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خسنلا

خسُنلاءاشنإ
جاجزىلعوأ)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجرديفيلصأدنتسمليمحتبمق.1

.ةيئوضلاةحساملا

ةقرومجحقباطتنمدكأت،ةلماكريغةروصىلعلوصحلابنجتل:ةظحالم
.جارخإلاةقرومجحعميلصألادنتسملا

.خُسنلاددعددحمث،خسنسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.2
.خسنلاتادادعإطبضا،ةرورضلادنع

.دنتسملاخسنا.3

.ءدبرزلاىلعطغضا،ةعيرسةخسنءاشنإل:ةظحالم

ةقرولايَهجوىلعخسنلا
جاجزىلعوأ)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجرديفيلصأدنتسمليمحتبمق.1

.ةيئوضلاةحساملا

.نيبناجلا>خسنسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.2

.تادادعإلاطبضا.3

.دنتسملاخسنا.4

ةدحاوةقروىلعتاحفصةدعخسن
جاجزىلعوأ)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجرديفيلصأدنتسمليمحتبمق.1

.ةيئوضلاةحساملا

.هجولكلتاحفصلاددع>خسنسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.2

.تادادعإلاطبضا.3

.دنتسملاخسنا.4

ينورتكلإلاديربلا

ينورتكلإلاديربللSMTPتادادعإةئيهتبمق
حوسممدنتسملاسرإل)SMTP(ديربلالئاسرلقنلطيسبلالوكوتربلاتادادعإةئيهتبمق
.ينورتكلإلاديربلاةمدخرفوملكعمتادادعإلافلتخت.ينورتكلإلاديربلالالخاًيئوض

.تنرتنإلابةلصتمةكبشلانأوةكبشبةلصتمةعباطلانأنمدكأت،أدبتنألبق

ةعباطلايف"ينورتكلإلاديربلادادعإجلاعم"مادختسا

نمديزمىلعلوصحلل.ةعباطللتباثلاجمانربلاثيدحتنمدكأت،جلاعملامادختسالبق
.تباثلاجمانربلاثيدحتعجار،تامولعملا

.ينورتكلإلاديربلاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.ينورتكلإلاكديربناونعبتكاوسملا.2

.رورملاةملكبتكا.3

ةملكوأ،باسحلارورمةملكبتكا،كيدلينورتكلإلاديربلاةمدخرفومىلعاًدامتعا•
لوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل.ةقداصملارورمةملكوأ،قيبطتلارورم
ةملكنعثحبامثنمو،ينورتكلإلاديربلاةمدخورفومةمئاقعجار،رورملاةملك
.زاهجلارورم

ذفنمو،يسيئرلاSMTPلخدمبلطاورفوملابلصتا،كيدلرفوملاجاردإمتيملاذإ•
.SMTPمقلمةقداصمتادادعإو،SSL/TLSمدختساو،يسيئرلاSMTPلخدم

.قفاومسملا.4

ةعباطلايفتادادعإلاةمئاقمادختسا
.ينورتكلإلاديربلادادعإ>ينورتكلإلاديربلا>تادادعإلاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.تادادعإلاةئيهتبمق.2

ةمدخورفومةمئاقعجار،رورملاةملكلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل•
.ينورتكلإلاديربلا

لاصتالابمق،ةمئاقلايفنيجردملاريغينورتكلإلاديربلاةمدخيرفوملةبسنلاب•
.تادادعإلابلطبوةمدخلارفومب

Embeddedمادختسا Web Server
.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

يفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلاىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأ

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.ينورتكلإلاديربلا>تادادعإلاقوفرقنا.2

.تادادعإلانيوكتبمق،ينورتكلإلاديربلادادعإمسقنم.3

ةمدخورفومةمئاقعجار،رورملاةملكلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل•
.ينورتكلإلاديربلا

لاصتالابمق،ةمئاقلايفنيجردملاريغينورتكلإلاديربلاةمدخيرفوملةبسنلاب•
.تادادعإلابلطبوةمدخلارفومب

.ظفحقوفرقنا.4

ينورتكلإلاديربلاةمدخورفوم
.ةيلاتلالوادجلامدختسا،كيدلينورتكلإلاديربلاةمدخرفومنمSMTPتادادعإديدحتل

