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2هلل

ونق
 .1هلل

نهلل
تهلل ألك هلل
نب
خاكبهلل لإ هلل
ئهللر بهللفكهلل لمن نهلل يل هللأوهللى نت هللائهللكاهلل ق هلل لف ّن اهلل لممتإ ا.
هلل

كق وكبهلل لم

هللءهلل

لمن نهلل يل هللل سهللكق ونهللللم ءهللفح فظهللتلتهللبق فهلل فهلل.
هلل

لملحق

تهلل
هلل

ذتمانهلل لملحق تهلل ألىل بهللب م .
هلل

رب لك اب هللب
لتغ هلل
و نبهلل صهلل ق هلل لتغ ربهللووى هلل لمن نهلل يل هللكق شاوهللالتهلل لت عهلل
لمتن و .
هلل

لشمس
هلل
لتعاضهللألشعبهلل
و نبهللوعارضهلل لمن نهلل يل هللألشعبهلل لشمسهلل لمق شاوهلللفتا تهللع رلب.

ت
 .2لملحق هلل
هلل
هلل
بل هلل لم تمانهللهلل

هلل
ب

لبهلل
بهلل ف هلل

هلل
كح هلل لتغ ربهللهلل

هلل
هلل لتحك هللهلل

3هلل

هلل

هلل
اوهللFlash

لمن نهلل يل هللهلل
تهلل هلل
 .3ك هلل
نهلل:هلل
هللهلل لإ هللوهللو أل هلل

1.3هللك

هلل لإ وهلللعابهلل ق اهللكاهلل لمان.

•

تاضهلل هللك

•

ى تهللأ نهلل ك هللوب بوهللت ل بهللتناهللبخ هللو

•

ى تهللأ نهللكمإصهلللك هللو

•

ا.هللهلل
ب بهللكتن تبهللوو ذعبهللكاهللأى تهلل لمن ن هلل

هلل لإ و.

هللى و.

•

ى تهللا كبهلل كلبهللتناك هللرح اهللو

•

تاضهلل ل كاهلل لمتقق هللإل كبهلل لإ وهللكيهللاكك ن بهللنق فهلللك هللى وهللتلتهللحاو.

•

نم نهللكمتلف نهللل قطهلل ل كاهلل لمتقق هللإل كبهلل لإ و:هللن ق هللوث ب .

•

لقاآنهلل لكار هلل ك هللبإ تهللأ ثاهللكاهلل عئهللوبم ع تهللكتعابوهللل ذتم ا.هللهلل

2.3هلل لت عرخهللو ل
•

وق ر هلل

هللا كبهلل لإ و.

:هللهلل
ا /ك ب هللهللكيهللذ تبهللالكتاون بهللع م ب.

هللآل هللللت عرخهلل ل

•

ح

•

اظ عهللأذم ءهلل ألش اهلل ل

•

تاضهلل ل

•

وقار هللآل هللب اهلل لت

ا هللكيهللاكك ن بهللوعارلفهللب

لبهللكاهلل ق هلل لم تمان.

اربهللوأر نهلل ألذق اهللتلتهللش شبهلل ل اراوهلل ئلكتاون ب.

هللبنظ نهلل12ذ تبهللأوهللبنظ نهلل24هللذ تب.
هلل لإ ف هللو لشت

هلل(للقلا نهلل لت هللوعم هللبنظ نهلل لت

ت ا).

هللأخاىهلل:هلل
هلل
3.3هللك ت
•
•
•

لتحك هللب ذ عبهللو ق قهلل لم ب ر هللتاهللعارقهلل.WiFi
اوهللUSB Flash Memoryهللبنظ نهللكلف تهلل.FAT32

لملف تهلل لإ و بهللبتن قهللMP3هللوم نهللتلتهلل

هللوحك هللتاهللبعاهلل()Remote Controlهللللتحك هللب ظ مهلل لمن نهلل يل .
هللو لحا عوهللفقط)هللونمطهللو ف اهلل ل

•

نمطهللتم هللل ل هلل(تاضهلل ل

•

لتغ ربهلل لك اب ب:هلل.100VAC ~ 230VAC

•

بع بهلل لحا عوهلل لمئ ربهللنماهلل لم

•

وإ ك هللكتن تبهللوخ ىبهللح بهلل ل لب.هلل

ب.
هلل

:هللهلل0oC ~ +40oCهلل(أوهللب لف ان ر هللتناهلل ل لب).

