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خسنلا

خسُنلاءاشنإ
جاجزىلعوأ)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجرديفيلصأدنتسمليمحتبمق.1

.ةيئوضلاةحساملا

ةقرومجحقباطتنمدكأت،ةلماكريغةروصىلعلوصحلابنجتل:ةظحالم
.جارخإلاةقرومجحعميلصألادنتسملا

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.2

خسُنلاددعديدحت>خسن>

لالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف
.تادادعإلا

.تادادعإلاطبضا،ةرورضلادنع

.دنتسملاخسنا.3

.ىلعطغضا،ةعيرسةخسنءاشنإل:ةظحالم

ةقرولايَهجوىلعخسنلا
جاجزىلعوأ)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجرديفيلصأدنتسمليمحتبمق.1

.ةيئوضلاةحساملا

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.2

بناوجلا>خسن>

لالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف
.تادادعإلا

.دادعإلاطبضا.3

.دنتسملاخسنا.4

ةدحاوةقروىلعتاحفصةدعخسن
جاجزىلعوأ)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجرديفيلصأدنتسمليمحتبمق.1

.ةيئوضلاةحساملا

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.2

بناجلكلتاحفصلا>خسن>

لالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف
.تادادعإلا

.تادادعإلاطبضا.3

.دنتسملاخسنا.4

ينورتكلإلاديربلا

ينورتكلإلاديربللSMTPتادادعإةئيهتبمق
حوسممدنتسملاسرإل)SMTP(ديربلالئاسرلقنلطيسبلالوكوتربلاتادادعإةئيهتبمق
نمديزمىلعلوصحلل.ةمدخرفوملكعمتادادعإلافلتخت.ينورتكلإلاديربلالالخاًيئوض
.ينورتكلإلاديربلاةمدخورفومعجار،تامولعملا

.تنرتنإلابةلصتمةكبشلانأوةكبشبةلصتمةعباطلانأنمدكأت،أدبتنألبق

ةعباطلايف"ينورتكلإلاديربلادادعإجلاعم"مادختسا
نمديزمىلعلوصحلل.ةعباطللتباثلاجمانربلاثيدحتنمدكأت،جلاعملامادختسالبق•

.تباثلاجمانربلاثيدحتعجار،تامولعملا

لالخلقنتللقفاومىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف•
.تادادعإلا

.ينورتكلإلاديربلاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.ينورتكلإلاكديربناونعبتكامثنمو،نآلادادعإلاسملا.2

.رورملاةملكبتكا.3

وأ،باسحلارورمةملكبتكا،كيدلينورتكلإلاديربلاةمدخرفومىلعاًدامتعا•
نمديزمىلعلوصحلل.ةقداصملارورمةملكوأ،قيبطتلارورمةملك
مثنمو،ينورتكلإلاديربلاةمدخورفومعجار،رورملاةملكلوحتامولعملا
.زاهجلارورمةملكنعثحبا

،يسيئرلاSMTPلخدمبلطاورفوملابلصتا،كيدلرفوملاجاردإمتيملاذإ•
مقلمةقداصمتادادعإو،SSL/TLSمدختساو،يسيئرلاSMTPلخدمذفنمو

SMTP.

.قفاومسملا.4

ةعباطلايفتادادعإلاةمئاقمادختسا
ديربلادادعإ>ينورتكلإلاديربلا>تادادعإلاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.ينورتكلإلا

.تادادعإلاةئيهتبمق.2

ديربلاةمدخورفومعجار،رورملاةملكلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل•
.ينورتكلإلا

رفوملاعملصاوت،ةمئاقلايفنيدوجوملاريغينورتكلإلاديربلاةمدخيرفومل•
.تادادعإلابلطاوكيدل

لقنتللقفاومىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف•
.تادادعإلالالخ

Embeddedمادختسا Web Server
.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

a.ناونعضرعلIPةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلإلقتنا،ةعباطلل.
ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو
.123.123.123.123وحنلا

b.لكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ
.حيحص

.ينورتكلإلاديربلا>تادادعإلاقوفرقنا.2

.تادادعإلاةئيهتبمق،ينورتكلإلاديربلادادعإمسقنم.3

.)ظفح(Saveقوفرقنا.4

a.ةمدخورفومعجار،رورملاةملكلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.ينورتكلإلاديربلا

b.رفوملاعملصاوت،ةمئاقلايفنيدوجوملاريغينورتكلإلاديربلاةمدخيرفومل
.تادادعإلابلطاوكيدل

ينورتكلإلاديربلاةمدخورفوم
.ةيلاتلالوادجلامدختسا،كيدلينورتكلإلاديربلاةمدخرفومنمSMTPتادادعإديدحتل
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Gmail™™

.كبصاخلاGoogleباسحىلعنيتوطخنمققحتلانيكمتنمدكأت:ةظحالم

لوخدلاليجستبمقو،Googleباسحنامأةحفصىلإلاقتنالابمق،نيتوطخبققحتلانيكمتل
.نيتوطخىلعققحتلاقوفرقنلابمق،Googleىلإلوخدلاليجستمسقنممث،كباسحىلإ

ةميقلادادعإلا

smtp.gmail.comيسيئرلاSMTPلخدم

587يسيئرلاSMTPلخدمذفنم

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسازاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

