
 لمستنصرية /كلية التربية االساسية/ قسم علوم الحاسبات / اعداد م. رئيس مبرمجين جنان محي حمدان / اشراف د. سهى حسين الجامعة ا
 

 الفصل التاسع
 البريد االلكتروني

 -: mail-Eماهو البريد االلكتروني 
عالة وسريعة لتبادل الرسائل بدال من البريد االعتيادي وال سيما انه يتيح وهو وسيلة ف Electronic mailهو مختصر 

 ارسال واستقبال من اي مكان في العالم في ثواني معدودة .
دي  وان بري ه عن وفر ل ي يجب ان يت د االلكترون ة سر  IDولكي يستطيع اي شخص استعمال البري  passwordوكلم

 خاصه بة .
 -: ومن مميزات البريد االلكتروني

 يمكنك ارسال واستالم الرسائل ال / من شخص واحد او اكثر في الوقت نفسه . -السرعة : -١
ي من انشاء  التوثيق الورقي -٢ د االلكترون رامج البري ا تمكنك بعض ب :.يمكنك طباعة الرسائل كتوثيق التصالك كم

 مجلدات لتخزين الرسائل .
اق ملف ب -.: مشاركة المعلومات -٣ ق بحجم تمكنك من ارف ا يتعل ود فيم ه توجد بعض القي رغم من ان ى ال الة عل رس

 المرفق الذي يمكن ارساله .
 يمكنك ارسال او استالم الرسائل من مكان العمل نفسه او من اي مواقع بعيدة . -.: سهولة الوصول -٤
رين -٥ ع االخ اون م د  -.: التع ى شخص واح ذهب ال لها لت ي ترس الة الت دادات الرس ك ضبط اع ى يمكن خه ال ع نس م

 اشخاص اخرين في الوقت نفسه ، او اعادة توجيه رسالة ما الى رسالة ما الى شخص اخر لتنفيذ مهمة اخرى .
 ر بدال" من االتصاالت الدولية او مصاريف الشحن او الزيارات .يوفر عليك الكثي -.: توفير الكلفة -٦
 

  نظرة على عنوان البريد االلكتروني
 ن بريد الكتروني مع مكوناته .فيما يلي مثال لعنوا

Jnan.muhy@yahoo.com  
 . Jnan.muhyهو  mailbox nameاسم صندوق البريد 

 ). (yahooهو   name of organizationاسم المؤسسسة 
 . comهو domain categoryتصنيف النطاق 

 
 -انشاء عنوان بريدي جديد :

  www.yahoo.comوالذي عنوانه   yahooواجهة الفعند تحميل  yahooالنشاء بريد االلكتروني على موقع 
 

 

Mail 
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 -كما مبين في الشكل التالي : Mailسوف تظهر واجهة  Mailنختار منها 

 ) عندها ستظهر صفحة اخرى  Create Accountاو انقر على (انشاء حساب
 . yahooشتراك بالبريد تطلب من المستخدم ادخال البيانات الضرورية لال

 
دي ،  submitبعد اكمال ادخال البيانات انقر على  ، بعدها يتم عرض صفحة تبلغ المستخدم عن نجاح االشتراك البري

ادة ادخال  IDاو تطلب منه تغيير بعض المعلومات كان تطلب تغيير ال لوجود شخص اخر يحمل نفس االسم ، او اع
 و عدم ادخال المعلومات كاملة . كلمة السر النها غير متطابقة ، ا

 
 
 
 
 
 
 

ة ال  فتح البريد االلكتروني للمستخدم : تح واجه ار  yahooعند ف تم  mailنخت في
 تحميل الواجهة وتظهر بالشكل االتي 

 
ة المرور  IDنقوم بادخال اسم المستخدم  ة  passwordوكلم ول المالئم ي الحق ف

الهم بصورة صحيحة ال ادخ ى  لكل منهما عند اكتم تسجيل    sign inنضغط عل
 الدخول  .
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 عندها يتم تحميل الصفحة الخاصة بالبريد االلكتروني الخاص بك كما مبين بالشكل التالي : 
 

 
 
 
 

 -مكونات واجهة البريد االلكتروني :
 تحتوي واجهة البريد االلكتروني على العديد من المكونات سنستعرض بعض هذه المكونات :

١-Mail _: لة المهمالت والمسودة  -البريد ي س ة ف تلمة والمحذوف يستخدم هذا االمر الظهار الرسائل المرسلة والمس
 -وكما ياتي :

Inbox :-  تلمة  تتكون من عند النقر عليه تظهر لك واجهة تحتوي عل قائمة بالرسائل الواردة الرسائل المس
ل  م المرس وع sender( اس ال  subject، الموض اريخ االرس الة ، Date، ت م الرس تح   sizeوحج ).   لف

الرسالة وقراءتها انقر على موضوع الرسالة حيث تظهر لك واجهة تحتوي على الرسالة كما ارسلت لك .
تقبل  Trachالمهمالت : سلة المهمالت ممكن ان تخزن الملفات المحذوفة والتي يمكن الرجوع اليها في المس

.
ات تخزن فيه الرس -: Bulkالرسائل المزعجة ائل العشوائية المرسلة من الشركات لغرض الدعاية واالعالن

.
لخزن الرسائل المرسلة ، والتي يمكن الرجوع اليها في المستقبل . sentصندوق الصادر

صندوق لخزن الرسائل المهيأة لالرسال المراد ارسالها في وقت الحق . Draftمسودات
ا -: composeانشاء  ائل وارس ى شخص او صندوق اعداد الرس الها ال الة وارس وم باعداد الرس له ، لكي تق

 عدة اشخاص .
 : يستخدم لحفظ عناوين البريد االلكتروني .  Addressجهات االتصال  -٢
 
 
 

 -ارسال رسائل البريد االلكتروني :
 هنالك عدة طرق الرسال رسائل البريد االلكتروني وهي :

 انشاء : composeمن خالل االرتباط  -١
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ة من يستخ ذه الطريق تم االرسال به ين ، وي دم هذا االمر الرسال رسالة معينة الى شخص معين او عدة اشخاص معين

ك  yahooالموجود ضمن واجهة البريد االلكتروني ل composeخالل النقر على االرتباط  وعند النقر سوف تظهر ل
 الواجهة الخاصة بهذا الصندوق كما في الشكل اعاله .

