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 Gmailفتح أيميل الـ : أوالً 
بكتابة  Googleالذھاب إلى محرك البحث  -1

http://www.google.com

http://www.google.com/


Gmailالنقر على  -2



ستظھر قائمة أدخل أسم المستخدم الخاص بك والذي تستخدمه  -3
والضغط  Smart Mailبالدخول إلى بريدك االلكتروني في الـ 

Nextعلى 



 طريق عن وصلك والذي بك الخاص المؤقت الباسورد أدخل -4
االلكتروني عالموق شعبة من االيميل



فقط االولى للمرة دخولك عند الباسورد تغيير منك سيطلب -5



 ً :ثانيا
 البريد في القديمة الرسائل نقل الى الحاجة عند

Smart االلكتروني mail الجديد حسابك إلى 
Gmail الرسائل من أي فقدان وبدون آمن وبشكل 
:التالية الخطوات أتباع يرجى الواردة

 للرسائل فقط تتم سوف النقل عميلة :جداً  مھمة مالحظة
 يتوجب لذا فقط Inbox الـ في موجودة تكون التي
 المجلدات في الموجودة الرسائل جميع نقل أوالً  عليك

Sent( مثل األخرى Items( الـ إلى Inbox.



Smart( االلكتروني البريد فتح -1 Mail( اي محتويات ونقل 
Inbox الـ الى Inbox الـ غير مطلوب مجلد

:البيانات نقل خطوات
 إلى بالدخول أوالً  نقوم المھمة المالحظة في ذكرنا كما•

Smart الـ على بنا الخاص االلكتروني البريد Mail.
 التي )Inbox الـ عدا( األخرى المجلدات إلى بالذھاب نقوم•

 البيانات جميع بتحويل ونقوم )األيميالت( البيانات بھا توجد
Inbox الـ مجلد إلى الموجودة



:وكما موضح في المثال اآلتي
).Inbox(مجلد إلى ) Sent Items(الموجودة في مجلد ) األيميالت(نقل البيانات 

ذا  Sent Items الـنذھب إلى مجلد  -أ ل األيميالت الموجودة في ھ ه ستظھر ك ونضغط علي
المجلد



نقوم باختيار الكل - ب



الموجود أعلى قائمة  Actionsالضغط على أيكونه الـ  - ج
األيميالت

Moveاختيار أمر  - د



OKومن ثم   Inboxاختيار مجلد  -ھـ



    Sentمجلد في الموجودة األيميالت نقل عملية تمت وبھذا
Itemsالـ مجلد إلى Inbox، وجود حالة في العملية ھذه نعيد 

 تتم أن إلى .الطريقة وبنفس آخر مجلد أي في أخرى أيميالت أي
.Inbox الـ مجلد إلى األيميالت جميع نقل عملية



Gmail الجديد الحساب الى SmarterMail الـ في Inbox الـ رسائل لنقل -2
:التالية الخطوات اتبع

 Settings األمر ونختار Settings إلى نذھبو Gmail الجديد االيميل نفتح -أ
القائمة من



من شريط األوامر األفقي  Accountsنضغط األمر  -ب
لتظھر الصفحة التالية



من الصفحة Add Email Accountنضغط األمر  -ج



العنوان نقوم بكتابة  -د
 :التالي

)smart@uobaghdad.edu.iq( 

mailto:aa@uobaghdad.edu.iq


نملئ الحقول التالية وكما موضح بالشكل أدناه مع وضع  -ھـ
وعند االنتھاء نقوم . عالمة صح على الخيار الثاني فقط

Add Accountاألمر بالضغط على 



االنتھاء ثم ومن No نختار -و



في البريد االلكتروني ) Contacts(طريقة نقل جھات االتصال 
)Smarter Mail ( إلىGmail

Firefoxأو  explorerعن طريق  Smarter mailيجب فتح  :مالحظة

وكما موضح في الشكل األتي) Contacts(نذھب إلى جھات االتصال  -1



ى أمر  -2 ار من القائمة أمر  Actionsالذھاب إل  Import/Exportونخت
ر  ار أم م اختي يقوم  Export to all CSVومن ث أنزالس ى ب ملف إل

.وكما موضح في الشكل األتي. الحاسبة



 Contactsاألمر  Mailواالختيار من قائمة  Gmail الـفتح حساب  - 3
:والموجودة على يسار الصفحة وكما موضحة في الشكل اآلتي



Importنختار أمر  Moreمن قائمة  - 4



لتظھر الصفحة 



لرفع الملف الذي تم تنزيله والضغط على  choose fileنقوم بالضغط على  - 5
.Importأمر 



من عملية التحويل والظھور بھذا الشكل األنتھاء
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