
كلمة المرور نسيتالحالة:   

 

ٌجب ان ٌتوفر  Microsoft Teams لكً اتمكن من استعادة كلمة المرور الخاصة بحسابً على منصة

 لدي األدوات االتٌة:

  مثل متصفح انترنت(Google Chrome) 

 نت.نترباإل صال ات 

  ٌكون الهاتف  أنرقم الهاتف الذي تم ربط الحساب به عندما قمنا بتسجٌل الدخول ألول مرة و ٌجب

 .لدٌنا فً تلك اللحظة

 الخطوات التالٌة: ٌع األدوات السابقة قم باتباعمأكد من توفر جبعد الت

 .(teams.microsoft.comقم بفتح المتصفح و من ثم أدخل العنوان التالً فً شرٌط العناوٌن ) .1

 امامك كما فً الصورة.تً ظهرت ٌمٌل على الواجهة الادخال االٌمٌل الخاص بك فً خانة االقم ب .2

 

 :بعد ادخال االٌمٌل و الضغط على التالً سوف تحصل على الواجهة كما فً الصورة فً االسفل .3

 

 



 
 على الصفحة التالٌة كما فً الصورة ولحصنقوم بالضغط على )نسٌت كلمة المرور( لل .4

 



)الحروف المشار الٌها بالسهم قم بالتاكد من صحة االٌمٌل الخاص بك ومن ثم قم بادخال الرمز  .5

حٌنها  االحمر( فً الخانة المخصصة )المشار الٌها بالسهم االصفر( و من ثم قم بالضغط على التالً

 سوف تحصل على هذه الصفحة كما فً الصورة 

 

اختر التالً للحصول على الرمز الخاص بتغٌٌر كلمة المرور عبر رسالة نصٌة لرم هاتفك  .6

 تنتقل حٌنها الى الواجهة التالٌةالمحمول و سوف 



 

قم بادخال رقم هاتفك المحمول و الذي تم تسجٌل الدخول به فً اول مرة بنفس الصٌغة التالٌة  .7

(xxxxxxx)  .و من ثم اختر نص المشار الٌها بالسهم االحمر 

 



بادخالة فً مكانه الصحٌح حسب  قكسوف تحصل على رسالة نصٌة تحوي على الرمز المطلوب,  .8

و من ثم الضغط على التالً. الصورة التالٌة

 
 

بشكل صحٌح سوف نحصل على الواجهة كما فً الصورة التالٌة و اللتً  8عند القٌام بالخطوة رقم  .9

من خاللها ٌجب ان اقم باختٌار كلمة مرور جدٌدة لحسابً و ٌجب أن أتأكد من احتواء الكلمة 

 الجدٌدة على التالً: 
 

 حروف انجلٌزٌة كبٌرة 

 روف انجلٌزٌة صغٌرةح 

 ارقام 

 ( رموز مثل@,$....#) 

 ٌجب ادخال كلمة المرور مرتٌن و التاكد من تطابقهما فً الخانتٌن. و من ثم اختر التالً.



 

 

عند االنتهاء من جمٌع الخطوات السابقة ٌجب ان تظهر لنا هذه الصفحة لتخبرنا أننا نجحنا فً تغٌٌر كلمة 

 لواجهة تسجٌل الدخول و استخدام الكلمة الجدٌدة.المرور. عندها ٌمكننً العودة 

 

 