4هلل

لمعتما هللوهللف هلل لمن نهلل يل هللهلل
هلل
هللهلل لإ هللوهلل

 .4هللك هللهلل

 -لقاهللوم هللباك بهللك

هلل لشدداوبهللح ددبهلل لت

هلل لإددل تهلل لممسهللوو

هلل لمعتماهللف هلل

هللكارنبهللول سهلل

ب.
بن ءًهللتلتهللح ب تهللعر ن بهللفلك هلل
 رحتل

هلل لمن نهلل يل هللهللتلتهللاكك ن بهللتاضهللك
هللو لكهللف هللح هللتانهللباك بهللك

 رمكاهللوعار هللك

بهلل لم

هلل لإدد وهلللمارنبهللك هللتاهللعارقهللهللابخ هلل ئحا ث تهلل ل غا ف بهلل
بهلل لمارنبهللنماهلل ل تبهللك قق هلل.هلل

هلل لإ وهللل

هللكاهلل ق هلل لم دتمانهللتقاهللا حبهلل كن بهلل( ر بوهللأوهللنقإد ن )هلللك هللو

هللىد وهلللمانهللو اىهللوكن عقهللل هللفاو تهلل كن بهللث بتبهللتاهلل لمانهلل لا

يل هللبم

هللللحإد هللتلتهلل

د ب هلل م هللرمكاهللباك بهلل لمن نهلل

ع".هلل
هلل لإ وهلللمارنبهلل اراوهللتاهللعارقهللو ق قهلل لم ب ر هلل" لإ وهللن هلل

 .5وىمهلل لمن نهلل يل هللهلل
رق نهلل لمن نهلل يل هللبعاضهلل لت عرخهلل(
تلتهللشددد شدددبهلل ل

ا /ك ب )هللو ل

هلل()24/12هلل م هللرعاضهللك

هلل لإد وهللبشددك هللبو عهلل

هللكاهلل لمانهلل لمم نبهللف هلل لمن نهلل يل هللتناك هللرح اهللو
هللللمارنبهلل لممت عوهللكاهللتابهلل ق ا هلل

هلل

لإ د وهللرإدداعهلل لمن نهلل يل هللهللى د تهلل أل نهلل لممت عهللكاهللب اهللتابهلل ق اهللكاهلل ألى د تهلل لمت فاوهللورعاضهلل ل كاهلل
لمتقق هللإل كبهلل لإ وهللوتناك هللرح اهللو

هلل إل كبهللرإاعهللأر

هللى تهلل إل كبهلل.هلل

م هللرمكاهلل ئذدتم اهلل لمق شداهللللقاآنهلل لكار هللبم ع تهللذدم اهللكتعابوهللأوهلل ئذدتم اهللللقاآنهللر ك هللف هللو

هللكحابهلل
هلل

عئ.هلل
ك قق هللف هللاع عهللختمبهلل كلبهللوبإ تهللأ ثاهللكاهلل هلل
م يهلل ألى د تهلل لت هللرإدداع هلل لمن نهلل يل هللرمكاهللنقل هللالتهللك ددم هللى د تهللخ ع

هللح ثهللرق نهلل لمن نهلل يل هلل

ب لتحك هللبتشدغ هللك دم هلل لإد تهللتاهللعارقهللكم عجهلل لتحك هللو لكهلل ق هللاىدا عهلل لإد تهللبفتاوهلل بلبهلللل دقطهللكاهلل
ق هلل لم تمانهللث هللرق نهللبإرق فهللوشغ هلل لم م هللبعاهلل نت ءهلل لإ ت.هللهللهلل

هلل
ل

بهلل ألك ك ب:هللهلل

 .1ش شبهللاظ عهلل لت عرخ.هلل
 .2ش شبهلل ل اراوهلل إللكتاون ب.هلل
 .3ش شبهلل ل

.

 .4ش شبهللبع بهلل لحا عو.
 .5ش شبهلل ل

هلل لمتقق هللللتنق فهلل لت ل .

5هلل

ل

بهلل لملف ب:هللهلل

 .1ل حبهلل لمف و ح.
 .2حم لبهلل لتعل ق.
 .3كاخ هلل لتغ ربهلل.+5VDC/2A
 .4ككقاهللى تهللب خل .
 .5ك خ هللو ى هلل لد

اوهلل.USB Flash Memory

 .6ك خ هللو ى هلل لإ تهللالتهللك م هللى تهللخ ع

.هلل

 .7كم عجهلل لتحك هلل.