Gmail™

.كبصاخلاGoogleباسحىلعنيتوطخنمققحتلانيكمتنمدكأت:ةظحالم

لوخدلاليجستبمقو،Googleباسحنامأةحفصىلإلاقتنالابمق،نيتوطخبققحتلانيكمتل
.نيتوطخىلعققحتلاقوفرقنلابمق،Googleىلإلوخدلاليجستمسقنممث،كباسحىلإ

ةميقلادادعإلا

smtp.gmail.comيسيئرلاSMTPلخدم

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

587

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا
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https://myaccount.google.com/security


ةميقلادادعإلا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

قيبطتلارورمةملكزاهجلارورمةملك

رورمةملكءاشنإل:ةظحالم
نامأةحفصىلإلقتنا،قيبطتلا
لوخدلالجسو،Googleباسح
مسقنممثنمو،كباسحىلإ
،Googleىلإلوخدلاليجست
.قيبطتلارورمتاملكقوفرقنا

Yahoo!® Mail

ةميقلادادعإلا

smtp.mail.yahoo.comيسيئرلاSMTPلخدم

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

587

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

قيبطتلارورمةملكزاهجلارورمةملك

رورمةملكءاشنإل:ةظحالم
نامأةحفصىلإلقتنا،قيبطتلا
لوخدلالجسو،Yahooباسح
قوفرقنامثنمو،كباسحىلإ
قيبطتلارورمةملكءاشنإ

Outlook Live

.hotmail.comوoutlook.comينورتكلإلاديربلاتالاجمىلعتادادعإلاهذهقبطنت

ةميقلادادعإلا

smtp.office365.comيسيئرلاSMTPلخدم

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

587

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

قيبطتلارورمةملكوأباسحلارورمةملكزاهجلارورمةملك
ققحتلاليطعتمتيتلاتاباسحللةبسنلاب•

ةملكمادختسابمق،اهبنيتوطخىلع
.كباسحرورم

ققحتلانيكمتمتيتلاتاباسحللةبسنلاب•
ةملكمادختسابمق،اهيلعنيتوطخىلع
رورمةملكءاشنإل.قيبطترورم
ةرادإةحفصىلإلاقتنالابمق،قيبطتلا
Outlookباسح Live،ليجستبمث
.كباسحىلإلوخدلا

AOL Mail

ةميقلادادعإلا

smtp.aol.comيسيئرلاSMTPلخدم

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

587

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

ةميقلادادعإلا

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

قيبطتلارورمةملكزاهجلارورمةملك

رورمةملكءاشنإل:ةظحالم
نامأةحفصىلإلقتنا،قيبطتلا
ىلإلوخدلالجسو،AOLباسح
ءاشنإقوفرقنامثنمو،كباسح
.قيبطتلارورمةملك

iCloud Mail

.كباسحىلعنيتوطخنمققحتلانيكمتنمدكأت:ةظحالم

ةميقلادادعإلا

smtp.mail.me.comيسيئرلاSMTPلخدم

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

587

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا
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ةميقلادادعإلا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

قيبطتلارورمةملكزاهجلارورمةملك

رورمةملكءاشنإل:ةظحالم
ةرادإةحفصىلإلقتنا،قيبطتلا
لوخدلالجسو،iCloudباسح
مسقنممثنمو،كباسحىلإ
ةملكءاشنإقوفرقنا،"نامألا"
.رورم

Comcast Mail

ةميقلادادعإلا

smtp.comcast.netيسيئرلاSMTPلخدم

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

587

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

باسحلارورمةملكزاهجلارورمةملك

Mail.com

ةميقلادادعإلا

smtp.mail.comيسيئرلاSMTPلخدم

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

587

ةميقلادادعإلا

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

باسحلارورمةملكزاهجلارورمةملك

Zoho Mail

ةميقلادادعإلا

smtp.zoho.comيسيئرلاSMTPلخدم

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

587

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا

ةميقلادادعإلا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

قيبطتلارورمةملكوأباسحلارورمةملكزاهجلارورمةملك
ققحتلاليطعتمتيتلاتاباسحللةبسنلاب•

ةملكمادختسابمق،اهبنيتوطخىلع
.كباسحرورم

ققحتلانيكمتمتيتلاتاباسحللةبسنلاب•
ةملكمادختسابمق،اهيلعنيتوطخىلع
رورمةملكءاشنإل.قيبطترورم
نامأةحفصىلإلاقتنالابمق،قيبطتلل
Zohoباسح Mail،ليجستبو
تاملكمسقنممث،كباسحىلإلوخدلا
رقنلابمق،قيبطتلابةصاخلارورملا
.ةديدجرورمةملكءاشنإقوف