قيبطتلارورمةملكزاهجلارورمةملك

لقتنا،قيبطتلارورمةملكءاشنإل:ةظحالم
لجسو،Googleباسحنامأةحفصىلإ
مسقنممثنمو،كباسحىلإلوخدلا
قوفرقنا،Googleىلإلوخدلاليجست
.قيبطتلارورمتاملك

Yahoo!®®Mail

ةميقلادادعإلا

smtp.mail.yahoo.comيسيئرلاSMTPلخدم

587يسيئرلاSMTPلخدمذفنم

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسازاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب

ةميقلادادعإلا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

قيبطتلارورمةملكزاهجلارورمةملك

،قيبطتلارورمةملكءاشنإل:ةظحالم
،Yahooباسحنامأةحفصىلإلقتنا
رقنامثنمو،كباسحىلإلوخدلالجسو
قيبطتلارورمةملكءاشنإقوف

Outlook Live

.hotmail.comوoutlook.comينورتكلإلاديربلاتالاجمىلعتادادعإلاهذهقبطنت

ةميقلادادعإلا

smtp.office365.comيسيئرلاSMTPلخدم

587يسيئرلاSMTPلخدمذفنم

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسازاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

قيبطتلارورمةملكوأباسحلارورمةملكزاهجلارورمةملك
ىلعققحتلاليطعتمتيتلاتاباسحللةبسنلاب•

.كباسحرورمةملكمادختسابمق،اهبنيتوطخ
ىلعققحتلانيكمتمتيتلاتاباسحللةبسنلاب•

.قيبطترورمةملكمادختسابمق،اهيلعنيتوطخ
ىلإلاقتنالابمق،قيبطتلارورمةملكءاشنإل
Outlookباسحةرادإةحفص Live،مث
.كباسحىلإلوخدلاليجستب

AOL Mail

ةميقلادادعإلا

smtp.aol.comيسيئرلاSMTPلخدم

587يسيئرلاSMTPلخدمذفنم

ةميقلادادعإلا

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسازاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

قيبطتلارورمةملكزاهجلارورمةملك

،قيبطتلارورمةملكءاشنإل:ةظحالم
،AOLباسحنامأةحفصىلإلقتنا
رقنامثنمو،كباسحىلإلوخدلالجسو
.قيبطتلارورمةملكءاشنإقوف

iCloud Mail

.كباسحىلعنيتوطخنمققحتلانيكمتنمدكأت:ةظحالم

ةميقلادادعإلا

smtp.mail.me.comيسيئرلاSMTPلخدم

587يسيئرلاSMTPلخدمذفنم

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسازاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

قيبطتلارورمةملكزاهجلارورمةملك

،قيبطتلارورمةملكءاشنإل:ةظحالم
باسحةرادإةحفصىلإلقتنا

iCloud،كباسحىلإلوخدلالجسو،
قوفرقنا،"نامألا"مسقنممثنمو
.رورمةملكءاشنإ
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Comcast Mail

ةميقلادادعإلا

smtp.comcast.netيسيئرلاSMTPلخدم

587يسيئرلاSMTPلخدمذفنم

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسازاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

باسحلارورمةملكزاهجلارورمةملك

Mail.com

ةميقلادادعإلا

smtp.mail.comيسيئرلاSMTPلخدم

587يسيئرلاSMTPلخدمذفنم

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسازاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

باسحلارورمةملكزاهجلارورمةملك

Zoho Mail

ةميقلادادعإلا

smtp.zoho.comيسيئرلاSMTPلخدم

587يسيئرلاSMTPلخدمذفنم

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسازاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

قيبطتلارورمةملكوأباسحلارورمةملكزاهجلارورمةملك
ىلعققحتلاليطعتمتيتلاتاباسحللةبسنلاب•

.كباسحرورمةملكمادختسابمق،اهبنيتوطخ
ىلعققحتلانيكمتمتيتلاتاباسحللةبسنلاب•

.قيبطترورمةملكمادختسابمق،اهيلعنيتوطخ
ىلإلاقتنالابمق،قيبطتللرورمةملكءاشنإل
Zohoباسحنامأةحفص Mail،ليجستبو
رورملاتاملكمسقنممث،كباسحىلإلوخدلا
ةملكءاشنإقوفرقنلابمق،قيبطتلابةصاخلا
.ةديدجرورم

QQ Mail

.كباسحىلعSMTPةمدخنيكمتنمدكأت:ةظحالم

QQـلةيسيئرلاةحفصلانم،ةمدخلانيكمتل Mail،نممث،باسحلا>تادادعإلاقوفرقنا
امإنيكمتبمق،POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAVةمدخمسق
.IMAP/SMTPةمدخوأPOP3/SMTPةمدخ

ةميقلادادعإلا

smtp.qq.comيسيئرلاSMTPلخدم

587يسيئرلاSMTPلخدمذفنم

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

ةميقلادادعإلا

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسازاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

ليوختلازمرزاهجلارورمةملك

ةحفصنم،ليوختزمرءاشنإل:ةظحالم
QQ Mailقوفرقنا،ةيسيئرلا

ةمدخمسقنممث،باسحلا>تادادعإلا
POP3/IMAP/SMTP/
Exchange/CardDAV/

CalDAV،ليوختزمرءاشنإقوفرقنا

NetEase Mail (mail.163.com(

.كباسحىلعSMTPةمدخنيكمتنمدكأت:ةظحالم

NetEaseةحفصنم،ةمدخلانيكمتل Mailتادادعإقوفرقنلابمق،ةيسيئرلا<
POP3/SMTP/IMAP،ةمدخامإنيكمتمثنموIMAP/SMTPةمدخوأPOP3/

SMTP.