 .6هلل لتغد هللربهلل لك اب هللب
رعم هلل لمن نهلل يل هللتلتهلل

اهللوغ ردبهلل

اب ّدبهللك تماهلل+5V DCهللرن ّكاهللكاهللكدح ّ هللخ ع

هللكافقهللكيهلل لمن نهللهلل

ب:هللهللهلل
يل هلللفهلل لم ىف تهلل لت ل هلل

لاخ هللهلل

ل

اهلل لمتن و :هلل 110-230V ACهلل لتابب:هلل50-60Hz

لماجهلل ل اهلل لم تما:هلل+5V DCهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
هلل

هللهلل لت ع:هلل2A DC

هلل
تناهلل نق اهلل لتغ ربهلل لك اب بهللتا هلل لمن نهلل يل هللون فئهللل ح تهلل إلظ عهللولكاهللهلل
وققتهللب عوهلل لت
نقطهلل ل

ك

هلل لا خل بهللف هللح لبهللتم هللهللألن هللك وّبوهللبماخاوهلل(ب عربهللهلل )CR2032هللوب لت ل هللئهللح بهللإلت بوهلل

هللو لت عرخهللكاهلل اراهللتناهللت بوهلل لتغ ربهلل لك اب بهللحتتهللل هللب نهلل ئنق اهللكاوهللش اهلل ك .هلل

حظب:هللهلل تناهللولمهلل لمح ّ هلل لك اب
هلل

هلل وإ هللب لم ّاهللأوهللب

هلل لإ نبهلل لمعتماهللللحإ هللهللتلتهللكح ّ هلل اراهلل

ك بقهللللم ىف تهلل لمعتماوهللكاهلل ِقَ هللهلل لشا بهلل لمإنِّعبهلل.هلل

 .7ش شبهلل ل
بهلل لش شبهلل

هلل لمتقق هللللتنق هللفهلل
هللتق عوهللتاهللتا بهللب قهللون ل هللكنلمهللكاهللهللخ نت اهللرق نهللبإظ عهللتابهلل

لا قهلل لمتقق بهللإل كبهلل لإ و.هلل
بهلل لش شبهلل ئهللوعم هللائهللح اهللبخ هللو

هللاحاىهلل لإل تهلل لممس هللوتنا هللرظ اهلل

تلتهلل بهلل لش شبهلل ل كاهلل لمتقق هللإل كبهلل لإ وهللب لا ق هللورتن صهلل هللب قبهللالتهللأنهللرإ هللالتهلل لا قبهلل ألخ اوهللهلل
ح ثهللوقاأهلل لش شبهللب ل ك ضهللورتن ص هلل ل كاهلل

هللث ن ب هللوتناهلل ل ى هللالتهلل لإفاهللو تماهلل لش شبهللب ل ك ضهلل

6هلل

لماوهللب قبهللأخاىهللث هللون فئهلل بهلل لش شبهللوئهللوع بهللللعم هللحتتهللبخ هللو

هلل لإ وهلل لت ل ب هللح ثهللوتكاعهلل لعمل بهلل

كاهلل ارا.هلل
ك حظبهلل :هللش شبهلل إل كبهللئهللوعم هللتناهللبخ هللو

هللى وهلل لظ اهللكاهللر نهلل ل معبهللف هلل لنم جهلل لم

ا .هلل

 .8شهللشبهلل ل اراوهلل ئلكتاون هللبهلل
ظ ِاهللش شبهلل ل اراوهلل ئلكتاون بهلل ذ هلل لش اهلل ل
هلل وُ ْ

ا هللأثن ءهللتاضهلل لت عرخهلل ل

ظ ِاهلل ذ هلل ل نهللكاهللأر نهلل
ا هللووُ ْ

ظ ِاهلل
ألذق اهلل أثن ءهلل تاضهلل لت عرخهلل لم ب هلل م هلل وُ ْ
تق عوهلل"أغلقهلل ل

"هللبشك هللو كضهلل ق هللا كبهلل لإ وهلل

با قت اهلل وو تماهلل بعاهلل إل كبهلل ب عبيهلل ب قهلل
( لنم جهلل لم

ا ).هللهلل

ظ ِاهلل بهلل لش شبهلل لم تهللوتق ع تهللو ن ح بهللف هللأنم طهلل لعم هلل ألخاىهللو تاهللف هللتمل بهلل لتحك هللو ل قط.هللهلل
م هللوُ ْ

 .9هلللتحك هلل
رمكاهلل لتحك هلل ب م يهلل وظ مهلل هلل لمن نهلل يل هلل هللتاهلل هللعارقهلل ل رف هلل هللب ذ عبهلل هللو ق قهلل " لإ وهلل ن ع"هلل
https://goo.gl/ZBHr2Kهللهللوتاهللعارقهلل

هللوحك هللتاهللبعاهلل(كاذ هللأشعبهللوح هللحما ءهللهلل)IR Remote controlهلل

كافقهللكيهلل لمن نهلل يل هلل.هلل
تناهلل ذتما نهلل
ول

هلل لتحك هللر بهللو

هللرق نهللب ذتقق هلل ألو كاهللكاهلل

لم تقق هللك وَّبهللبمنشاهللن

فهللب و بهللش شبهللبع بهلل لحا عوهلل لت هللوح
هلل لتحك .هللهللهلل

هللر كضهللتناهلل ذتقق هللأ هللأكاهللكاهلل

7هلل

هلل لتحك .

