في مثل ھذا  ما یقوم المرء ب . عندمناسباحال ذلك  اإللكتروني. غالبا ما یكون  مبریدك تفقدل

برید  ال لقراءة للخدمة  المرء الدخولرید ی إدخال المعلومات في كل مرة بعد ذلك  ی المرءالبرنامج أو التطبیق، ال یتعین عل

الھاتف الذكي والكمبیوتر اللوحي  علی یعمل فقط على جھاز الكمبیوتر الخاص بك، و ھذا الحل  اإللكتروني. إنھ حل جید، لكن

وتسجیل الدخول من ھناك. غالبًا ما   الموقع عنوان  ، فیجب علیك إدخالفي متناولكالخاصة بك األجھزة كن ھذه ت بك. إذا لم  ینالخاص

بریدك اإللكتروني على أجھزة اآلخرین. تذكر تسجیل   قراءة   بھذە الطریقةیستغرق األمر وقتًا أطول قلیالً، لكن المیزة ھي أنھ یمكنك 

 حسابك.    برعالخروج عند االنتھاء حتى ال یتمكن أي شخص آخر من الدخول وقراءة وإرسال البرید اإللكتروني 

أجھزة تابعة لمبنی ألنھ ال یھم إذا كنت تستخدم أجھزة تابعة ألقارب أو  المتصفحفي ھذه الدورة، نتعلم استخدام البرید اإللكتروني في 

 تدریبیة أو أي شخص آخر. الدورة ال

 . اآلن سنقوم بتسجیل الدخول إلى حساب البرید اإللكتروني الخاص بنا مرة أخرى.  43

. إنھم  البرید اإللکتروني خدمةقد تم تعبئتھ سلفا من قبل  أن عنوان بریدھم اإللكتروني Gmailممن یستخدمون   ونالكثیر الحظ سی 

 فقط بحاجة إلى إدخال كلمة المرور. 

 لتسجیل الدخول.   )Logg på(  اضغط على الزر األزرق "تسجیل الدخول" . 44

 واآلن، یظھر صندوق البرید الوارد مرة أخرى.  

 . عدة مرات والخروج  من الجمیع التدرب على تسجیل الدخول   اطلب 

 إرسال البرید اإللكتروني . 45

   دخول. ال تسجیل أن الجمیع قد قام ب  تأكد من . 46

 جمیع خدمات البرید اإللكتروني لدیھا زر لبدء كتابة برید إلكتروني جدید.  
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 في الجزء العلوي من الصورة، باتجاه الیسار.  موجود الزر 

 .  (کتابة رسالة جدیدة)  "Skriv ny زًرا أحمر بھ عبارة " Gmailیستخدم . 47

 الزر. ھذا لضغط على اطلب من الجمیع ا

 .بریدك اإللكتروني فیھا عنوانستكتب   التيھي  . النافذة التي تنبثق اآلن48

السھم الذي یسیر في اتجاھین في   علیالنقر  میمكنك وقتھا. Gmailبعض مستخدمي   لدی قد تكون النافذة صغیرة بعض الشيء.  49

 لفعل أي شيء.  تحتاج النافذة مناسب، فالحجم أعلى یمین النافذة التي ظھرت. إذا كنت تعتقد أن 

 تعرض ھذه النافذة المبسطة جمیع العناصر األساسیة إلرسال البرید اإللكتروني. . 50

 . تلقيحیث تكتب عنوان البرید اإللكتروني للم) Til(حقل "إلى"  .  51

 البرید اإللكتروني. رسالة حیث یمكنك كتابة عنوان ) Emne(حقل "الموضوع"  .  52

 الرسالة. نص اإلطار ھو الجزء الذي تكتب فیھ  الجزء األعظم من. 53

 تلقي.  في النھایة، یتم الضغط على زر عندما ترید إرسال البرید إلى الم.  54

 اإللكتروني األول، سنقوم بملء جمیع الحقول خطوة بخطوة.  مرسال بریدكتقوموا بإ لکي

 . . یجب على الجمیع اآلن إرسال رسالة برید إلكتروني إليّ 55

 . الخاص بي   نبدأ بملء عنوان البرید اإللكتروني

 .  علیھ، ثم انقر )Til(ابحث عن الحقل "إلى"  

لذي قمت  اعنوان البرید اإللكتروني الخاص بك أو عنوان البرید اإللكتروني أذکر الذي استخدمھ ھو: عنوان البرید اإللكتروني 
عنوان البرید  تتضمن  عرض   الدورة التدریبیة، إضافة شریحةبدء قبل یمکنك بإنشائھ لالستخدام في ھذه الدورة التدریبیة. 

