ابتداءاَ من  11ابريل  2016ستقوم جامعة الكويت رسميا َ باستخدام البريد اإللكتروني الجديد  Microsoft Office 365و الحسابات
الرسمية للطلبة و اعضاء هيئة التدريس و الموظفين .هذه الحسابات ستقدم لكم اكثر من مجرد بريد إلكتروني  ،كما سيظهر في التطبيق
التالي.
للدخول للنظام اذهب الى https://login.microsoftonline.com/?whr=ku.edu.kw

اآلن كل طالب و عضو هيئة تدريس و موظف له القدرة للوصول الى التطبيقات التالية:

 .1البريد اإللكتروني لجامعة الكويت:
-

سعة البريد اإللكتروني  50جيجابايت
الدخول باستخدام  KU EMAIL ACCOUNT@ku.edu.kwعنوان البريد
اإللكتروني
امكانية الوصول لبريدك اإللكتروني عبر الهاتف الذكي عن طريق تعريفه كحساب
Exchange

لمعرفة المزيد عن بريدك اإللكتروني ،الرجاء زيارة هذا الموقع Learn more about email in Office 365

 .2لكل مستخدم سعة تخزينية تصل الى  1تيرابايت من خالل : OneDrive for Business
-

 1تيرابايت من سعة التخزين الغمامية
تنظيم جميع مستنداتك الجامعية في مكان واحد
امكانية الوصول لجميع مستنداتك من أي جهاز
مشاركة المستندات مع اآلخرين

لمعرفة المزيد عن السعة التخزينية ،الرجاء زيارة هذا الموقع ?What is OneDrive for Business

 .3تحميل جميع تطبيقات  Office 2016على جميع اجهزتك:
-

تحميل النسخة الكاملة لتطبيق  Office 2016على جهاز الكمبيوتر الشخصي و
جهزة ماك و االيباد و االيفون و الهاتف بنظام اندرويد و الهاتف بنظام ويندوز
لكل مستخدم الصالحية لتحميل  15نسخة من تطبيق Office 2016
تفعيل االستخدام للنسخة الكاملة من تطبيق  Office 2016عن طريق تسجيل
الدخول بالبريد اإللكتروني الخاص بجامعة الكويت
لمزيد من المعلومات عن كيفية تثبيت و تفعيل التطبيق هو مبين ادناه

لمعرفة المزيد عن كيفية تحميل تطبيق  ، Office 2016الرجاء زيارة هذا المواقع التالية:
-

Download Office 2016 on your PC
Download Office 2016 on your Mac
لتحميل تطبيق  Officeعلى هاتفك الذكي او الجهاز اللوحي:
 .1قم بالبحث عن Word, PowerPoint, Excel, OneDrive for Business, or Skype for Business
 .2قم بتثبيت التطبيق و من ثم فتحه
 .3قم بتسجيل الدخول باستخدام البريد اإللكتروني الخاص بجامعة الكويت و كلمة السر

ان تطبيق  Office 365يأتي مع الكثير من التطبيقات مثل  Skype for Business, Office Onlineو تطبيقات اخرى. .للحصول
على شرح لهذه التطبيقات  ،شاهد الرسم التوضيحي التالي.

لمعرفة المزيد عن مختلف التطبيقات و كيفية الوصول اليها  ،الرجاء زيارة هذا الموقع التالي:
Office 365 Information and Details