هللك تقق هلل ألشعبهللوح هلل لحما ءهلل

هلل لتحك هلل لم تماكبهللكيهلل

ل او هلل لت ل هللرق اهللكف و حهلل

هلل لمن نهلل يل هللهللووظ فبهلل

هللكن :

هلل

لمفت هلل

ل ظ فبهللهلل













وشغ /تم هللل ل /هللاعف هللءهلل
ف /الغ ءهلل ف هلل

لمفت هلل
هلل

هلل لتحك هللهلل

ت هلل لإ ت/الغ ءهلل لكت هللهلل
نقطهلل لت عرخهللو ل

هلل

ل ظ فبهللهلل
كفت هلل ل ر بوهلل(هلل+هللهلل)هلل



/
/

كفت هلل إلنق صهلل(هلل-هلل)
اهلل
ر بوهللك ت ىهلل لإ تهلل/هلل ئنتق هلللل م هلل
نق صهللك ت ىهلل لإ تهلل/هلل ئنتق هلللل

نمطهلل لقاك هللبهلل

بقهلل
هلل
ئنتق هللالتهلل لمق يهلل لإ و هلل ل

كبهلل
تا بهلل إل هلل

ارق فهللكن

نهلل
تا بهللى تهلل أل هلل

ئنتق هللالتهلل لمق يهلل لإ و هلل لت ل هللهلل

بان كجهلل لقاآنهلل لكار هلل.هلل
ت.هلل
كفت هلل لماوج هلل /رق فهلل لإ هلل
ارنبهلل
لم هلل
بان كجهلل خت عهلل هلل
كفت هلل لتثق

هللعهلل

هلل( إلبخ )هلل.هلل

/وشغ هللهلل

عرخهلل
وغ اهللنمطهللتاضهلل لت هلل






تبهلل
هلل
وغ اهللنمطهللتاضهلل ل
هلل

وغ اهللنمطهللتاضهلل لت
لقبهلل
هلل
إلش عوهلل ل

بهللو لتشغ هللهلل
 .10وعل م تهللهلللتا هلل
•
• تناهلل لتنظ مهللهلل ذتمانهللهلل عبهلل م شهلل ن بهللكقللبهلل ل هللب لم ءهللفقط هللو ك حهللب اوءهلللت نبهلل لشحن تهلل ل
تلقهلل لمن نهلل يل هللف هللكك نهللبع اهللتاهلل لاع ببهللوتاهللأشعبهلل لشمسهلل لمق شاو.هلل
ِّ

نبهلل

لت هلل اهللوت لاهللنت بهلل لم حهلل ل اري.

•

وىِّ ْهلل لمح ِّ هلل لك اب

هلل لمافقهلل بم خ هلل لتغ ربهلل لك اب ب هلل ث هلل وىِّ ْهلل خاجهلل لمح هلل بماخ هلل لتغ ربهلل

لك اب بهلل لم تماوهلل لم

بهللتلتهلل للهلل حبهلل لملف ب.

•
• ف هللح هللتانهللا اهلل لمن نهلل يل هللوتانهللظ عهللش ءهللتلتهلل لش ش ت هللنفِّ ْهلل لم
هلل لتحك تاهللبعا.
 .1نغطهللكفت هلل لتشغ هلل هللكاهلل

تناهللباءهلل لتشغ هللرإاعهلل لمن نهلل يل هللهللنغمبهلل لقاءهللورظ اهللشارطهللوقانهللتلتهلل( ل اراو).

 .2ا هللل هللرظ اهللش ءهللتلتهلل لش ش ت هلل هللب غطهللكفت هلل لتإف اهلل
 .3ا هللل هللرظ اهللش ءهللبعاهلل

بهلل إل ا ء ت هلل هللب ئوإ هللب لم اهللأوهللب

8هلل

هلل لم

تهلل لت ل بهللب لت ل

:

بهللفقطهللتلتهللل حبهلل لمف و ح.
هلل لإ نب.

وهلل لم هللع هللبهلل

 .11وى هلل لمن نهلل يل هللهللكيهلل أل

ن كهللتاوهللعابهللرمكاهلل وق ت هللل ى هلل لمن نهلل يل هللكيهللك م هلل لإ تهلل لم ع