QQ Mail

.كباسحىلعSMTPةمدخنيكمتنمدكأت:ةظحالم

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

ةميقلادادعإلا

smtp.qq.comيسيئرلاSMTPلخدم

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

587

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا
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https://appleid.apple.com/account/manage
https://appleid.apple.com/account/manage
https://accounts.zoho.com/home#security/
https://accounts.zoho.com/home#security/


ةميقلادادعإلا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

ليوختلازمرزاهجلارورمةملك

نم،ليوختزمرءاشنإل:ةظحالم
QQةحفص Mailةيسيئرلا،
،باسحلا>تادادعإلاقوفرقنا
/POP3ةمدخمسقنممث

IMAP/SMTP/
Exchange/CardDAV/

CalDAV،ءاشنإقوفرقنا
ليوختزمر

NetEase Mail (mail.163.com(

.كباسحىلعSMTPةمدخنيكمتنمدكأت:ةظحالم

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

ةميقلادادعإلا

smtp.163.comيسيئرلاSMTPلخدم

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

465

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا

ةميقلادادعإلا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

ليوختلارورمةملكزاهجلارورمةملك

رورمةملكريفوتمتي:ةظحالم
ةمدخنيكمتدنعليوختلا

IMAP/SMTPةمدخوأ
POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.126.com(

.كباسحىلعSMTPةمدخنيكمتنمدكأت:ةظحالم

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

ةميقلادادعإلا

smtp.126.comيسيئرلاSMTPلخدم

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

465

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

ليوختلارورمةملكزاهجلارورمةملك

رورمةملكريفوتمتي:ةظحالم
ةمدخنيكمتدنعليوختلا

IMAP/SMTPةمدخوأ
POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net(

.كباسحىلعSMTPةمدخنيكمتنمدكأت:ةظحالم

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

ةميقلادادعإلا

smtp.yeah.netيسيئرلاSMTPلخدم

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

465

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

ليوختلارورمةملكزاهجلارورمةملك

رورمةملكريفوتمتي:ةظحالم
ةمدخنيكمتدنعليوختلا

IMAP/SMTPةمدخوأ
POP3/SMTP.

Sohu Mail

.كباسحىلعSMTPةمدخنيكمتنمدكأت:ةظحالم

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

SMTP.
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ةميقلادادعإلا

SMTPلخدم
يسيئرلا

smtp.sohu.com

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

465

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

يداع/لوخدلاليجستSMTPمقلمةقداصم

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا

ينورتكلإلاكديربناونعزاهجلامدختسمفِّرعُم

ةلقتسمرورمةملكزاهجلارورمةملك

رورملاةملكريفوتمتي:ةظحالم
/IMAPةمدخنيكمتدنعةلقتسملا

SMTPةمدخوأPOP3/
SMTP.

Sina Mail

.كباسحىلعPOP3/SMTPةمدخنيكمتنمدكأت:ةظحالم

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

SMTP.

ةميقلادادعإلا

SMTPلخدم
يسيئرلا

smtp.sina.com

SMTPلخدمذفنم
يسيئرلا

587

بولطمSSL/TLSمادختسا

لّطعمةقوثومةداهشبلط

ةميقلادادعإلا

ينورتكلإلاكديربناونعدرلاناونع

مقلمةقداصم
SMTP

يداع/لوخدلاليجست

هُؤَدبيينورتكلإديرب
زاهجلا

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا

مدختسمفِّرعُم
زاهجلا

ينورتكلإلاكديربناونع

ليوختلازمرزاهجلارورمةملك

نم،ليوختزمرءاشنإل:ةظحالم
،ينورتكلإلاديربللةيسيئرلاةحفصلا
نمديزملا>تادادعإلاقوفرقنا
/POP/IMAP>تادادعإلا

SMTPمثنمو،يئاهنلامدختسملل
.ليوختلازمرةلاحنيكمتبمق

ديربلاةمدخدوزمبلاصتالابمقف،ةرفوتملاتادادعإلامادختسايفءاطخأتهجاواذإ•
.كبصاخلاينورتكلإلا

رفومبلاصتالابمق،ةمئاقلايفنيجردملاريغينورتكلإلاديربلاةمدخيرفوملةبسنلاب•
.تادادعإلابلطبوةمدخلا

