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مننننننننن   ننننننننن   -1

نينننال البوابنننال اتلو  و

لجامعال أسيوط 
www.aun.edu.eg

ا  يننننننننا   بوينننننننن  -2

 نننتمال الطننن   منننن  

اعلي الصفحال 

http://www.aun.edu.eg/


منن   نن    ننتمال الطننن   -3

الب ينننننت اتلو  ونننننني" ا  ينننننا  

"للطلبال 



بط ي م الضغط علني الن ا-4

ال نننننار بمع بنننننال الب ينننننت 

اتلو  وني الجتيت 



يقننننننننننوم الطالنننننننننن  -5

بإت نننا  الننن وم القنننومي 

(  وم 14) ال ار به 
 Enterوالضغط علني 

ليقنننوم الن نننام بعننن  

اسننننم الطالنننن  وب يننننت  

اتلو  ونننننننني وولمنننننننال 

المنننننننننن و  ال اصننننننننننال 

بالب يت 



ان البريببببببد يجببببببب م   ببببببة 

أي االلكتروني ال ي توي علي

مسبباتات و ن وجببدت مسبباتات 

باسببببببم المسببببببت دم ال ببببببا ر 

للطالببببب علببببي الن ببببام يجببببب 

ازالتهببببا عنببببد الليببببام بعمليببببة 

الد ول علي البريد 

عنبببد كتاببببة : يجبببب م   بببة 

كلمببة المببرو أن ال ببر  ا ول 

كابيتال 

ال ر  ا ول كابيتال 



تسجيل الد ول علي البريد االلكتروني االكاديمي : أوالً 

من   ل الد ول علي  الرابط التالي 
Www.outlook.com/aun.edu.eg

كتابة اسم

المست دم

1

الضغط علي زر 
next 

2



كتابببببة كلمببببة المببببرور 

التبببببي تبببببم ال صبببببول 

عليها 

ثم الضغط علي 
sign in 

3

4



ا  ي م  هو  شاشال  أويت الحس

م      هذ  الشاشال 

يبببتم تسبببجيل رابببم الهبببات -1

 يببببم يببببتم مببببن ( موبايببببل ) 

  لببببم المسبببباعدة تببببي  الببببة 

تلدان كلمة المرور  

أو

تي بالو  ونيب يت سجي 

ليهعال أويت سالالا سا ي م

است دام أي طريلبة : م   ة

يبدات من الطريلتين  تكفي لتأك

امت ك البريد االلكتروني 

1



ر من   ل التبويب ا ول ا تيا1

(  2) +مصر 

 ال من   ل التبويب الثاني  يتم   د2

رام الموبيل ال اص بالطالب 

بعد اد ال رام الهات  ال اص 

 رسال " بالطالب ثم الضغط علي 

" رسالة لي 



نبم بهبا يتللى الطالب بعد  ذلبك رسبالة علبي تليفو

كود التأكيد 

م  ضباتة يتم كتابة الكود ثم الضغط علي تأكيد ليت

الرام تي االعدادات ال اصة بالبريد 

د بباللون ا  ضبر لتأكيب√ون     هور ع مة 

س مة العملية 



عنبببد الر ببببة تبببي اسبببت دام 

د التأكيبببببد باسبببببت دام البريببببب

االلكتروني 

يببببببببتم كتابببببببببة البريببببببببد -1

تم االلكترونببي التببي سببو  يبب

م ارسال رسالة التأكيد علي

الضبببببغط علبببببي ارسبببببال -2

رسببببببببببالة الببببببببببي البريببببببببببد 

االلكتروني ال اص بي 

ارد يتم ت ص البريبد البو-3

كببود للبريببد البببديل وكتابببة ال

البببببذي يبببببتم اسبببببتلبالم مبببببن 
Microsoft 

ويبب كتابة البريد تي التب-4

الم صببص لببذلك ثببم الضببغط

علي تأكيد 

1

2



لبال يتم الضغط علي  لغبا  ل نت

الببببببي الصببببببف ة التاليببببببة مببببببن 

عمليات اعدادت البريد 



1

2

منننن   نننن   ال بوينننن  -1

ال األو  ينننن م ا  يننننا  اللغنننن

امها ال ي سوف ي م اسن  ت

بالب يت 

منننن   نننن   ال بوينننن  -2

الثاني 

يننننننن م ا  ينننننننا  المنطقنننننننال 

2+الزمنيال وهي مص  

بعننننننت اتن هننننننا  منننننن  -3

ا  يننننا  اللغننننال والمنطقننننال 

لنني الزمنيننال ينن م الضننغط ع

حف  

3



بعبببببد االنتهبببببا  مبببببن 

االعبببببدادات السبببببابلة 

يبببتم  هبببور ال ا بببة 

الرئيسببببببية ال اصببببببة 

بجميببببببببت تطبيلببببببببات 

البريبببد والتبببي يمكبببن

االستفادة منها 



عنننننت ال فبننننال بنننني  غينننن  

ولمننننال المنننن و  ال اصننننال 

بالب يت 

يببتم الضببغط علببي زر-1

االعبببببدادات مبببببن اعلبببببي 

الصف ة 

ة تغيببر كلمبب" ا تيببار -2

المرور 

1

2



كتابة كلمبة المبرور اللديمبة والتبي-3

م تببم ال صببول عليهببا عنببد كتابببة الببرا

رام 14اللومي ال 

يببتم كتابببة كلمببة المببرور الجديببدة-4

مببت مراعبباة ان ت تببوي علببي ا ببر  

كابيتال و اراام ورموز 

تكببببببرار كتابببببببة كلمببببببة المببببببرور –5

الجديدة 

الضغط علي زر ارسال –6

3

4

5

6



الزمنية كيفية تغير لغة البريد و ت ديد المنطلة

يببتم الضببغط علببي-1

زر االعبببببببدادات مبببببببن 

اعلي الصف ة 



"  عرض الكل " الضغط علي -2



مببن  بب ل التبويببب ا ول -3

يمكببن ا تيببار اللغببة المطلببوب

اسبببببببببببببببت دامها بالبريبببببببببببببببد 

االلكتروني 

3



ة من   ل تبويبب المنطلب-4

وايت الزمنية نلوم با تيار الت

الزمنبببببي لجمهوريبببببة مصبببببر 
Cairo +2العربية و و 

4



بعببد االنتهببا  مببن االعببدادات -5

ار المطلببوب تنفيببذ ا سببوا  ا تيبب

اللغببببببة المببببببراد اسببببببت دامها او 

المنطلبببببببة الزمنيبببببببة ال اصبببببببة 

بالمكان 

نلببببوم بالضببببغط علببببي زر  فبببب  

تم لن    تطبيق االعدادات التي

تنفيذ ا 

5



Aragab@aun.edu.eg 002 011 192 282 66