ةميقلادادعإلا

smtp.163.comيسيئرلاSMTPلخدم

465يسيئرلاSMTPلخدمذفنم

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسازاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

ليوختلارورمةملكزاهجلارورمةملك

ليوختلارورمةملكريفوتمتي:ةظحالم
وأIMAP/SMTPةمدخنيكمتدنع
.POP3/SMTPةمدخ
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NetEase Mail (mail.126.com(

.كباسحىلعSMTPةمدخنيكمتنمدكأت:ةظحالم

NetEaseةحفصنم،ةمدخلانيكمتل Mailتادادعإقوفرقنلابمق،ةيسيئرلا<POP3/
SMTP/IMAP،ةمدخامإنيكمتمثIMAP/SMTPةمدخوأPOP3/SMTP.

ةميقلادادعإلا

smtp.126.comيسيئرلاSMTPلخدم

465يسيئرلاSMTPلخدمذفنم

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسازاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

ليوختلارورمةملكزاهجلارورمةملك

ليوختلارورمةملكريفوتمتي:ةظحالم
وأIMAP/SMTPةمدخنيكمتدنع
.POP3/SMTPةمدخ

NetEase Mail (mail.yeah.net(

.كباسحىلعSMTPةمدخنيكمتنمدكأت:ةظحالم

NetEaseةحفصنم،ةمدخلانيكمتل Mailتادادعإقوفرقنلابمق،ةيسيئرلا<POP3/
SMTP/IMAP،ةمدخامإنيكمتمثنموIMAP/SMTPةمدخوأPOP3/SMTP.

ةميقلادادعإلا

smtp.yeah.netيسيئرلاSMTPلخدم

465يسيئرلاSMTPلخدمذفنم

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

ةميقلادادعإلا

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسازاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

ليوختلارورمةملكزاهجلارورمةملك

ليوختلارورمةملكريفوتمتي:ةظحالم
وأIMAP/SMTPةمدخنيكمتدنع
.POP3/SMTPةمدخ

Sohu Mail

.كباسحىلعSMTPةمدخنيكمتنمدكأت:ةظحالم

Sohuةحفصنم،ةمدخلانيكمتل Mailتادادعإ>تارايخقوفرقنلابمق،ةيسيئرلا<
POP3/SMTP/IMAP،ةمدخامإنيكمتمثنموIMAP/SMTPةمدخوأPOP3/

SMTP.

ةميقلادادعإلا

smtp.sohu.comيسيئرلاSMTPلخدم

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

465

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسازاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

ةلقتسمرورمةملكزاهجلارورمةملك

دنعةلقتسملارورملاةملكريفوتمتي:ةظحالم
ةمدخوأIMAP/SMTPةمدخنيكمت

POP3/SMTP.

Sina Mail

.كباسحىلعPOP3/SMTPةمدخنيكمتنمدكأت:ةظحالم

Sinaةحفصنم،ةمدخلانيكمتل Mailنمديزم>تادادعإقوفرقنلابمق،ةيسيئرلا
/POP3ةمدخنيكمتبمثنمو،يئاهنلامدختسمللPOP/IMAP/SMTP>تادادعإلا

SMTP.

ةميقلادادعإلا

smtp.sina.comيسيئرلاSMTPلخدم

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

587

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

ليوختلازمرزاهجلارورمةملك

ةحفصلانم،ليوختزمرءاشنإل:ةظحالم
قوفرقنا،ينورتكلإلاديربللةيسيئرلا
>تادادعإلانمديزملا>تادادعإلا

POP/IMAP/SMTPمدختسملل
زمرةلاحنيكمتبمقمثنمو،يئاهنلا
.ليوختلا

ديربلاةمدخدوزمبلاصتالابمقف،ةرفوتملاتادادعإلامادختسايفءاطخأتهجاواذإ•
.كبصاخلاينورتكلإلا

رفومبلاصتالابمق،ةمئاقلايفنيجردملاريغينورتكلإلاديربلاةمدخيرفوملةبسنلاب•
.تادادعإلابلطبوةمدخلا

ينورتكلإلاديربلالسرأ
مقعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.SMTPتادادعإةئيهتنمدكأت،أدبتنألبق
.ينورتكلإلاديربللSMTPتادادعإةئيهتب

مكحتلاةحولمادختسا
ىلعوأ)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجرديفيلصأدنتسمليمحتبمق.1

.ةيئوضلاةحساملاجاجز

.ةمزاللاتامولعملالخدأمث،ينورتكلإلاديربلاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.2

.جارخإلافلمعونتادادعإةئيهتبمقف،رمألامزلاذإ

.ينورتكلإلاديربلالسرأ.3
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راصتخامقرمادختسا
.ينورتكلإديربراصتخائشنأ.1

a.ناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمقIPناونعلالقحيفةعباطلابصاخلا.