ينورتكلإلاديربلالسرأ
مقعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.SMTPتادادعإةئيهتنمدكأت،أدبتنألبق
.ينورتكلإلاديربللSMTPتادادعإةئيهتب

مكحتلاةحولمادختسا
جاجزىلعوأ)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجرديفيلصأدنتسمليمحتبمق.1

.ةيئوضلاةحساملا

.ةمزاللاتامولعملالخدأمث،ينورتكلإلاديربلاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.2

.جارخإلافلمعونتادادعإةئيهتبمقف،رمألامزلاذإ.3

.ينورتكلإلاديربلالسرأ.4

راصتخامقرمادختسا
جاجزىلعوأ)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجرديفيلصأدنتسمليمحتبمق.1

.ةيئوضلاةحساملا

.ينورتكلإلاديربلا>تاراصتخالاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.2

.راصتخالامقردّدح.3

.ينورتكلإلاديربلالسرأ.4

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

.يئوضلاحسملاتادادعإرّيغ،رمألامزلاذإ.4

.اًيئوضدنتسملاحسمبمق.5

Macintoshليغشتلاماظنيمدختسمل

نمديزمىلعلوصحلل.رتويبمكلازاهجىلإةفاضمةعباطلانأنمدكأت:ةظحالم
.مدختسملاليلدعجار،تامولعملا

ةحساملاجاجزىلعوأةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفيلصأدنتسمليمحتبمق.1
.ةيئوضلا

:نييلاتلانيءارجإلادحأذيفنتبمق،رتويبمكلازاهجنم.2

a.ةروصلاطاقتلاحتفا.

b.ةروصلاطاقتلاحتفا.
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c.حتف>يئوضحسمقوفرقنا.ةعباطددحمثنمو،تاحساملاوتاعباطلاحتفا
.ةيئوضةحسام

:رثكأوأةيلاتلاتاءارجإلادحأذيفنتبمق،"ةيئوضلاةحساملا"ةذفاننم.3

a.هيفاًيئوضةحوسمملاتافلملاظفحديرتيذلاناكملاديدحت.

b.يلصألادنتسملامجحديدحت.

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

d.يئوضلاحسملاتادادعإرّيغ،رمألامزلاذإ.

.يئوضحسمقوفرقنا.4

سكافلا

سكافلاسرإ

مكحتلاةحولمادختسا
جاجزىلعوأ)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجرديفيلصأدنتسمليمحتبمق.1

.ةيئوضلاةحساملا

.ةمزاللاتامولعملالِخدأمثنمو،سكافلاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.2

.تادادعإلاطبضا،ةرورضلادنع

.سكافلاربعدنتسملالسرأ.3

ةعابط

رتويبمكنمةعابطلا
يفهعونوقرولامجحنّيع،فرظألاوتاقاطبلانوزخموتاقصلملل:ةظحالم
.دنتسملاةعابطلبقةعباطلا

."ةعابط"راوحلاعبرمحتفا،هتعابطلواحتيذلادنتسملانم.1

.تادادعإلاطبضا،ةرورضلادنع.2

.دنتسملاةعابطبمق.3

لومحمزاهجنمةعابطلا

™Mopriaةعابطلاةمدخمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

ماظنىلعلمعيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحنعةرابعMopriaةعابطلاةمدخّنإ
Android™،يأىلإًةرشابمةعابطلابكلحمست.ةقحاللاتارادصإلاوأهنم10.0رادصإلا

.Mopriaةمدخدمتعتةعباط

Google™رجتمنمMopriaةعابطلاةمدخقيبطتليزنتنمدكأت:ةظحالم
Playلومحملازاهجلايفهنّكمو.

نماًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،Androidليغشتلاماظنبلومحملاكزاهجنم.1
.تافلملاريدم

.ةعابطتارايخلانمديزملاقوفرقنا.2

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.ةعابطىلعطغضا.4

®AirPrintمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

ًةرشابمةعابطلابكلحمسيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحيهAirPrintجمانربةزيمنإ
.AirPrintةمدخدمتعتةعباطىلإAppleةزهجأنم

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.