 الجمیع من كتابتھ بشكل صحیح.سبورة حتى یتمكن ال على   ة العنواناإللكتروني في العرض التقدیمي أو كتاب

 . عنوان البرید اإللكتروني   بإدخالالجمیع قوم  لمتابعة حتى یتریث في ا 

 موضوع.  ال. اآلن یمكننا إضافة 56

 عثر على حقل الموضوع واضغط علیھ.  ا

 . البحث عنھ الحقًا یسھل على المستلم فھم الغرض من البرید اإللكتروني وفھو من الحكمة دائًما ملء شيء ما في حقل الموضوع. 

   في حقل الموضوع.    "prøve ھذا البرید اإللكتروني " تسمیة  م، فیمكنكتجربون خدمة البرید اإللکتروني منظًرا ألنك

 " في حقل الموضوع.  Prøve"  کلمة  اكتب

 . نتقالقد أدخل موضوًعا في الحقل قبل اال الجمیع تأكد من أن 
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 . لبرید اإللكتروني رسالة االفعلي ل  یكتابة المحتوب . اآلن یمكننا البدء 57

 . الحقل األبیض الكبیر علیانقر 

  " وتنھيHei من المھذب أن تبدأ بـ "فإنھ اآلن یمكنك كتابة رسالة قصیرة أو تحیة لي. تماًما كما ھو الحال عند كتابة خطاب، 

 ".  Hilsen " عبارةب  الرسالة 

  إلی عنواني وبذلكلكتروني اإلبرید ال" إلرسال رسالة send"   اإلرسال االنتھاء من الكتابة إلي، یجب أن تضغط على زرعند . 58

 .  م ليأستطیع أن أرى ما كتبت 

 . الیسار علی سفل األفي موجود " Send " اإلرسال  زر

 ".  Send اضغط على الزر " 

 . ریده اإللكترونيبإرسال بمن المشارکین قوم کل واحد لمتابعة حتى یتریث في ا 

 الوارد مرة أخرى.   صندوق البرید تعودون إلى اآلن . 59

 إلّي.  أخری إرسال رسالة برید إلكتروني  وا حاول

 . )Skriv ny(  " ةجدیدرسالة  أو "كتابة  ) Ny(  "ةجدیدرسالة  بالعثور على زر " واابدأ

 تذكر ما یجب القیام بھ.  علیکم على الشاشة بحیث یكون من السھل  رئیامأترك ھذا . 60

ثم  ، قبل لحظاتلي  قمتم بإرسالھاالبرید اإللكتروني التي  ئلرسا علیاإلجابة أنا سأحاول  رسائل برید إلكتروني إلي، ونترسلما بین 

 سنتعلم كیفیة فتح رسائل البرید اإللكتروني والرد علیھا.

لنص  ھذا ھو االتي تلقیتھا من المشاركین. " Prøve"المعنونة  سال رد قصیر على رسائل البرید اإللكتروني استخدم ھذا الوقت إلر

 :  للرسالة المقترح 

 "مرحبًا،  

 .  ھاي أرسلتتالبرید اإللكتروني الرسالة تلقیت لقد 

 عمل رائع!  لقد قمت ب

   دورة" مع تحیات القائم علی ال

 

  االستمرار في وأرسل الجمیع رسالة برید إلكتروني واحدة على األقل إلیك، یمكنك   رسائل الجمیععندما تكون قد أجبت على 
 الدورة. 

 فتح البرید اإللکتروني.  61

 . الوارد الخاص بھالبرید نافذة صندوق من المشارکین  واحد كل  أمام تأكد من أن . 62
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  يألكثر أھمیة ھالمحفظة االتي تنتمي إلى حساب بریدك اإللكتروني.  المحافظجمیع ب الصورة ترى لمحة عامة في یسار العلى  

 صندوق الوارد.  