هللكاهللأ

هلل لتحك هللبتشغ هللوارق فهلل

وشغ هلل لم م هللتناهللاىا عهلل ألى ت.هلل
 -لح لبهلل ألولت:هلل وى هلل خ

هلل لتغ ربهلل لك اب بهللهلل

لمتن وبب هلل 220VAC, L&Nهللالتهلل لق ق ا هلل&1هلل 2هللكاهللهلل
كم عجهلل لتحك هلل

نبهلل لمن نهلل يل هلل هللث هلل وى هلل

لق ق اهللهلل&3هلل4هللهلللتغ ربهللك م هلل لإ ت هللذ فهللرق نهلل
لمن نهلل يل هلل هللبت ى هلل لتغ ربهلل التهلل هلل لم م هلل
لتشغ لفهلل ث هلل اىا عهلل لإ تهلل ث هلل فإ هلل لتغ ربهلل تنفهلل
تناهلل نت ءهلل لإ ت.
 لح لبهلل لث ن ب:هلل ف هلل بهلل لح لبهلل ركتفتهلل ب ى هلل خطهلللتغ ربهللهللLهللهللالتهللهلل لمن نهلل يل هللهللب نم هلل ر ى هلل خطهلل
لتغ ربهللهللNهللهللالتهلل لم م هللهللكق شاو هلل رق نهللهلل لمن نهلل
يل هللهللب ى هلل وفإ هلل خطهلل لتغ ربهللهللLهللهللتاهلل لم م هللهلل
ح بهلل ألو تهلل لت هللرت هللاىا عهللى تهلل أل نهللف .
 لح لبهلل لث لثب:هلل بهلل لح لبهلل هللنفس هلل لح لبهلل لث ن بهللكيهللان فبهللو ى تهللومكاهلل لهللم تمانهللكاهللوشغ هلل
لم م هللهللبشك هلل راو هلل تناهلل لح بهلل خ عجهلل أو تهلل
أل ن.
هلل
هلل
كاهللأ

هللهللنق هلل لإ تهللهللكاهللهلل لمن نهللهلل يل هللهللالتهللك م هللهلل لإ تهللهلل لم ع

هللر بهلل ذتما نهلل ق هللنق هلل لإ تهلل لمافقهلل

كيهلل لمن نهلل يل هللهللو لمق اهللب لشك :هلل
هلل
هلل
هللبت ى هلل

هلل لكق هللالت هللك خ هللو ى هللك م هلل لإ تهلل لم ع

ل افهلل يخاهللللكق هللالتهللك م هلل لإ تهلل لم ع

هللع هلل()7هللتلتهلل لل حبهلل لملف بهللللمنتجهللوكاهلل

هللتناهللنق هلل لإ تهللالتهلل لم م هلل لم ع

ككقاهلل لإ تهلل لا خل هلل هلل.

9هلل

هللذ ت هللالغ ءهلل لإ تهللكاهلل

 .12وشغ /هللاعف هللءهلل لمن نهلل يل هللهلل
• ب ل غطهلل لمتكاعهللتلتهلل لمفت هللهلل

هلل لتحك هللرت هلل ئنتق هللبشك هللبوع هللوكت ل

هللهللكاهلل

هلل(كيهلل

هللنغ ب)هلل

كا هللنمطهلل لعم هلل ل ق ع هلل هللالت هللنمطهلل لعم هلل لل ل هللث هللالت هللاعف ء هلل لمن نهلل يل هللث هلل لع بوهللالت هللنمطهلل هلللعم هلل
هللل ق ع هللهللو ك ...هلل
هللوبع بهلل لحا عوهللفقط.هلل
• ف هللنمطهلل لعم هلل لل ل هللرعاضهلل لمن نهلل يل هلل ل
• ف هللنمطهلل لعم هلل ل ق ع هللوتناك هللرإاع هلل لمن نهلل يل هللى تهلل أل نهللأو هلل إل كبهللأوهلل لقاآن هللرمكا هلل ت هلل
لإ تهللب غطهللكفت هلل لكت هلل
ارق فهلل لإ تهللن

هللهلل

هلل م هللرمكاهللالغ ءهلل ت هلل لإ تهللب غطهلل لمفت هللنف فهللكاوهللأخاى هللورمكاهللهلل

هللب غطهللكفت هلل لماوج هلل

وانق ص هللك ت ىهلل لإ تهللب غطهلل لمفت هللهلل
ت.هللهلل
تاهللك ت ىهلل لإ هلل

هللورمكاهلل ر بوهللك ت ىهلل
هللح ثهللرظ اهلل لشك هللهلل

هلل لإ تهللب غطهلل لمفت هلل
هللتلتهللش شبهلل ل اراوهلل ل

هلل

هللرعقاهلل

ت:هلل
ك حظ هلل
-

تناك هللرك نهلل لمن نهلل يل هللك فهللهللًر كضهلل لمنشاهلل ل

هلل لم صهللب ذتقق هللاش عوهلل

ث نهللللائلبهللتلتهللأنهلل لتغ ربهلل لك اب بهللك ى لبهللالتهلل لمن نهلل يل هللو هلل
كاهلل