نمديزمىلعلوصحلل.ةعباطلابةرشابماًيكلساللصتملومحملازاهجلانأنمدكأت
.ةعباطلابلومحمزاهجليصوتعجار،تامولعملا

.تافلملاريدمنماًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،لومحملاكزاهجنم.1

:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذّفن،لومحملاكزاهجزارطلاًقفو.2

.ةعابط>قوفرقنا•

.ةعابط>قوفرقنا•

.ةعابط>قوفرقنا•

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.دنتسملاةعابطبمق.4

ةعباطلاةنايص

تالباكلاليصوت

دادعإبمقتال،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخُبّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
ةزيموأةقاطلالبكلثم،ةيلبكوأةيئابرهكتاليصوتيأءارجإبوأجتنملااذه
.ةيدعرلافصاوعلاءانثأ،فتاهلاوأسكافلا

كلسليصوتبمق،ةيئابرهكلاةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخُبّنجتل:ريذحت
ةقيرطباًيضرألَصومومئالملكشبفّنصميئابرهكلارايتللذخأمبرايتلا
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحص

كلسالإمدختستال،ةيئابرهكةمدصلضرعتلاوأقيرحلارطخبنجتل:ريذحت
.ةعنصملاةكرشلالبقنماًدمتعمًاليدباًكلسوأجتنملااذهبقفرملاةقاطلا

26رايعمباًكلسطقفمدختسا،قيرحلاعالدنارطاخمليلقتل:ريذحت AWGوأ
.ةماعلافتاهلاةكبشبجتنملااذهليصوتدنعRJ-11ربكأ(تالاصتالبك
ةئيه"لبِقنماًدمتعمكلسلانوكينأبجي،ايلارتسأيفنيمدختسملاىلإةبسنلاب
."ةيلارتسألامالعإلاوتالاصتالا

ال،ةعباطلايفاملطعثودحوأتانايبلانادقفيدافتل:لمتحمفلت—ريذحت
قطانملايفةعباطلاوأةيكلساللاصتاةكبشئياهميأوأUSBلباكسملت
.ةعابطلاةيلمعءانثأةحضوملا
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ـلمادختسامقرلا

فتاهطخبةعباطلاليصوتبمقLINEذفنم1
يسايقطئاحسبقمربعطشن
)RJ-11(حشرموأDSLوأ
رخآئياهميأوأVoIPئياهم
طخىلإلوصولابكلحمسي
تاسكافلالاسرإلفتاهلا
.اهمالتساو

رايتذخأمبةعباطلاليصوتبمقرايتلاكلسسباق2
ىلعاًيضرألصوميئابرهك
.ميلسوحن

يأوأحيتافمةحولليصوتبمقUSBذفنم3
.قفاوتمرايخ

ضعبيفطقفرفوتمذفنملااذه
.تاعباطلاتازارط

صاخلاUSBذفنم4
ةعباطلاب

.رتويبمكبةعباطلاليصوتبمق

.ةكبشبةعباطلاليصوتبمقEthernetذفنم5

ربحلاقوحسمةشوطرخلادبتسا
.هناكميفهرارقتسادنعةقطقطتوصردصيىتحBبابلاحتفا.1

،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:لمتحمفلت—ريذحت
ةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا
.اهسملوأةعباطلايف

.ةلمعتسملاربحلاقوحسمةشوطرخجِرخأ.2

.ةديدجلاربحلاةشوطرخةوبعكفبمق.3

.ةديدجلاربحلاةشوطرخلِخدأ.4

.Bبابلاقلغأ.5
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ةيئوضلاةحساملافيظنت
.ةيئوضلاةحساملاءاطغحتفا.1

:ربولانمةيلاخوةمعانوةللبمشامقةعطقةطساوبةيلاتلاقطانملاحسما.2

a.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجاجزةحول)ADF(

b.ةيئوضلاةحساملاجاجزةحول

c.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجاجز)ADF(

d.ةيئوضلاةحساملاجاجز

.ةيئوضلاةحساملاءاطغقلغأ.3
لخادرخآ)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجاجزىلعيوتحتكتعباطتناكاذإ
.ةيلاتلاتاوطخلاعبتاف،Cبابلا

.Cبابلاحتفا.4

:ربولانمةيلاخوةمعانوةللبمشامقةعطقةطساوبةيلاتلاقطانملاحسما.5

a.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجاجزةحول)ADF(بابلايفC

b.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجاجز)ADF(بابلايفC
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.بابلاقالغإبمق.6

جاردألاليمحت

ىلعجردلكلِّمح،تادعملارارقتسامدعرطاخمليلقتل:ةلامإلارطخ—هابتنا
.درفنملكشبجردلكلِّمح،زاهجلاتابثمدعرطاخمليلقتل.ةدح