  قائمةالوارد في  صندوق الوارد الخاص بك، یظھر رقم خلف  صندوق كون لدیك رسائل برید إلكتروني غیر مقروءة في ت عندما 

 نتظرك. ت رسائل برید إلكتروني جدیدة أیة رقم، فھذا یعني أنھ لیس لدیك   یظھر أيإذا لم و . البرید اإللکترونيمحافظ 

الصورة. أحدث   الجزء الرئیسي منفي علی شکل قائمة جمیع رسائل البرید اإللكتروني التي تلقیتھا عامة ل  اتنظریتم عرض . 63

 لرسائل األقدم فتکون في أسفل القائمة.  أما افي الجزء العلوي من القائمة.  ظھر ت  رسائل البرید اإللكتروني

  ھكتب ما أي البرید اإللكتروني (رسالة تحتوي كل رسالة برید إلكتروني على اسم المرسل أو عنوان بریده اإللكتروني وعنوان 

 . الموضوع) حقلالمرسل في 

 ا. لم یتم فتحھالتي برید إلكتروني رسائل ال) uthevet(تم تمییز 

 مرة واحدة على اسم المرسل أو العنوان. یتعین علیك أن تضغط المحتوى  قراءة إلكتروني و برید رسالة لفتح 

 المرسل أو العنوان.   علیبرید إلكتروني، انقر رسالة لفتح . 64

 . کل واحد منھمالنقر على إحدى رسائل البرید اإللكتروني الموجودة في صندوق الوارد الخاص ب طلب من الجمیع ا

 . Googleلة برید إلكتروني نموذجیة في رسا ھکذا تبدو . 65

 . البرید اإللكترونيرسالة  في األعلى ترى عنوان .  66

 . ك البرید اإللكترونيل ثم ترى اسم و/أو عنوان البرید اإللكتروني للشخص الذي أرسل . 67

 تأتي رسالة المرسل. تحتھ . 68

"البرید الوارد" في  صندوق اضغط على   ،اإللكتروني المستلمة مرة أخرىللرجوع إلى البرید الوارد وقائمة جمیع رسائل البرید . 69

 القائمة على یسار الصورة.  

 تأكد من عودة الجمیع إلى صندوق الوارد مرة أخرى قبل المتابعة. 

 "صندوق الوارد" في النظرة العامة قد أصبح أقل.   خلف   أن الرقم  واأن تر ماآلن یمكنك. 70

 .  ةممّیزمعروضا علی شکل کتابة خط عریض أو شکل   لھأن البرید اإللكتروني الذي فتحتھ لم یعد . یمكنك أیًضا أن ترى 71

 علی رسائل البرید اإللکتروني رد . ال72

 . دھا من القائمة في صندوق الوارد ی حدقم بت للرد على رسالة برید إلكتروني، . 73

ربما یكون  ، وھا إلي في وقت سابقموالبرید اإللكتروني التي أرسلت ئل رسارسالة برید إلكتروني مني رًدا على الجمیع قد تلقی اآلن 

 . البعض قد شاھدھا بالفعل
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 ابحث عنھا في القائمة في صندوق الوارد الخاص بك واضغط علیھا. 

و إعادة  "انقر ھنا للرد أ  حیث کتبالنقر في الحقل األبیض أسفل النافذة  Gmailرسال رد إلّي، یجب على مستخدمي  جل إ. أل 74
 .  ) "Klikk her for å svare eller videresende"( التوجیھ" 

"إلى" و   ي حقل تعبئةتم في ھذە الحالة یکون قد ولكن   ،رسالة البرید اإللكتروني إلى حد ما وكأنھ برید إلكتروني جدیدرد بدو  . ی 75
 . سلفاموضوع" ال"

 . أنت  اإللكتروني الذي ترد علیھ مرئیًا أعلى أو أسفل الحقل الذي ستكتب فیھ اإلضافة إلى ذلك، سیكون نص البرید . ب 76

 .كرد  کتابة كل ما علیك فعلھ ھو . 77

 . عادةً  Gmailھكذا یبدو شكل . 78

 . المرسل الذي أرسلھ ھذا ھو النص . 79

 وھنا تكتب نص الرد الخاص بك.  .  80

 ). send("إرسال"   زر  ك، اضغط علىردعند االنتھاء من كتابة . 81

 انتھی.  . 82
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