-

هلل لتحك هلل

هللث ثهللهلل

هللئذتقق هللاش عوهلل لتشغ هلل

هلل لتحك .هلل

نهلل لمن نهلل يل هللف هللنمطهلل لعم هلل لل ل هللوح نهللك تاهلل أل نهللفإن هللونتق هللبشك هللآل هللالتهللنمطهلل لعم هلل
ا هلل هلل
ن.
ل ق ع هللورإاعهللى تهلل أل ن هللث هللرع بهللالتهللنمطهلل لعم هلل لل ل هللبعاهلل نت ءهلل أل هلل

 .13ف هلل

هلل لتحك هللهلل

رح هلل لمن نهلل يل هللتلتهللاكك ن بهلل ف هللل
تناهلل ل غطهللتلتهللأ هللكفت هللكاهللكف و حهلل
يل هلللل غطهللتلتهللأ هللكفت .هلل
لفتحهلل لقف :هللهلل نغطهلل لمفت هللهلل
ل اراو.

هللتلتهللش شبهلل ل اراوهلل
هلل لتحك هللو نق هللللعقث هللا هللظ اهلل لشك هلل
هلل لتحك هللكقف هللولاهللهللر ت بهللهلل لمن نهللهلل
هلل لتحك هللف هللرعن هللأنهلل

هللهللب ذتما عهللحتتهللذم اهللنغمبهللفتحهلل لقف هللوظ عهلل لشك هلل

هلل لتحك :هلل نغطهلل لمفت هلل
لقف هلل
ش شبهلل ل اراو.هلل

هللكاوهللو حاو هللرتا فقهلل لكهللكيهللنغمبهلل لقف هللوظ عهلل لشك هلل

10هلل

هللهللتلتهللش شبهلل
هللتلتهلل

 .14عارقبهللابخ هلل ألع هللنهلل
أثن ءهللنقطهللوظ مهللوباهللكج هلل لمن نهلل يل هللفإنهلل لق مبهلل لت هللر ا هللوغ ا هللوظ اهللبشك هلل
و كض هللو

هللرا هللتلتهللاكك ن بهللوعارل هلل(نق

رت هللنقطهللووثق

هللأ هلل مبهلل(ع )هللو

)هللالتهلل مبهلل اراوهللث هللوثق ت .هلل

هللف هللح لبهللوك ضهللكاهللخ

:هلل

هللبعا:هلل
هلل لتحك هللتا هلل
للتعار :هلل ذتمانهللكفت هلل ل ر بوهلل

هللو لنقإ نهلل

كف و حهلل ألع نهللكق شاو.هلل
للتثق

هلل :ذتمانهللكفت هلل لتثق

هلل

هلل.

11هلل

هللأوهللأبخ هلل لا هللكاهللخ

هلل

عرخهللو ل
 .15نقطهلل لت هلل
ل قطهلل لت عرخهللو ل

هللهلل

هللف هلل لمن نهلل يل هلل وقيهلل لم

ب :هلل
تهلل لت ل هلل

هلل

نغطهللكفت هلل ل قطهلل

هللرتا فقهلل لكهللكيهللهلل

هلل ب ذتما عهلللماوهللث ثهللث نهللللاخ هللالتهللنمطهللنقطهلل لت عرخهللو ل

اىا عهللنغمبهللكحابوهللوظ عهللع هلل ل نبهلل لم بربهللبشك هللو كضهللتلتهللش شبهلل لت عرخ.
نقطهللع هلل ل نبهللالتهلل لق مبهلل لم ل ببهللب ذتما نهللكف و حهلل ل ر بوهلل
هلل

ث هلل نغطهللكفت هلل لتثق

هللو إلنق صهلل

هللأوهللب ذتما نهللكف و حهلل ألع نهلل

هللوتنا هللرنتق هلل ل ك ضهللالتهللع هلل لش ا هللرتا فقهلل لكهللكيهللاىا عهللنغمبهللكحابو.هللهللهلل

نقطهلل لش اهللث هلل ل نهللبنفسهلل ل ارقب هللرتا فقهللنقطهلل لت عرخهلل لم ب هللكيهللوغ اهللآل هلللش شبهلل ل اراوهلل ئلكتاون بهلل
بح ثهللرظ اهلل ذ هلل ل نهلل لم فقهللل

هلل لت عرخ.
هلل لت عرخهلل ل

ا هللهلل

بعاهللنقطهلل لت عرخهلل لم ب هللرق ن هلل لمن نهلل يل هلل بح

ك هلل( ل نهلل:هلل لش اهلل:هلل ل نب)هللبشك هللو كضهللتلتهللش شبهلل لت عرخهللورتا فقهلل لكهللكيهللظ عهلل ذ هلل لش اهلل ل