يفIPناونعضرعمتيو.ةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعبمق•
وحنلاىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأ

123.123.123.123.

لكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•
.حيحص

b.راصتخاةفاضإ>تاراصتخالاقوفرقنا.

c.تادادعإلاةئيهتبمقمثنمو،ينورتكلإلاديربلاددح،راصتخالاعونةمئاقنم.

d.تارييغتلاقيبطتبمق.

جاجزىلعوأ)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجرديفيلصأدنتسمليمحتبمق.2
.ةيئوضلاةحساملا

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.3

ينورتكلإلاديربلا>تاراصتخالا

لالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف
.تادادعإلا

.راصتخالاددح.4

.ينورتكلإلاديربلالسرأ.5

يئوضلاحسملا

رتويبمكزاهجىلإحسملا
:نأنمدكأت،أدبتنألبق

ثيدحتعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.ةعباطللتباثلاجمانربلاثيدحتمت•
.تباثلاجمانربلا

.اهسفنلاصتالاةكبشبةعباطلاورتويبمكلازاهجليصوتمت•

Windowsليغشتلاماظنيمدختسمل

نمديزمىلعلوصحلل.رتويبمكلازاهجىلإةفاضمةعباطلانأنمدكأت:ةظحالم
.مدختسملاليلدعجار،تامولعملا

ةحساملاجاجزىلعوأةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفيلصأدنتسمليمحتبمق.1
.ةيئوضلا

.Windowsـليئوضلاحسملاوسكافلاحتفا،رتويبمكلازاهجنم.2

.ةيئوضةحسامردصمددح،"ردصملا"ةمئاقنم.3

.يئوضلاحسملاتادادعإّريغ،رمألامزلاذإ.4

.اًيئوضدنتسملاحسمبمق.5

Macintoshليغشتلاماظنيمدختسمل

نمديزمىلعلوصحلل.رتويبمكلازاهجىلإةفاضمةعباطلانأنمدكأت:ةظحالم
.مدختسملاليلدعجار،تامولعملا

ةحساملاجاجزىلعوأةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفيلصأدنتسمليمحتبمق.1
.ةيئوضلا

:نييلاتلانيءارجإلادحأذيفنتبمق،رتويبمكلازاهجنم.2

a.ةروصلاطاقتلاحتفا.

b.ةروصلاطاقتلاحتفا.

c.حتف>يئوضحسمقوفرقنا.ةعباطددحمثنمو،تاحساملاوتاعباطلاحتفا
.ةيئوضةحسام

:رثكأوأةيلاتلاتاءارجإلادحأذيفنتبمق،"ةيئوضلاةحساملا"ةذفاننم.3

a.هيفاًيئوضةحوسمملاتافلملاظفحديرتيذلاناكملاديدحت.

b.يلصألادنتسملامجحديدحت.

c.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحونمحسملل)ADF(،نمتادنتسملاةيذغتةدحوددح
.تادنتسملاةيذغتةدحومادختسانيكمتبمقوأ"يئوضحسم"ةمئاق

d.يئوضلاحسملاتادادعإّريغ،رمألامزلاذإ.

.يئوضحسمقوفرقنا.4

سكافلا

سكافلاسرإ

مكحتلاةحولمادختسا
جاجزىلعوأةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحولاخدإجرديفيلصأدنتسمليمحتبمق.1

.ةيئوضلاةحساملا

.ةبولطملاتامولعملالخدأمث،)سكاف(Faxسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.2
.ةجاحلابسح،تادادعإلاطبضا

.سكافلاربعدنتسملالسرأ.3

ةعابط

رتويبمكزاهجنمةعابطلا
يفهعونوقرولامجحنّيع،فرظألاوتاقاطبلانوزخموتاقصلملل:ةظحالم
.دنتسملاةعابطلبقةعباطلا

."ةعابط"راوحلاعبرمحتفا،هتعابطلواحتيذلادنتسملانم.1

.تادادعإلاطبضا،ةرورضلادنع.2

.دنتسملاةعابطبمق.3

لومحمزاهجنمةعابطلا

™™Mopriaةعابطلاةمدخمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

ماظنىلعلمعيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحنعةرابعMopriaةعابطلاةمدخنإ
AndroidTM،يأىلإًةرشابمةعابطلابكلحمست.ةقحاللاتارادصإلاوأ5.0رادصإلا

.Mopriaةمدخدمتعتةعباط

GoogleرجتمنمMopriaةعابطلاةمدخقيبطتليزنتنمدكأت:ةظحالم
PlayTMلومحملازاهجلايفهنّكمو.

اًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،Androidليغشتلاماظنبلومحملاكزاهجنم.1
.تافلملاريدمنم

.ةعابط>تارايخلانمديزملاقوفرقنا.2

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.ةعابطىلعطغضا.4

®®AirPrintمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

ةعابطلابكلحمسيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحيهAirPrintجمانربةزيمنإ
.AirPrintةمدخدمتعتةعباطىلإAppleةزهجأنمًةرشابم

ةكبشللناكاذإ.اهسفنلاصتالاةكبشبنَيلصتمةعباطلاوAppleزاهجنأنمدكأت•
ةيعرفلالاصتالاةكبشبنالصتمنيَزاهجلاالكنأنمدكأتف،ةددعتمةيكلسالتاعزوم
.اهسفن

.Appleةزهجأضعبيفطقفموعدمقيبطتلااذه•

.قفاوتمقيبطتليغشتبمقوأتافلملاريدمنماًدنتسمددح،لومحملاكزاهجنم.1

.ةعابط>ليمحت/ةكراشمقوفرقنا.2

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.دنتسملاةعابطبمق.4

Wi-Fiمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا Direct®®

Wi-Fi Directةدّوزمةعباطيأمادختسابةعابطلاكلحيتتةعابطةمدخنعةرابعيه
Wi-Fiةمدخب Direct.

