كيفية إنشاء حساب بريد ر
إلكتون
هناك مزودي بريد ر
إلكتون مختلفون يمكنك استخدامهاوكله ا
ً
تقريبا
ت.فعلون نفس الشء
:من بي المزودين المشهورين
•
•
•
•

Gmail
Outlook
Yahoo
AOL

تعليمات
التعليمات إلعداد حساب  Gmailفيما .يل
..1افتح جهازك
..2انقر عل أيقونة متصفح ر
اإلنتنت .قد يبدو مثل هذا

..3ف شيط البحث واضغط عل زر الرجوع " "gmailاكتب
1

..4انقر فوق ارتباط Gmail

..5انقر فوق إنشاء حساب

..6اكتب التفاصيل الخاصة بك ف المساحات المتوفرة
 .7ر
اخت كلمة مرور .من المهم اختيار كلمة مرور قوية .اجعلها طويلة
.حاول تضمي األرقام والرموز واألحرف الكبتة والصغتة ،
..8ثم انقر فوق التال
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 .9ستحتاج إل التحقق من حسابك من خالل تقديم رقم هاتفك
ر
ستتلق رسالة نصية
المحمول .اكتب رقمك واضغط عل إرسال.
.تحتوي عل رمز  Googleمن
 .10أدخل الرمز الموجود عل جهازك وانقر فوق تحقق .سيبدو
.مثل القراد

 .11ثم أدخل بعض المعلومات الشخصية  ،مثل اسمك وتاري خ
.ميالدك

..12ثم انقر فوق التال

ُ
سيطلب منك مراجعة رشوط الخدمة وسياسة الخصوصية
ف جوجل  ،ثم انقر فوق أوافق.
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..13تم إنشاء حسابك الجديد

ر
اإللكتون  ،انتقل إل
 .14لتسجيل الدخول إل حساب بريدك
ر
اإللكتون (اسم www.gmail.com
واكتب عنوان بريدك
.المستخدم) وكلمة المرور  ،ثم انقر فوق التال

ر
اإللكتون الخاص
التيد
 .15أنت اآلن مسجل الدخول إل حساب ر
ر
اإللكتون  ،انقر فوق أيقونة تسجيل
بك .رلتك حساب بريدك
.الخروج
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مزيد من الدعم
دعم عب الهاتف من Manchester Digital Champions
ر
باإلنتنت؟ هل تحتاج إىل مساعدة ف استخدامه؟
هل حصلت عىل جهاز يتصل
لدينا فريق من األبطال الرقميي الذين يقدمون الدعم عت الهاتف لسكان
ر
مانشست .يمكن إجراء المكالمات بـ  15لغة.
ً
بريدا ر
إلكت ً
ونيا إىل
أرسل 07860 064128أو أرسل
 ،digitalinclusion@manchester.gov.ukاترك اسمك وسنعاود االتصال
بك وسنساعدك!
ابق عىل اتصال من خالل COVID-19
ر
باإلنتنت  ،فاتصل بالمجتمع
إذا كنت بحاجة إىل مساعدة ودعم لالتصال
خط مساعدة دعم COVID-19عىل  ،08002346123أو مراسلتنا عت التيد
ر
اإللكتون عىل
digitalinclusion@manchester.gov.uk
اكتشف المزيد عىل:
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_c
onnected_through_covid-19_leaflets
This guide was produced in partnership with the following groups, networks and organisations:
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All information provided at time of writing and distribution is true and correct but may change without notice.
We will endeavor to keep information updated each month. Please check out the website for the latest
downloadable version: https://buzzmanchester.co.uk/
For further information about this guide, please email: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk or
lorna.dawson@gmmh.nhs.uk
[Version 7 Android _Arabic_ January 2021]
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