ا هللهلل

تلتهللش شبهلل ل اراو هللرمكاهللنقطهلل لت عرخهلل ل
ب لمفت هلل

هلل لت عرخهلل ل

ا هلل لم فق هللورظ اهلل

هللكف و حهلل ل ر بوهللهلل
ا هللب ذتما ن هلل

هللو إلنق صهللهلل

هللهللث هلل لتثق

هلل

.هلل

رنتق هلل ل قطهللالتهلل ل تبهللو ن هللرت هللنقطهلل ل تبهللف هللنمطهلل/ 24/هللحإا هلل(كث هلل ل تبهلل لم ك بهللك ءًهللوق ب هلل
ل تبهلل)17:00هلل هللب قطهلل ل تبهللب ذتما نهلل لمف و حهلل

هللأوهللكف و حهلل ألع نهللث هلل نغطهلل

هللوهلل

هللللتثق

.هللهلل

هللبعا هللب قطهلل لا قهلل ووثق ت هللبنفسهلل ل ارقبهللف ت هللوإف اهلل لث ن هللو لع بوهللالتهللنمطهلل لعم هلل ل ق ع هلل.

ت:هلل
ك حظ هلل
• لتثق هللأربهلل مبهللبعاهللوغ ا هللر بهلل ل غطهللتلتهللكفت هلل لتثق هلل
لق مبهلل لت هللرت هللوغ ا هللر بهلل ل غطهللتلتهللكفت هلل لماوجهلل

•

ل غطهللتلتهلل لمفت هللهلل

هللوللماوجهللكاهللنمطهلل ل قطهللباونهللوثق

هلل

.هلل

هللهللتناهللهللوك ضهللهلل مبهلل لا قهللرنب هللالتهللوثق

هلل لق مبهللووإف اهلل لث ن هللو لماوجهللكاهللهلل

قط.
هلل
نمطهلل ل

•

ف هللح هللابخ هلل مبهللك هللبشك هللخ عئهللرمكاهللوإح حهلل
التهلل ل م اهلل

هللو ل

عهلل

بهلل لق مبهللب لع بوهللال

هللتاهللعارقهللكف و حهلل ئنتق هللهلل

هللهللث هلل ل قطهللب ذتما نهللكف و حهلل ل ر بوهللو إلنق صهللث هلل لتثق

• رق ن هلل لمن نهلل يل هلل وبشك هللآل هللبح

هلل لت عرخهلل ل

ا هللوأر نهلل ألذق اهلل ن

ر بهلل لت اهللكاهللنقطهلل لت عرخهلل لم ب هللبا ب.
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.

هللكاهلل لت عرخهلل لم ب هللل لكهلل

تهلل
 .16وحارثهلل ألى تهللو لنغم هلل
 ف هللح هللتانهللو بهللوحت

اوهلل لا خل بهللللمنتجهلل

او هللUSB Flash Memoryهللهللكافقبهلل كي هلل لمن نهلل يل هللفإنهلل ل

هللتلتهللى تهللأ نهللوح اهللوى تهللا كبهللب إلن فبهللالتهللتاوهللوكق ا تهللونغم تهللفقط هللرمكاهللللم تمانهللوحارثهلل

بهلل ألى تهللتاهللعارقهلل لت ى هللكيهلل لشا بهللووحاراهلل ألى تهلل لت هللراغبهللب هللفتق نهلل لشا بهللبإتا بهللكلمهلل
لتحارثهلل()MVSilicon.MVFهلل لم ل
التهلل

هللواعذ لفهللالتهللهلل لم تمان هللتناهلل لحإ هللتلتهللكلمهلل لتحارثهللر بهللن مفهللهللهلل

اوهللهللUSB Flash Memoryهللهللف عغبهللوعم هللتلتهللنظ نهللكلف تهللن اهللهللFATهللهللأوهللهللFAT32هللهللحإا هللول سهللهللNTFSهللهلل
هلل(بونهللأنهللر نيهللنماهللك لا) هللبعاهلل لكهللر بهللوا بهلل ل

ور بهللأنهللرك نهللن خهلل لملمهللتلتهلل ل عهلل لا

تلتهللك خ هللو ى هلل لدهللUSB Flash Memoryهلل لم

بهللتلتهلل لل حبهلل لملف بهللللمنتج هللوتناك هللرك نهلل لمن نهلل يل هللهللهلل

ف هللونيهلل لعم هلل ل ق ع هلل نغطهلل لمفت هلل0هللكاهلل

هلل لتحك هللللاخ هللالتهللنمطهلل ئختق عهللهللث هلل نغطهللكفت هلل

لتقاأهللتمل بهلل لتحارث هللورظ اهلل كنشاهللبئلبهللحإ هلل
ح ل هللب قبهلل كلبهللأوهللأ ثاهللح بهللح

اوهلل
هلل

بهلل لعمل بهللتلتهللش شبهلل ل اراو هللذ فهللو تغابهلل لعمل بهلل

هلل لملمهللوبعاهلل نت ءهلل لعمل بهللذ فهللرع بهلل لمن نهلل يل هللالتهلل لعم هلل ل ق ع هلل