.ةيكلساللاةعباطلالاصتاةكبشبلصتملومحملازاهجلانأنمدكأت:ةظحالم
.ةعباطلابلومحمزاهجليصوتعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل

.تافلملاريدمنماًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،لومحملاكزاهجنم.1
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:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذّفن،لومحملاكزاهجزارطلاًقفو.2

.ةعابط>قوفرقنا•

.ةعابط>قوفرقنا•

.ةعابط>قوفرقنا•

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.دنتسملاةعابطبمق.4

ةعباطلاةنايص

تالباكلاليصوت
اذهدادعإبمقتال،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخُبّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
سكافلاةزيموأةقاطلالبكلثم،ةيلبكوأةيئابرهكتاليصوتيأءارجإبوأجتنملا
.ةيدعرلافصاوعلاءانثأ،فتاهلاوأ

مق،ةيئابرهكةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخُبّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
اًيضرألَصومومئالملكشبفّنصميئابرهكلارايتللذخأمبرايتلاكلسليصوتب
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطب

ال،ةيئابرهكةمدصلضرعتلاوأقيرحلارطخبنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
ةكرشلالبقنماًدمتعمًاليدباًكلسوأجتنملااذهبقفرملاةقاطلاكلسالإمدختست
.ةعنصملا

رايعمباًكلسطقفمدختسا،قيرحلاعالدنارطاخمليلقتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
26 AWGربكأ(تالاصتالبكوأRJ-11فتاهلاةكبشبجتنملااذهليصوتدنع

لبِقنماًدمتعمكلسلانوكينأبجي،ايلارتسأيفنيمدختسملاىلإةبسنلاب.ةماعلا
."ةيلارتسألامالعإلاوتالاصتالاةئيه"

USBلباكسملتال،ةعباطلايفاملطعثودحوأتانايبلانادقفيدافتل:ريذحت
ةيلمعءانثأةحضوملاقطانملايفةعباطلاوأةيكلساللاصتاةكبشئياهميأوأ
.ةعابطلا

ةفيظولاةعباطلاذفنممقرلا

نمديزملاليصوتبمقEXTذفنم1
زاهجوأفتاهلا(ةزهجألا
)تاملاكملاىلعدرلا
مق.فتاهلاطخبمثةعباطلاب
ملاذإذفنملااذهمادختساب
سكافطخكيدلنكي
اذإوةعباطللصصخم
هذهليصوتلاةقيرطتناك
وأكدلبيفةموعدم
.كتقطنم

طخبةعباطلاليصوتبمقLINEذفنم2
سبقمربعطشنفتاه
وأ)RJ-11(يسايقطئاح
ئياهموأDSLحشرم

VoIPرخآئياهميأوأ
طخىلإلوصولابكلحمسي
تاسكافلالاسرإلفتاهلا
.اهمالتساو

.ةكبشبةعباطلاليصوتبمقEthernetذفنم3

صاخلاUSBذفنم4
ةعباطلاب

ةعباطلاليصوتبمق
.رتويبمكب

ذخأمبةعباطلاليصوتبمقرايتلاكلسسباق5
لصوميئابرهكرايت
.ميلسوحنىلعاًيضرأ

ربحلاةشوطرخلادبتسا
.يمامألابابلاحتفبمق.1

راطإيأسملا،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:ريذحت
وأةعباطلايفةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعم
.اهسمل

.ريوصتلاةدحوةلازإبمق.2
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.ريوصتلاةدحونمةلمعتسملاربحلاةشوطرخةلازإبمق.3

.ةديدجلاربحلاةشوطرخةوبعكفبمق.4

.ربحلاقوحسمعيزوتةداعإلربحلاةشوطرخجربمق.5

.ءاطغلامثنموفالغلاةلازإبمق.6

.ريوصتلاةدحويفةديدجلاربحلاةشوطرخلاخدإبمق.7

.ريوصتلاةدحولاخدإبمق.8

.بابلاقالغإبمق.9

ةيئوضلاةحساملافيظنت
.ةيئوضلاةحساملاءاطغحتفا.1

:ربولانمةيلاخوةمعانوةللبمشامقةعطقةطساوبةيلاتلاقطانملاحسما.2

a.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجاجزةحول)ADF(

b.ةيئوضلاةحساملاجاجزةحول
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c.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجاجز)ADF(

d.ةيئوضلاةحساملاجاجز

.ةيئوضلاةحساملاءاطغقلغأ.3

جردلاليمحت
.جردلاةلازإبمق.1

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتتلقرولاتاهّجومطبضا.2

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.3

نمدكأتمث،لفسأللاًهجاومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبقرولاةمزحليمحتبمق.4
.قرولاهاجتماكحإبةيبناجلاتاهّجوملاةيعضوةمءالم

