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عيدلیل تفعیل البرید االلكتروني الجام
@muc.edu.iq



.للصفحةالدخول الى صفحة االنترنت وكتابة موقع كلیة المنصور الجامعة في الشریط العلوي•

الموقع الرسمي لكلیة المنصور الجامعة 
https://muc.edu.iq

http://www.muc.edu.iq/
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النزول . 2
اسفل الصفحة



التنقل من خالل السھم . 1
واختیار الدخول الى البرید 

الجامعي الموضح في 
الدائرة



.كتابة البرید االلكتروني وبعدھا كتابة كلمة المرور•

1

رمز قسمك

اكتب البرید الجامعي 
المستلم من القسم

2

رموز االقسام
civ الھندسة المدنیة 1
coe ھندسة الحاسوب 2
com ھندسة االتصاالت 3
cte ھندسة تقنیات الحاسوب 4
mie ھندسة تقنیات األجھزة 

الطبیة
5

csi علوم الحاسوب ونظم 
المعلومات

6

abs یةالعلوم المحاسبیة والمصرف 7
bua أدارة االعمال 8
law القانون 9
eng اللغة اإلنكلیزیة 10
pht العالج الطبیعي 11
dgm االعالم الرقمي 12



1

2

اكتب كلمة المرور 
)Password ( المؤقتة التي

استلمتھا من القسم





:انشاء الباسورد الجدید الخاص بك على ان
حروف8الیقل عن -1
یحتوي على حروف وأرقام او عالمات-2

حاول ان تخزن الباسورد 
في موبایلك كي التنساه 
مستقبال وتفقد إمكانیة 
الدخول الى بریدك 

االلكتروني 



مبروك عزیزي لقد نجحت بالدخول الى بریدك 
حافظ على متابعتھ بین فترة .. االلكتروني الجامعي 

ة وأخرى والتستخدمھ في التسجیل في مواقع غیر العلمی
عن طریقھ سیكون باستطاعتك التسجیل .. النھ مراقب 

كطالب في كثیر من المواقع العلمیة والحصول على 
في المستقبل القریب سیتم ارسال.. الكثیر من المزایا 

.. درجاتك الفصلیة او النھائیة علیھ



بعد انتھاء العمل داخل البرید االلكتروني یجب
تسجیل الخروج من البرید

1

2



خطوات تفعیل البرید االلكتروني الجامعي على
أجھزة الموبایل



GOOGLE PLAYاو APPLE STOREمن 
أذا لم یكن موجوداً ضمن ھاتفك

أذا لم یكم متوفراً ضمن ھاتفك) GMAIL(تنزیل تطبیق 



نفتح التطبیقرةبعد تنزیل التطبیق سیظھر كما بالصو



ةبعد فتح التطبیق سیظھر كما بالصور

نختار تسجیل الدخول



Google نختار



نكتب البرید االلكتروني

2

1



نكتب الباسورد

2



قنختار حفظ الباسورد في التطبی



االن االعدادات أصبحت كاملة سوف 
نيلفتح البرید االلكتروGOT ITنختار 



االن ھذه واجھة البرید اإللكتروني من 
داخل التطبیق في الموبایل



مع تحیات دائرة تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت

كلیة المنصور الجامعة
Email: ictd@muc.edu.iq
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