.جردلاةلازإبمق.1

ةعباطلانوكتامدنعجاردألاةلازإبمقتال،قرولاراشحنابنجتل:ةظحالم
.ةلوغشم

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتتلتاهّجوملاطبضبمق.2

ديدحتلجردلانميلفسلاءزجلاىلعةدوجوملاتارشؤملامدختسا:ةظحالم
.تاهّجوملاعضوم

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.3

نأنمدكأتمثنم،ىلعأللةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبقرولاةمزرليمحتبمق.4
.حيحصلالكشلابقرولامئالتةيبناجلاتاهّجوملا

هيجوتعمىلعألههجونوكيثيحبةيسأرلااذقرولالِّمح،دحاوهجوىلعةعابطلل•
.جردلاةمدقموحنةيسأرلا

هيجوتعملفسألههجونوكيثيحبةيسأرلااذقرولالِّمح،نيهجولاىلعةعابطلل•
.جردلاةيفلخوحنةيسأرلا

.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

دحلارشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق،قرولاراشحنايدافتل•
.قرولاةئبعتلىصقألا

.جردلالاخدإبمق.5
متييذلاقرولاعماقباطتيلمكحتلاةحولنمهعونوقرولامجحنّيع،رمألامزلاذإ
.هليمحت
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ضارغألاةددعتملاةيذغتلاةدحوليمحت
.ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحوحتفبمق.1

تازارطضعبيفطقفضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتت:ةظحالم
.تاعباطلا

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتيلهجوملاطبضا.2

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.3

.لفسألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبقرولاليمحتبمق.4

عملفسأىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلااذقرولاليمحت•
دحاوبناجىلعةعابطللةعباطلايفًالوأةيولعلاةفاحلالاخدإ

عمىلعأىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلااذقرولاليمحت•
نيَبناجلاىلعةعابطللةعباطلايفاًريخأةيولعلاةفاحلالاخدإ

قرولاهّجومنمنميألابناجلامامأوىلعألاًهجتمناسللالعجعمفرظألاليمحت•

وأكباشموأعباوطلمحتاًفرظأمدختستال:ةلامإلارطخ—هابتنا
ةقصالداوموأةفلغمةناطبوأنيوانعلاذفاونوأاًميزبإوأاًسيبابد
.قصللاةيتاذ

.هليمحتمتيذلاقرولااقباطيلهعونوقرولامجحنِّيع،مكحتلاةحولنم.5

ةيوديلاةيذغتلاةدحوليمحت
.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتيلهجوملاطبضا.1
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.لفسأىلإههجوةعابطلللباقلابناجلانوكيثيحبقرولاليمحتبمق.2

عملفسألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.دحاوبناجىلعةعابطللةعباطلايفًالوأةيولعلاةفاحلالاخدإ

عمىلعأىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلااذقرولاليمحتبمق•
.نيَبناجلاىلعةعابطللةعباطلايفاًريخأةيولعلاةفاحلالاخدإ

هّجومنمنميألابناجلامامأوىلعألاًهجتمناسللالعجعمفرظلاليمحتبمق•
.قرولا

.اهتهجوىلإةيمامألاهتفاحلصتىتحقرولاةيذغتبمق.3

ةونعقرولاعفدبنجت،قرولاراشحنايدافتل:لمتحمفلت—ريذحت
.ةيوديلاةيذغتلاةدحولخاد

هعونوقرولامجحنييعت
مث،هعون/قرولامجح>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.قرولاردصمددح

لالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف
.تادادعإلا

.هعونوقرولامجحنييعتبمق.2

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

فلمجارختسابتمقدقكنأنمدكأت:ةظحالم
.تباثلاجمانربللطوغضم

.ءدب>ليمحتقوفرقنا.2

Wi-Fiلاصتاةكبشبةعباطلاليصوت
:نأنمدكأت،أدبتنألبق

/لاصتالاةكبش>تادادعإلاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.يئاقلتىلعنَّيعمطشنئياهم•
.طشنئياهم>لاصتالاةكبشلوحةماعةرظن>ذفانملا

.ةعباطلابلصتمريغEthernetلباك•

ةعباطلايف"يكلساللادادعإلاجلاعم"مادختسا

نمديزمىلعلوصحلل.ةعباطللتباثلاجمانربلاثيدحتنمدكأت،جلاعملامادختسالبق
.تباثلاجمانربلاثيدحتعجار،تامولعملا