ةقرولاةفاحنوكتولفسألاىلإاًهّجومنوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.دحاوبناجىلعةعابطللةيمامألاجردلاةهجوحنةهّجومةيولعلا

ةقرولاةفاحنوكتوىلعألاىلإاًهّجومنوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.نيَبناجلاىلعةعابطللةيمامألاجردلاةهجوحنةهّجومةيلفسلا

.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

دحلارشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق،قرولاراشحنايدافتل•
.قرولاةئبعتلىصقألا

.جردلالاخدإبمق.5

متييذلاقرولاعماقباطتيلمكحتلاةحولنمهعونوقرولامجحنّيع،رمألامزلاذإ
.هليمحت
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ةيوديلاةيذغتلاةدحوليمحت
.ةيوديلاةيذغتلاةدحوحتفا.1

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتيلهجوملاطبضا.2

.ىلعألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةقروليمحتبمق.3

ىلعألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.دحاوبناجىلعةعابطللةعباطلايفًالوأةيولعلاةفاحلالاخدإعم

لفسألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.نيَبناجلاىلعةعابطللةعباطلايفاًريخأةيولعلاةفاحلالاخدإعم

هّجومبناجلاًيذاحمولفسألاىلإاًهّجومناسللانوكيثيحبفرظلاليمحتبمق•
.رسيألاقرولا

ةيذغتلاةدحولخادةونعقرولاعفدبنجت،قرولاراشحنايدافتل:ريذحت
.ةيوديلا

هعونوقرولامجحنييعت
ددحمث،هعون/قرولامجحجردلانيوكتقرولاتادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.قرولاردصم
ىلعطغضا،تادادعإلاربعلقنتلل،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف
.قفاوم

.هعونوقرولامجحنييعتبمق.2

يفقرولامجحدادعإنييعتنمدكأت،A4مجحبقروىلعنيبناجلاىلعةعابطلل•
.A4ىلإةجودزملاةعابطلاةدحو

دكأت،folioوأOficioوأlegalوأletterمجحبقروىلعنيبناجلاىلعةعابطلل•
.Letterىلعةجودزملاةعابطلاةدحويفقرولامجحدادعإنييعتنم

تباثلاجمانربلاثيدحت
.حيحصلكشبلمعللزاهجللتباثلاجمانربلاىوتسملىندأاًدحتاقيبطتلاضعببلطتت

ةمدخلثممبلصتا،زاهجللتباثلاجمانربلاثيدحتلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.كيدلءالمعلا

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

يفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلاىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأ

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.تباثلاجمانربلاثيدحت>زاهجلا>تادادعإلاقوفرقنا.2

:يليامدحأرَتخا.3

.ثيدحتلاأدبا،قفاوأانأ>تاثيدحتلانمققحتلاقوفرقنا•

.ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،ثيدحتلافلمليمحتل.ثيدحتلافلملّمح•
زارطنعثحباو،www.xerox.comىلإلقتنا،تباثجمانربثدحأىلعلوصحلل
.كتعباط

.ثيدحتلافلمنعثحبا.1

جمانربللطوغضمفلمجارختسابتمقدقكنأنمدكأت:ةظحالم
.تباثلا

.ءدب>ليمحتقوفرقنا.2

Wi-Fiنيكمت Direct
Wi-Fiنإ DirectىلإدنتستريظنىلإريظنةينقتيهWi-Fiةزهجأللحيتتيهو
Wi-Fiنّكمتةعباطبًةرشابملاصتالاةيكلساللا Directلوصوةطقنمادختسانود
.)يكلسالهّجوم(

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

Wi-Fi>ذفانملا/لاصتالاةكبش>تادادعإلا Direct

لقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف
.تادادعإلالالخ

.تادادعإلاةئيهتبمق.2

Wi-Fiنيكمت• Direct—ةكبشثبنمةعباطلانّكميWi-Fi Directةصاخلا
.اهب

Wi-Fiمسا• Direct—ةكبشلاًمسانّيعيWi-Fi Direct.

Wi-Fiرورمةملك• Direct—دنعيكلساللانامألاضيوفتلرورملاةملكنّيعي
.ريظنىلإريظنلاصتامادختسا

ىلعرورملاةملكضرعي—دادعإلاةحفصىلعرورملاةملكضرع•
Network Setup Page)ةكبشلادادعإةحفص(.

لاصتالاتابلطلبقتةعباطلاعدي—رزةطغضبتابلطلاىلعةيئاقلتلاةقفاوملا•
.اًيئاقلت

.نمؤمريغاًيئاقلترزةطغضبتابلطلالوبق:ةظحالم

Wi-Fiةكبشرورمةملكنوكت،يضارتفالكشب• Directةشاشىلعةيئرمريغ
.رورملاةملكىلعةفطاخةرظنةنوقيأنيكمتبمق،رورملاةملكضرعل.ةعباطلا
Miscellaneous>نامألا>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
.PINمقر/رورملاةملكفشكنيكمت>)عونتم(

Wi-Fiةكبشرورمةملكةفرعمل• Directنم،ةعباطلاةشاشىلعاهضرعنود
.ةكبشلادادعإةحفص>ةكبشلا>ريراقتلا>تادادعإلاىلإلقتنامكحتلاةحول

ةعباطلابلومحمزاهجليصوت
Wi-Fiةئيهتنمدكأت،لومحملاكزاهجليصوتلبق Direct.نمديزمىلعلوصحلل
Wi-Fiنيكمتعجار،تامولعملا Direct.

