
 تعليمات تنشيط البريد اإللكتروني
 لطالب الجامعات المصرية 



 البريد اإللكتروني لطلبة الجامعات المصرية

 

 أن يمكن التي األدوات و الوسائل من مجموعة لكنة و فقط مجاني إلكتروني بريد مجرد ليس 

 هيئة اعضاء و الطالب مساعدة إلي البرنامج يهدف يسر و بسهولة تستخدمها و عليها تعتمد

 أدوات من حزمة عبر بينهم اإلبداع و التعاون و التواصل فرص زيادة خالل من التدريس

 أسم التقويمات و الوثائق و العمل مشروعات في المشاركة من تمكنهم التي اإلنترنت ووسائط

 :البرنامج يوفر و الجامعة و الكلية يمثل مستخدم
 
 Exchange 2010يعتمد علي تكنولوجيا  MB 25و مرفقات حتي  GB 10بريد إلكتروني  بسعة •

 
 (SkyDrive)كحد اقصي للملف الواد  MB 50و تحميل ملفات بحد  GB 25مساحة تخزين تصل إلي •

 
 اإلنترنتعبر  2010و استخدام اوفيس  MS Web Appsإمكانية العمل علي •

 
 Windows liveباإلضافة إلي العديد من خدمات •



 لتنشيط و استخدام حسابك اتبع هذا الرابط

www.outlook.com 
 

 ادخل اسم المستخدم هنا

 ادخل كلمة السر هنا

 اضغط هنا لتسجيل الدخول
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 ادخل كلمة السر االولية

 ادخل كلمة السر الجديدة

قم بإدخال كلمة السر الجديدة 

 مرة أخري

 لتأكيد التغيير Submitاضغط علي 
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 تغيير كلمة السر األولية للبدء في عملية تفعيل

 البريد اإللكتروني



اضغط هنا للدخول مرة أخري 

 باستخدام كلمة السر الجديدة
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 الدخول مرة أخري باستخدام كلمة السر الجديدة



عند تسجيل الدخول بكلمة السر الجديدة 

 استخدم القوائم إلختيار اللغة و التوقيت

 اختيار اللغة

 اختيار التوقيت

 اضغط هنا لتنفيذ االمر
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 إختيار اللغة و التوقيت



ظهور واجهة المستخدم توضح بانك قد 

 قمت بتنشيط البريد اإللكتروني

 و لكنك لم تقم بتنشيط خدمات

Windows Live 
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 واجهة المستخدم للبريد اإللكتروني
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  Windows Liveتفعيل خدمات 

 إضغط هنا  Windows Liveلتفعيل خدمات 

 عند ظهور هذه الرسالة إضغط علي هذا الرابط 



 لتأكيد لتنشيط خدمات 

Windows Live 
 اضغط علي 

I accept 
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  Windows Liveتفعيل خدمات 

سنة الميالدادخل   

 (Egypt)إختار البلد 
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 للتاكد من تمام التفعيل

عند ظهور واجهة المستخدم و قد ظهرت 

الدائرة الخضراء المشار إليها تكون قد 

قمت بتنشيط البريد اإللكتروني و كل 

 الخدمات المصاحبة له



 نشكر لكم إهتمامكم بتفعيل البريد اإللكتروني

 الرسمي لطالب الجامعات المصرية