.نآلادادعإلاددحمث،Wifiرزسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.لاصتالاةكبشبةصاخلارورملاةملكلِخدأمث،Wi-Fiلاصتاةكبشددح.2

.متسملا.3

ةعباطلايفتادادعإلاةمئاقمادختسا
ةحولىلعدادعإلا>يكلساللا>ذفانملا/ةكبشلا>تادادعإلاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.ةكبشلارايتخا>ةعباطلا

.لاصتالاةكبشبةصاخلارورملاةملكلِخدأمث،Wi-Fiلاصتاةكبشددح.2

رهظت،Wi-Fiلاصتاةكبشمادختسالةزهاجلاةعباطلازرُطل:ةظحالم
.يلوألادادعإلاءانثأWi-Fiلاصتاةكبشدادعإبةبلاطم

Wi-Fiنيكمت Direct
Wi-Fiنإ DirectىلإدنتستريظنىلإريظنةينقتيهWi-Fiةيكلساللاةزهجأللحيتتيهو
Wi-Fiنّكمتةعباطبًةرشابملاصتالا Directيكلسالهّجوم(لوصوةطقنمادختسانود(.

Wi-Fi>ذفانملا/لاصتالاةكبش>تادادعإلاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1 Direct.
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.تادادعإلاةئيهتبمق.2

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

Wi-Fiمسا• Direct—ةكبشلاًمساّنيعيWi-Fi Direct.

Wi-Fiرورمةملك• Direct—دنعيكلساللانامألاضيوفتلرورملاةملكنّيعي
.ريظنىلإريظنلاصتامادختسا

Networkىلعرورملاةملكضرعي—دادعإلاةحفصىلعرورملاةملكضرع•
Setup Page)ةكبشلادادعإةحفص(.

لاصتالاتابلطلبقتةعباطلاعدي—رزةطغضبتابلطلاىلعةيئاقلتلاةقفاوملا•
.ًايئاقلت

.نمؤمريغاًيئاقلترزةطغضبتابلطلالوبق:ةظحالم

:تاظحالم:ةظحالم

Wi-Fiةكبشرورمةملكنوكت،يضارتفالكشب• Directةشاشىلعةيئرمريغ
نم.رورملاةملكىلعةفطاخةرظنةنوقيأنيكمتبمق،رورملاةملكضرعل.ةعباطلا
مقر/رورملاةملكفشكنيكمت>عونتم>نامألا>تادادعإلاسملا،مكحتلاةحول

PIN.

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

ةعباطلابرتويبمكزاهجليصوت
Wi-Fiةئيهتنمدكأت،رتويبمكلازاهجليصوتلبق Direct.نمديزمىلعلوصحلل
Wi-Fiنيكمتعجار،تامولعملا Direct.

Windowsليغشتلاماظنيمدختسمل
.تاعباطلادلجمحتفا.1

فنمث،اهثيدحتديرتيتلاةعباطلاددح.2
:نييلاتلانيءارجإلادحأذِّ

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• .ةعباطلاصئاصخددح،ثدحألاوأ7

.صئاصخددح،مدقألاتارادصإللةبسنلاب•

.ةعباطلالأسا-نآلاثيدحتددحمث،"نيوكت"بيوبتلاةمالعىلإلقتنا.3

.تارييغتلاقيبطتبمق.4

Macintoshليغشتلاماظنيمدختسمل
تارايخلاددحمث،كبةصاخلاةعباطلاىلإلقتنا،Appleةمئاقلايفماظنلاتاليضفتنم.1

.تامزلتسملاو

.ةتبثمتارايخيأفِضأمث،ةزهجألاتارايخةمئاقىلإلقتنا.2

.تارييغتلاقيبطتبمق.3

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

Wi-Fiمادختسابلاصتالا
.تادادعإلاةمئاقىلإلقتنا،لومحملازاهجلانم.1

Wi-Fiمساددحمثنمو،Wi-Fiقوفرقنا.2 Directةعباطلل.

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

Wi-Fiرورمةملكلخدأ.3 Direct.