Wi-Fiمادختسابلاصتالا Direct

ماظنبلمعتيتلاةلومحملاةزهجألاىلعطقفتاداشرإلاهذهقبطُت:ةظحالم
.Androidليغشتلا

.تادادعإلاةمئاقىلإلقتنا،لومحملازاهجلانم.1

Wi-Fiىلعطغضامث،Wi-Fiنيكمتبمق.2 Direct.

Wi-Fiمساددح.3 Directةعباطلل.

.ةعباطلابمكحتلاةحولىلعلاصتالاديكأتبمق.4
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Wi-Fiمادختسابلاصتالا
.تادادعإلاةمئاقىلإلقتنا،لومحملازاهجلانم.1

Wi-Fiمساددحمثنمو،Wi-Fiقوفرقنا.2 Directةعباطلل.

نيفرحyوxنوكيثيح(DIRECT-xyةلسلسلاةفاضإمتت:ةظحالم
Wi-Fiمسالبق)نييئاوشع Direct.

Wi-Fiرورمةملكلخدأ.3 Direct.

Wi-Fiلاصتاةكبشبةعباطلاليصوت
:نأنمدكأت،أدبتنألبق

ةكبش>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.يئاقلتىلعنَّيعمطشنئياهم•
.طشنلّوحم>لاصتالاةكبشلوحةماعةرظن>ذفانملا/لاصتالا

لالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف
.تادادعإلا

.ةعباطلابلصتمريغEthernetلباك•

ةعباطلايف"يكلساللادادعإلاجلاعم"مادختسا
.تاعابطلازُرُطضعبىلعطقفتاداشرإلاهذهقبطُت•

نمديزمىلعلوصحلل.ةعباطللتباثلاجمانربلاثيدحتنمدكأت،جلاعملامادختسالبق•
.تباثلاجمانربلاثيدحتعجار،تامولعملا

.نآلادادعإلاسملامث،Wi-Fiةنوقيأسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.لاصتالاةكبشبةصاخلارورملاةملكلِخدأمث،Wi-Fiلاصتاةكبشددح.2

.متسملا.3

ةعباطلايفتادادعإلاةمئاقمادختسا
:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

ةعباطلاةحولىلعدادعإلا>يكلسال>ذفانملا/لاصتالاةكبش>تادادعإلا

لالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف
.تادادعإلا

.لاصتالاةكبشبةصاخلارورملاةملكلِخدأمث،Wi-Fiلاصتاةكبشددح.2

رهظت،Wi-Fiلاصتاةكبشمادختسالةزهاجلاةعباطلازرُطل:ةظحالم
.يلوألادادعإلاءانثأWi-Fiلاصتاةكبشدادعإبةبلاطم

ةعباطلابرتويبمكزاهجليصوت
:يليامبمايقلاىلعصرحا،رتويبمكلازاهجليصوتلبق

Wi-Fiنيكمت• Directىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.ةعباطلايف:

Wi-Fi>ذفانملا/لاصتالاةكبش>تادادعإلا Direct<نيكمتWi-Fi Direct<
ليغشت

Wi-Fiمساظحال• Direct.ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم:

Wi-Fi>ذفانملا/لاصتالاةكبش>تادادعإلا Direct<مساWi-Fi Direct

Wi-Fiرورمةملكظحال• Direct.ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم:

Wi-Fi>ذفانملا/لاصتالاةكبش>تادادعإلا Direct<رورمةملكWi-Fi Direct

•

Wi-Fiرورمةملكومساةئيهتكنكميامك:ةظحالم Direct.

لالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف
.تادادعإلا

Windowsليغشتلاماظنيمدختسمل
.ةحساموأةعباطةفاضإقوفرقنامثنمو،تاحساملاوتاعباطلاحتفا.1

Wi-Fiتاعباطضرعقوفرقنا.2 Direct،مساددحمثنموWi-Fi Directةعباطلل.

.ةعباطللماقرأةينامثنمنوكملاPINمقرظحال،ةعباطلاضرعنم.3

.رتويبمكلازاهجىلعPINمقرلخدأ.4

Windowsلمعي،لعفلابةعباطلاليغشتجمانربتيبثتمتيملاذإ:ةظحالم
.بسانملاليغشتلاجمانربليزنتىلع

Macintoshليغشتلاماظنيمدختسمل
Wi-Fiمساددحمثنمو،يكلساللاةنوقيأقوفرقنا.1 Directةعباطلل.

نيفرحyوxنوكيثيح(DIRECT-xyةلسلسلاةفاضإمتت:ةظحالم
Wi-Fiمسالبق)نييئاوشع Direct.

Wi-Fiرورمةملكبتكا.2 Direct.

Wi-Fiلاصتانمهلصفدعبةقباسلاهتكبشىلإرتويبمكلازاهجليدبتبمق:ةظحالم
Direct.

