السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا درس عن كيفية عمل بريد إلكتروني في الهوتميل بشكلة الجديد
أول شي ادخل على صفحة الهوتميل

بعد ذالك راح تجيك هذة الصفحة إختار هذ الخيار كما هو موجود في الصورة 
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بعد ذالك راح تفتحلك الصفحة هذي عبي البينات كما هو موضح في الصورة 

ملاحظة أكتب رقم سري خاص بك تكون حافظة ولا تحط رقم جوالك حتى لو تم السرقة ماتكون فية مظايقات ( وخاصة للأخوات )
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بعد ذالك أكمل تعبئة البينات كما هو موضح بالصورة 
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بعد ذلك أنقل الحروف أو الارقام الموجودة في المربع المحدد بالاحمر في المربع الموجود في الاسفل بعد ذالك إختار إظغط على الزر المحدد بالاحمر كما هو مبين في الصورة

file_3.jpg



بعد ذلك إذا كان فية غلط أو كان الاسم الذي إخترته محجوز راح تجيك هذي الصفحة غختار إسم أخر كما هو موضح بالصور وإذا كان الاسم غير محجوز أو لايوجد غلط ماراح تجيك هذي الصفحة 
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بعد ذالك أكمل تعبيت البينات كما هو موضح بالصورة
ملاحظة : تاريخ الميلاد يجب أن يكون حتى مايحوله بريد أطفال أقل شي يكون 1980م
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بعد ذالك أكمل تعبيت البينات كما هو موضح بالصورة
ملاحظة : رقم zip code حط أرقام تكون حافظها لانه يطلب منك هذة الارقام مع الدولة والمدينة لما تنسى الرقم السري أقل شي 5 أرقام 
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بعد ذالك تفتح لك الصفحة هذي أنقل البرد الاكتروني الموجود في المربع كما عند الموافقة على الاتفاقية كما هو موضح بالصورة 
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بعد ذالك إظغط على الزر المحدد بالاحمر لاستكمال تعبيت البينات كما هو موضح بالصورة 
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بعد ذالك إظغط على الزر المحدد بالاحمر كما هو مبين في الصورة
ملاحظة ك لاتختار أي خيار من الدعايات لانها تسبب زحمة ورسائل وزعجة تجيك على البريد 
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بعد ذالك إختار الخيار المحدد بالاحمر لاستكمال أخر مرحلة من المراحل كما هو موضح بالصورة 
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الف الف مبروك إنتهيت من عمل بريد الكتروني انت الان داخل بريدك الاكتروني الجديد كما هو موضح بالصورة 
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مدونة أبو حمزة
