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 2.0رقم النسخة: 

 September - 2022 – 12تاريخ النسخة: 

 البريد اإللكترونيدليل 

 البريد اإللكترونيدليل 

 لخدمةل الصفحة الرئيسية: الدخول إلى 3من  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطوات الدخول إلى الصفحة الرئيسية للخدمة 

 التالي:في عنوان املتصفح، أدخل الرابط .1

/https://www.office.com 

 تسجيل الدخول في الصفحة األساسية، اختر .2

 في الصفحة التالية، أدخل عنوان البريد اإللكتروني حسب اآلتي:.3

 للمتدربين واملتدرباتعنوان البريد اإللكتروني: 

:ثم  @الرقم التدريبي ثم  رقم املستخدم

tvtc.edu.sa ، :مثالtvtc.edu.sa@439123456 

 التالي بعد ذلك، اضغط.4

 في الصفحة التالية، أدخل الحقول التالية:.5

 :الرقم التدريبياسم املستخدم 

 :نفس كلمة املرور املستخدمة للدخول على كلمة املرور

 املتدربينالخدمات الذاتية ألنظمة 

، ثم اضغط تسجيل الدخول بعد إدخال بيانات الحسابات، اضغط .6

 لحفظ بيانات الدخول في الجهاز املستخدم  نعم

 ستظهر الصفحة الرئيسية للمنصة، والتي تتضمن اآلتي:.7

Outlook :برنامج البريد اإللكتروني للمتدرب 

OneDrive : 1ذاكرة سحاية تصل مساحتها ل TB 

 باقي األيقونات الستخدام برامج مكتبة مايكروسوفت

 Excelو  Wordاملعروفة مثل: ً

 

 

1 2 

3 4 

5 

439123456@tvtc.edu.sa 

https://www.office.com/
mailto:43420000@mt.tvtc.edu.sa


 

Page 2 of 3 
 

 2.0رقم النسخة: 

 September - 2022 – 12تاريخ النسخة: 

 البريد اإللكترونيدليل 

 iPhoneإعداد تعريف البريد اإللكتروني على نظام تشغيل : 3من  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تعريف البريد اإللكتروني على نظام تشغيل خطواتiPhone: 

 البريد، اختر اإلعداداتمن .1

 إضافة حسابفي الصفحة التالية، اختر .2

 Microsoft Exchangeفي الصفحة التالية، اختر .3

اإللكتروني ، أدخل عنوان البريد إرسال بريدفي حقل .4

 حسب اآلتي:

 للمتدربين عنوان البريد اإللكتروني

 :واملتدربات

:الرقم التدريبي ثم  رقم املستخدم

مثال: ، tvtc.edu.saثم  @

tvtc.edu.sa@439123456 

، أدخل الوصف الذي سيظهر للعنوان الوصففي حقل .5

 املدخل

 تسجيل الدخول بعد إدخال الحقول املطلوبة، اضغط .6

 في الصفحة التالية، أدخل الحقول التالية:.7

 :الرقم التدريبياسم املستخدم 

 :نفس كلمة املرور املستخدمة كلمة املرور

للدخول على الخدمات الذاتية ألنظمة 

 املتدربين

 متابعةثم تسجيل دخول اضغط .8
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 البريد اإللكترونيدليل 

 Androidإعداد تعريف البريد اإللكتروني على نظام تشغيل : 3من  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف البريد اإللكتروني على نظام تشغيل خطواتAndroid: 

 املستخدمون والحسابات، اختر اإلعداداتمن .1

 إضافة حسابفي الصفحة التالية، اختر .2

 مؤسسةفي الصفحة التالية، اختر .3

، أدخل عنوان البريد رسالة إلكترونيةفي حقل .4

 اإللكتروني حسب اآلتي:

 للمتدربين عنوان البريد اإللكتروني

 :واملتدربات

:الرقم التدريبي ثم  رقم املستخدم

مثال: ، tvtc.edu.saثم  @

tvtc.edu.sa@439123456 

 التاليبعد ذلك، اضغط .5

 في الصفحة التالية، أدخل الحقول التالية:.6

 :الرقم التدريبياسم املستخدم 

 :نفس كلمة املرور املستخدمة كلمة املرور

للدخول على الخدمات الذاتية ألنظمة 

 املتدربين

 مراجعة األذوناتاضغط .7

 قبول  اضغط.8

 تنشيطاضغط .9

 تماضغط .10
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