قرولاراشحنانمصلختلا

قرولاراشحناتالاحبُّنجت

اًحيحصًاليمحتقرولاّلِمح
.جردلايفحطسملكشبقرولاعضونمدكأت•

حيحصلاريغقرولاليمحتحيحصلاقرولاليمحت

.ةعابطللةعباطلاءارجإءانثأهتلازإوأجردلاليمحتبمقتال•

رشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق.مزاللانمرثكأقروةيمكلّمحتال•
.قرولاةئبعتلىصقألادحلا

.يحيضوتلامسرلايفنيبملاوحنلاىلعقرولالِّمح.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

وأقرولاىلعةوقبطغضتالاهنأنموةحيحصلاةقيرطلابقرولاتاهجومعضونمدكأت•
.تافلغملا

.قرولاليمحتدعبةعباطلالخادماكحإبجردلاعفدا•

هبىصُوملاقرولامادختسا
.طقفاهبىصوملاةصاخلاطئاسولاوأقرولامدختسا•

.لوتفملاوأيوطملاوأللبملاوأينثملاقرولاليمحتبموقتال•
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.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق•

.ديلابهبذشوأهصقمتقرومدختستال•

.جردلاسفنيفةفلتخملاعاونألاوأنازوألاوأماجحألااذقرولاطلختال•

ةصاخلامكحتلاةحولوأرتويبمكلاىلعحيحصلالكشلابهعونوقرولامجحنييعتنمدكأت•
.ةعباطلاب

زخ•
نصُملاةهجلاتايصوتلاًقفوقرولانِّ

ِ
.ةّع

قرولاراشحنانكامأديدحت
ةغرافتاحفصةعباطلاجرخُت،ليغشتىلإراشحنالانمصلختلاىلعةدعاسملانييعتدنع•

ةعوبطملاتاجرخملانمققحت.ةرشحنملاةحفصلاةلازإدعباًيئزجةعوبطمتاحفصوأ
.ةغرافلاتاحفصلابةصاخلا

تاحفصلاةعابطةعباطلاديعت،يئاقلتوأليغشتىلإقرولاراشحناحالصإنييعتدنع•
.ةرشحنملا

تادنتسملاةيذغتةدحو.1
)ADF(ةيئاقلتلا

يسايقلاجارخإلاجرد.2
Aبابلا.3

جاردألا.4
ةددعتمةيذغتلاةدحو.5

تامادختسالا
ةيوديلاةيذغتلاةدحو.6

1جردلايفقرولاراشحنا
.جردلاةلازإبمق.1

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.جردلالاخدإبمق.3
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Aبابلايفقرولاراشحنا

رهصلاةدحولفسأقرولاراشحنا
.هناكميفهرارقتسادنعةقطقطتوصردصيىتحBبابلاحتفامث،Aبابلاحتفا.1

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

،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:لمتحمفلت—ريذحت
ةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا
.اهسملوأةعباطلايف

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.AوBنيبابلاقلغأ.3

رهصلاةدحويفقرولاراشحنا
.BوAنيبابلاحتفا.1

نمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
دربيلحطسلاكرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخ
.هتسمالملبق

،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:لمتحمفلت—ريذحت
ةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا
.اهسملوأةعباطلايف

.روشحملاقرولالِزأمث،رهصلاةدحوىلإلوصولابابحتفا.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.AوBنيبابلاقلغأ.3
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نيهجولاىلعةعابطلاةدحوبقرولاراشحنا
.Aبابلاحتفا.1

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

،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:لمتحمفلت—ريذحت
ةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا
.اهسملوأةعباطلايف

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.Aبابلاقلغأ.3

يسايقلاجارخإلاجرديفقرولاراشحنا
ةلازإبمقمث،هناكميفهرارقتسادنعةقطقطتوصردصيىتحBبابلاحتفا.1

.رشحنملاقرولا

،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:لمتحمفلت—ريذحت
ةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا
.اهسملوأةعباطلايف

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.Aبابلاحتفا.2

نمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
دربيلحطسلاكرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخ
.هتسمالملبق

.روشحملاقرولالِزأمث،رهصلاةدحوىلإلوصولابابحتفا.3

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.BوAنيبابلاقلغأ.4

ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحولخادقرولاراشحنا
.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتت:ةظحالم
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.ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحونمقرولالزأ.1

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.3

.قرولاليمحتدعأ.4

ةيوديلاةيذغتلاةدحولخادقرولاراشحنا
.جردلاةلازإبمق.1

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.جردلالاخدإبمق.3

Cبابلايفقرولاراشحنا
.)ADF(ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوجردنمةيلصألاتادنتسملاعيمجلزأ.1

.Cبابلاحتفا.2

،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:لمتحمفلت—ريذحت
ةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا
.اهسملوأةعباطلايف

.روشحملاقرولاةلازإبمق.3

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.Cبابلاقلغأ.4
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