
 Outlook Expressمع للعمل  ضبط برید
 

 أنس عماد: إعداد
com.@gmail87e.anas 

 
 

 ؟ وما الذي یقوم بھ؟Outlook Expressما ھو برنامج 
مھمة ھذا البرنامج ،  تحت ما یسمى عمیل البرید اإللكترونيOutlook Expressیصنف برنامج 

 إرسالع المختلفة من حسابات البرید اإللكتروني وإدارتھا مما یعني تنحصر في التعامل مع األنوا
یوفر ھذا النوع من البرامج العدید من المیزات اإلضافیة . واستقبال الرسائل وتخزین الرسائل والعناوین

كما یوفر الكثیر من ، غیر المتوفرة في واجھة الویب التي تستخدم في الوصول إلى البرید اإللكتروني
 خصوصًا وقت االتصال باإلنترنت حیث ال یحتاج المستخدم ألن یكون متصًال لكي یقوم بقراءة الوقت

 .أو كتابة الرسائل وإنما یقوم باالتصال لمدة قصیرة فقط یتم خاللھا إرسال واستقبال الرسائل

 ؟Outlook Express مع Gmailلماذا استعمال 
 أو أي عمیل برید Outlook Expressتروني  مع عمیل البرید اإللكGmailیمكنك استخدام برید 

 بشكل مجاني مما یتیح لك تحمیل POP3 لبروتوكول Gmailإلكتروني آخر االستفادة من دعم برید 
رسائل البرید اإللكتروني إلى جھازك مباشرًة من موقع مزود خدمة البرید عن طریق استخدام عمیل 

مما یوفر الوقت والجھد ویسمح . (Offline)ع الخط البرید االلكتروني ومن ثم قراءة الرسائل بعد قط
 .لك باالحتفاظ بالرسائل مخزنة على جھاز الكمبیوتر في حال رغبتك بالعودة إلیھا مستقبًال

 ھي إمكانیة إرسال الرسائل باستخدام Outlook Expressالمیزة األخرى الھامة عند استعمال برنامج 
 .دمما یوفر أیضًا الوقت والجھ، البرنامج

 :Outlook Expressتشغیل 
 Outlook Express ثم جمیع البرامج ثم ابدأ بالنقر على Outlook Expressیمكنك تشغیل  

 

 



 :ضبط اإلعدادات
 :في بدایة االستعمال ال بد من ضبط استعمال البرنامج مع حساب البرید الذي نرید ویتم ذلك بالخطوات التالیة 

 

 Gmailضبط إعدادات الـ : أوًال
 

  إعدادات ثم ثم اختیارGmailویتم ذلك عن طریق فتح برید ال، Gmail في إعدادات برید الPOPتمكین خیار 
  ثم تفعیل الخیارForwarding and POPعالمة التبویب 

Enable POP only for mail that arrives from now on 
 :كما في الشكل

 
 
 
 



 Outlook Expressضبط إعدادات : ثانیًا
 

نأخذ القائمة أدوات ثم حسابات ، ح البرنامجنفت -١

 
 

 .."برید"ننقر على إضافة ثم نأخذ  -٢

 
 
 
 

 الذي ندخلھ ھنا سیظھر عندما نرسل رسالة برید إلكتروني االسم، سیظھر لنا مربع الحوار اآلتي -٣
 ثم نضغط التالي. إلى أحد األشخاص



 

 
 

اإللكتروني وھنا ال بد لنا من إدخال عنوان في الخطوة التالیة یطلب من المعالج إدخال عنوان البرد  -٤
  ثم نضغط على التاليcom.username@gmailمثال ... البرید اإللكتروني خاصتنا 

 incoming mail في حقل pop.gmail.comندخل  -٥
خل القیمة الخاصة بشركة  المختص بإرسال البرید اإللكتروني فندOutgoing mailأما في حقل  -٦

 ثم نضغط على التالي... مزود اإلنترنت إلن إرسال الرسائل یتم عن طریق مزود خدمة اإلنترنت 
 

 كما في ھذا الشكل

 



 
 

 كامًال ویمكننا أن ندخل كلمة السر إذا كان مربع االختیار Gmailندخل عنوان بریدنا على ال  -٧
.. د من األشخاص یستخدمون نفس جھاز الكمبیوترمفعًال إذا كان العدی" تذكر كلمة المرور"
األفضل أن نزیل التحدید وعندھا سیطلب منا البرنامج كلمة المرور في كل مرة نرید التحقق من ف

 .بریدنا

 
 
 

  ننقر على إنھاء -٨
 
 
 

 ... ثم نأخذ خصائصpop.gmail.com من القائمة لدینا نختار  -٩



 ندخل القیم كما في الشكلو:  خیارات متقدمةالتبویب ننقر على عالمة  -١٠

 



 ، وندخل البیانات كما في الصورة بعد ذلك نضغط على موافقserverثم على عالمة التبویب  -١١
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ....اآلن انتھى اإلعداد وأصبح البرنامج جاھزًا للعمل


