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How to activate my KU Office 365 Account? 

  http://portal.ku.edu.kwهذه النسخة المختصرة من دليل الخطوات ، للتفاصيل قم بزيارة الموقع 

 

 . و االستفادة من مميزاته  365يدعوكم مركز نظم المعلومات الى استخدام نظام مايكروسوفت 

  :و تبدأ باستخدامه (Office 365)المايكروسوفت اتبع الخطوات التالية كي تفعل حسابك على نظام 

يجب أن يكون لديك حساب مستخدم من مركز نظم المعلومات و الذي يستخدم للدخول الى أنظمة  .1
 : الجامعة االلكترونية و منها على سبيل المثال

a. نظام البوابة االلكترونية )http://portal.ku.edu.kw/faculty (   للهيئة األكاديمية
 ألعضاء هيئة التدريس 

b.  نظام التسجيل االلكتروني)http://portal.ku.edu.kw/sis (  للطلبة 
c.  الخدمة الذاتيةنظام (http://e.ku.edu.kw )   للموظفين 

 
من صحة بياناتك الشخصية المسجلة في حسابك حيث لن يمكنك تفعيل حسابك على نظام  تأكد .2

 . المايكروسوفت اذا لم يكن لديك بريد الكتروني شخصي و رقم محمول مسجلين في حسابك 
:  للتحقق من صحة بياناتك 

من الموقع " ادارة كلمة السر"صفحة افتح ، موظف عضو هيئة تدريس أواذا كنت 
)http://portal.ku.edu.kw ( أو من موقع جامعة الكويت)http://ku.edu.kw ( 
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"  تعديل البيانات الشخصية"و اختر منها صفحة 
 
 

 
و اذهب الى   )http://portal.ku.edu.kw/sis(، استخدم نظام التسجيل االلكتروني طالبو اذا كنت 

و تحقق من صحة رقم الهاتف المحمول و البريد االلكتروني " معلوماتي الشخصية" >" -ملفي"
الشخصي الخاص كما هو مبين أدناه  
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ستقوم االن باعادة تعيين كلمة السر على نظام المايكروسوفت حتى يمكنك الدخول على حسابك في  .3
و )  http://mspwdreset.ku.edu.kw("تغيير كلمة السر " قم بزيارة موقع .   Office 365نظام 

 )http://ku.edu.kw(من موقع الجامعة  "ادارة كلمة السر"أيضا في صفحة  الذي ستجده
 

  Nextهذه الصفحة ثم اضغط  قم بادخال رقمك الجامعي في
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  Nextو اضغط  2ثم ادخل بريدك االلكتروني الشخصي الذي تحققت منه في الخطوة  .4

 

 
رسالة الى بريدك االلكتروني تحوى الرمز الرقمي الذي ستدخله بعد هذه الخطوة سيرسل النظام  .5

 في الشاشة التالية 

 
 svcFIMمن   SPAMأو  JUNKي ابحث عنها ف  INBOXاذا لم تجد الرسالة في مجلد 

 
 ادخل كلمة السر الجديدة في الشاشة الموضحة أدناه ثم  .6
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 :قم بادخال كلمة سر مختلفة عن كلمة السر الحالية و ينطبق عليها الشروط التالية 

o  رموز  8متكونة من 
o تحتوي الرموز على حرف واحد كبير على األقل 
o ل تحتوي الرموز على حرف واحد صغير على األق 
o تحتوي الرموز على رقم واحد على األقل 
o   ال تحتوى على كلمة شائعة 

في حال عدم استيفاء كلمة السر الجديدة ألي . و ستقوم باعادة ادخال كلمة السر الجديدة للتحقق منها •
من الشروط المذكورة ستظهر رسالة تعبر عن خطأ في تعيين كلمة السر و سيطلب منك ادخال 

  Nextاضغط ثم  كلمة سر جديدة 
 

 عند نجاح اتمام عملية تعيين كلمة السر الجديدة ستظهر الشاشة التالية .7

 
 

يرجى االنتباه أن كلمة السر الجديدة ستسخدمها في الدخول لنظام البريد االكتروني الجديد لجامعة 
من هذا الموقع    Office 365الكويت على نظام المايكروسوفت 

https://login.microsoftonline.com/?whr=ku.edu.kw 
 

معظم األنظمة االلكترونية لجامعة الكويت ، على الستخدام و كذلك ستستخدم كلمة السر الجديدة 
:  سبيل المثال ال الحصر

 http://e.ku.edu.kw نظام الخدمة الذاتية للموظفين  •
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 كترونية ألعضاء الهيئة التدريسيةنظام البوابة االل •
http://portal.ku.edu.kw/faculty 

  http://portal.ku.edu.kw/sisنظام التسجيل  •
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