 حقول والخيارات التالية نالحظ وجود ال
TO يكتب بها العنوان الرئيسي للمرسل اليه . -: الى
Cc  نسخة كربونية ) Carbon Copy : (-  ، تستخدم في حالة ارسال الرسالة الى اكثر من عنوان بريدي

ضافتها الى ال addCcويكون مستلم الرسالة على معرفة بكل العناوين البريدية المرسلة اليها الرسالة ، انقر على 
في حالة عدم ظهورها في النافذة . composeالصندوق 

Bcc  نسخة كربونية محجوبة)Blind Carbon Copy: (-  تستخدم في حالة ارسال الرسالة الى اكثر من
Addعنوان بريدي ، وهنا اليكون مستلم الرسالة على معرفة بكل العناوين البريدية المرسلة اليها الرسالة ، انقر على 

Bcc  . في حالة عدم ظهورها في النافذة
Subject ( الموضوع) :-  يكتب بها اسم موضوع الرسالة او وصفا" قصيرا" عن الرسالة . ومن فوائد حقل

الموضوع انه يساعد في ايجاد رسالة معينة دون الحاجة الى فتح جميع الرسائل لمعرفة محتواها .
fileAttach ( ارفاق ملف ) :- مرفقات مع الرسائل .الرسال ال

Message Body : ( جسم الرسالة )-  . يشكل جسم الرسالة الجزء الرئيسي من رسالة البريد االلكتروني
وقد يكون جسم الرسالة قصيرا" ال يتجاوز بضعة اسطر او حتى بضع كلمات ، ويمكن تنسيقه من خالل شريط 

وكذلك خلفية النص واضافة اشكالرسومية للرسالة وتغيير التنسيق حيث يمكن تغيير حجم ونوع ولون الخط المستخدم 
محاذاة النص.

Send : (ارسال)-  بعد االنتهاء من كتابة الرسالة وتنسيقها واضافة المرفقات ( في حالة الرغبة ) انقر على
send صول الرسال الرسالة مع المرفقات المحددة ، سنالحظ بعد ارسال النسخة سوف ياتي تاكيد من الشركة بو

. sentالرسالة او عدم وصولها الى المرسل اليه ، وان نسخة من الرسالة سوف تخزن في صندوق الرسائل المرسلة 
draftSave as : ( الحفظ كمسودة )-  اذا نقرت على االمرsave as draft  فان الرسالة سوف تخزن في

. Draftولن ترسل ، ويمكن ارسالها الحقا" من صندوق ال Draftصندوق ال 
 

  -: Replyالرد على الرسائل 
 -:رد على الرسائل المستلمة لكي ن

للرد على الشخص الذي ارسل الرسالة فقط 
ة مضافة  Toتظهر في خانة  ى كلم ة الموضوع عل وي خان الة ، وتحت عنوان الشخص الذي ارسل اليك الرس

لالشارة الى كون هذه الرسالة ردا على رسالة سابقة . Reهي 
سالة االصلية اسفل ما ستكتبه في المحتوى ، وذلك كي يستطيع القارىء الرجوع اليها ان اراد .توضع الر

 
 : forward اعادة التوجيه 
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يرسل هذا الخيار رسالة الى طرف ثالث للقيام باجراء ما .
 في خانة الموضوع . Fwتوضع الرسالة االصلية اسفل ما ستكتبه في المحتوى . وتضاف 

  -: Attachmentت ارفاق المرفقا
وب  يقدم البريد االلكتروني خدمة ارسال مرفقات مع الرسائل النصية فاذا رغبت بارسال صورة او رسم او ملف مكت

الة  ر  Attachmentباحد برامج قواعد البيانات مثال" فعليك اضافته كمرفق للرس ة من خالل النق ذه العملي تم ه ، وت
 -سوف تظهر النافذة التالية : Attach fileاصة بها ، ثم انقر على االمر سوف تفتح لك الواجهة الخ composeعلى 

 
 

اني او  openانقر على الملف او الصورة ثم انقر على  ا اضافة ملف ث الة واذا اردن ى جسم الرس ا عل نالحظ ظهوره
 صورة ثانية نتبع نفس الخطوات .

الة .  يمكنك ارفاق الملفات االلكترونية بالرسائل في خانة منفصلة ة في نص الرس مع اسم المرفق ، او كايقون
وتظهر خاصية المرفقات عادة على شكل االيقونة الشبيه بالدبوس ( ماسك الورق) .

يمكنك حفظ المستند المرفق الستخدامه الحقا او فتحه فورا" .
ات الصوت  ديو ، وملف اطع الفي رامج ، mp3يمكنك ارفاق اي نوع من الملفات الصور، ومق وااللعاب ،  والب

الخ . بشرط ان ال تتعدى الحد االقصى المسموح به لحجم المرفقات .
 
 

 -الخروج من البريد االلكتروني :
 

 
د  عند االنتهاء من تصفح البريد االلكتروني البد من اغالقة ى البري دخول ال قبل ترك الحاسوب ، وذلك لضمان عدم ال

ار االلكتروني وارسال او استالم وقراءة الرسائ signل من قبل االشخاص الغير مخول لهم ويتم ذلك من خالل اختي


