
 
 

 الوصول إلى البريد اإللكتروني
 Outlookعلى بريد إلكتروني مجاني من خدمة البريد اإللكتروني التي توفرها  Seattle Collegesيحصل جميع الطالب المسجلين في 

ويمكنك . PowerPoint، وExcel، و Wordوتتضمن هذه البرامج  .Office 365وتطبيقات أخرى متصلة باإلنترنت من مجموعة برامج 
 . لحفظ عملك ومشاركته OneDriveأيًضا استخدام 

 .MySeattleCollegesاسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بـ ، تحتاج إلى Outlookللحصول على بريد إلكتروني من  

 :بعد ذلك

 .  office365.seattlecolleges.edu :على الويب Seattle College Office 365انتقل إلى موقع   .1

 (. تسجيل الدخول) Sign Inثم انقر فوق  ،MySeattleCollegesأدِخل كلمة المرور واسم المستخدم لتسجيل الدخول إلى  .2

 .على اليسار لفتح البريد اإللكتروني                              اإللكتروني Outlook أيقونة بريدانقر فوق  .3

 إعادة توجيه البريد اإللكتروني إلى البريد اإللكتروني الشخصي 
 .ال يترتب على هذا اإلجراء سوى إعادة توجيه البريد الجديد من علبة الوارد، وليس البريد الموجود في المجلدات الفرعية : مالحظة

الوصول إلى البريد ) Accessing Emailالموضحة أعاله ضمن  3إلى  1من خالل إكمال الخطوات من  اإللكتروني  Outlookافتح بريد  .1

 .(اإللكتروني

 . المعروضة في الجزء العلوي األيمن (اإلعدادات) Settings          اإللكتروني، انقر فوق أيقونة الترس Outlookفي بريد  .2

 (Outlookعرض كل إعدادات ) View all Outlook settings، انقر فوق  (اإلعدادات) Settingsفي أسفل لوحة  .3

 ( البريد" )Mail"انقر فوق  .4

 "  Forwarding"انقر فوق  .5
 ( إعادة توجيه)

د  .6  " Enable Forwarding"حد ِّ
 (تمكين إعادة التوجيه)

 اكتب عنوان البريد اإللكتروني  .7
 . الذي تريد إعادة توجيه البريد إليه

د  .8   Keep a copy of allحد ِّ
forwarded messages  

 (االحتفاظ بنسخة من كل الرسائل المعاد توجيهها)

 (حفظ) Saveانقر فوق   .9

ستظل  ،(كل الرسائل المعاد توجيههااالحتفاظ بنسخة من ) Keep a copy of all forwarded messagesعندما تحدد  :مالحظات
وهذه فكرة  . وهذا يعني أنك ستراها في حسابَي البريد اإللكتروني. أيًضا SeattleColleges.eduالرسائل المعاد توجيهها في البريد الوارد لـ 

  .جيدة ألن بعض األشخاص ال يريدون أن ينتقل بريدهم اإللكتروني إلى حساب مختلف 

يقبل الرسائل المعاد توجيهها ألنها قد تكون عشوائية أو احتيالية الغرض منها جمع  هذه فكرة جيدة أيًضا ألن بريدك اإللكتروني الشخصي قد ال 
 . معلوماتك الشخصية

 

                                itservices.seattlecolleges.edu                        ITHelp@seattlecolleges.edu        

 15/11/2021 –ينطبق المستند على أي حرم جامعي        

 يُرجى مسح الرمز ضوئيًا لزيارتنا  ➔

 : المعلومات تكنولوجيا مساعدة مكتب مع التواصل يُرجى مساعدة، على للحصول

 desk-help-it-https://itservices.seattlecolleges.edu/contact 

http://office365.seattlecolleges.edu/
mailto:ITHelp@seattlecolleges.edu
https://itservices.seattlecolleges.edu/contact-it-help-desk