قرولاراشحنانمصلختلا

قرولاراشحنابنجت

اًحيحصًاليمحتقرولالِّمح
.جردلايفحطسملكشبقرولاعضونمدكأت•

حيحصلاريغقرولاليمحتحيحصلاقرولاليمحت

.ةعابطللةعباطلاءارجإءانثأهتلازإوأجردلاليمحتبمقتال•

َدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق.مزاللانمرثكأقروةيمكلّمحتال•
.قرولاةئبعتلىصقألادحلارشؤم

.يحيضوتلامسرلايفنيبملاوحنلاىلعقرولالِّمح.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

ىلعةوقبطغضتالاهنأنموةحيحصلاةقيرطلابقرولاتاهجومعضونمدكأت•
.تافلغملاوأقرولا

يفقرولامجحدادعإنييعتنمدكأت،A4مجحبقروىلعنيبناجلاىلعةعابطلل•
.A4ىلإةجودزملاةعابطلاةدحو

دكأت،folioوأOficioوأlegalوأletterمجحبقروىلعنيبناجلاىلعةعابطلل•
.Letterىلعةجودزملاةعابطلاةدحويفقرولامجحدادعإنييعتنم

.قرولاليمحتدعبةعباطلالخادماكحإبجردلاعفدا•

هبىصوُملاقرولامادختسا
.طقفاهبىصوملاةصاخلاطئاسولاوأقرولامدختسا•

.لوتفملاوأيوطملاوأللبملاوأينثملاقرولاليمحتبموقتال•

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق•
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.ديلابهبذشوأهصقمتقرومدختستال•

.جردلاسفنيفةفلتخملاعاونألاوأنازوألاوأماجحألااذقرولاطلختال•

ةصاخلامكحتلاةحولوأرتويبمكلاىلعحيحصلالكشلابهعونوقرولامجحنييعتنمدكأت•
.ةعباطلاب

زخ•
نصُملاةهجلاتايصوتلاًقفوقرولانِّ

ِ
.ةّع

قرولاراشحنانكامأديدحت
ةغرافتاحفصةعباطلاجرخُت،ليغشتىلإراشحنالانمصلختلاىلعةدعاسملانييعتدنع•

ةعوبطملاتاجرخملانمققحت.ةرشحنملاةحفصلاةلازإدعباًيئزجةعوبطمتاحفصوأ
.ةغرافلاتاحفصلابةصاخلا

تاحفصلاةعابطةعباطلاديعت،يئاقلتوأليغشتىلإقرولاراشحناحالصإنييعتدنع•
.ةرشحنملا

)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحو.1

يسايقلاجارخإلاجرد.2

يمامألابابلا.3

ةيوديلاةيذغتلاةدحو.4

جردلا.5

يفلخلابابلا.6

نيهجولاىلعةعابطةدحو.7

جردلايفقرولاراشحنا
.جردلاةلازإبمق.1

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.جردلالاخدإبمق.3

يمامألابابلادنعقرولاراشحنا
.يمامألابابلاحتفبمق.1

راطإيأسملا،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:ريذحت
وأةعباطلايفةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعم
.اهسمل
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.ريوصتلاةدحوةلازإبمق.2

.قئاقد10نعديزتةرتفلرشابملاءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال:ريذحت
.ةعابطلاةدوجيفتالكشمثودحيفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستيدق

ماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤيدق.روصلالصومةناوطسأسملتال:ريذحت
.ةيلبقتسملاةعابطلا

.روشحملاقرولاةلازإبمق.3

نمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
لبقدربيلحطسلاكرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخ
.هتسمالم

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.ريوصتلاةدحولاخدإبمق.4

.بابلاقالغإبمق.5

يفلخلابابلادنعقرولاراشحنا
.يفلخلالوصولابابحتفا.1

دحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
دربيلحطسلاكرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخنم
.هتسمالملبق

.رهصلاةدحوىلإلوصولابابحتفا.2
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.روشحملاقرولاةلازإبمق.3

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.رهصلاةدحوىلإلوصولابابقلغأ.4

.يفلخلابابلاقلغأ.5

نيهجولاىلعةعابطلاةدحوبقرولاراشحنا
.روشحملاقرولاجرخأمثنمو،نيهجولاىلعةعابطلاةدحوبحسا.1

يندعمراطإيأسملا،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:ريذحت
.اهسملوأةعباطلايفةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكم

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.نيهجولاىلعةعابطلاةدحوجردأ.2

يسايقلاجارخإلاجرديفقرولاراشحنا
.رشحنملاقرولالزأمث،ةيئوضلاةحساملاعفرا.1

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.ةيئوضلاةحساملاّللق.2

ةيوديلاةيذغتلاةدحولخادقرولاراشحنا
.روشحملاقرولاةلازإبمق

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفقرولاراشحنا
.)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجردنمةيلصألاتادنتسملاعيمجلزأ.1

.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوءاطغحتفا.2

راطإيأسملا،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:ريذحت
وأةعباطلايفةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعم
.اهسمل

.روشحملاقرولاةلازإبمق.3

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوءاطغقلغأ.4
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.ةيئوضلاةحساملاءاطغحتفا.5

.روشحملاقرولاةلازإبمق.6

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.ةيئوضلاةحساملاءاطغقلغأ.7
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