وتنا هللرمكاهللفكهلل ل

او.هلل

 -أك هللف هللح هللو بهلل

اوهللUSB Flash Memoryهللهللكافقبهللكيهللهلل لمن نهللهلل يل هللهللفإن هللوح

هللتابهلل ق اهللكاهللأى تهلل

أل نهللو إل كبهللو لنغم تهللب إلن فبهللالتهللكلف تهلل لقاآنهلل لكار هللووك نهلل بهلل لملف تهللك تبهللتلتهللك لا تهللب ارقبهلل
كحابوهللوب ذم ءهللكحابوهللر بهلل لمح فظبهللتل

هللوتانهللوغ ا هللووك نهللتلتهلل لتاو بهلل لت ل :هللهلل

• لم لاهلل:001هللرحت

هللتلتهللكلمهللأ نهللوح اهللر إلن فبهللالتهللكلف تهلل لتكق ا تهللو لنغم ت.هلل

• لم لاهلل:002هللرحت

هللتلتهللتابهلل ق اهللكاهللكلف تهللأ نهلل لف اهللب ى تهللكن ن اهللكمتلف ا.هلل

• لم لاهلل: 003هللرحت

هللتلتهللتابهلل ق اهللكاهللكلف تهلل أل نهلل لع ب هللبنفسهللأى تهلل لمن ن اهلل ل بق ا.هللهلل

• لم لاهلل:004هللرحت

هللكلمهللى تهلل ئذتع و.هللهلل

• لم لاهلل:005هللرحت

هلل/114/هللكلمهللى تهللألذم ءهلل ل

• لم لاهلل:006هللرحت

هللكلف تهللأى تهلل إل كب.هلل

• لم لاهلل:007هللرحت

هللكلف تهللأى تهلل لال هلل لإ و .

عهللف هلل لقاآن.هللهلل

تهلل لمقاك ب.

• لم لاهلل:010هللرحت

هللكلف تهللأى تهلل لتنق

• لم لاهلل:030هللرحت

هلل/60/هللكلمهللى تهللألح

ء.هلل
هلل لقاآنهلل لكار هللبإ تهللأحاهلل لقا هلل

• لم لاهلل:031هللرحت

هلل/114/هللكلمهللى تهللل

عهلل لقاآنهلل لكار هللبإ تهللنفسهلل لق عئ.هللهلل

• لم لاهلل:032هللرحت

هلل/60/هللكلمهللى تهللألح

• لم لاهلل:033هللرحت

هلل/114/هللكلمهللى تهللل

هلل لقاآنهلل لكار هللبإ تهلل عئهللآخا.هلل
عهلل لقاآنهلل لكار هللبإ تهللنفسهلل لق عئ.هللهلل
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نمطهلل لقاك هللبهلل
هلل
.17
رت هلل لتحك هللب ظ مهللواتا ب تهلل لمن نهلل يل هللكاهللخ
 .1للاخ هللالتهللنمطهلل لقاك بهلل نغطهلل لمفت

هللك م تبهللكاهلل لقا كجهلل("" )programsهلل م هللرل :هلل

هلل ب ذتما عهللولماوهللث ثهللث نٍ هللرتا فقهلل لكهللكيهللذم اهللنغمبهللهلل

كحابو.
 .2وظ اهللتلتهللش شبهلل لت عرخهلل لعق عوهلل""..هللورك نهلل لا هلل""هللو ك هللهللووظ اهللتلتهللش شبهلل ل اراوهلل لمب
هللهللو هلل لقان كجهلل ألو هللف هللنمطهلل لقاك ب.
 .3رت هللوغ اهللع هلل لقان كجهللب ذتما نهلل لمف و حهللهللهلل
تناهلل لقان كجهلل لماغ
 .4رت هللوغ اهلل
 .5بعاهلل لتثق

هلل هللو هلل

هلل هللف تغ اهلل ذمفهللتلتهللش شبهلل ل اراو هلل نغط هلل

هللللاخ هللال فهللونقطهلل متفهلل لت هللوظ اهللتلتهللش شبهلل ل
هللوهللهلل

هلل لقان كجهلل ل ك هللبهللب ذتما نهلل لمف و حهلل

هلل

هللبشك هللو كضهلل.

هللأوهللكف و حهلل ألع نهللووثق ت هللب لمفت هللهلل

.هلل

هللرت هلل ئنتق هللهللالتهلل لقان كجهللهلل لت ل هللف هللنمطهلل لقاك ب هللهللللماوجهللهللكاهللنمطهلل لقاك بهلل نغطهلل لمفت هللهلل

.
 .6نف هلل إل ا ء تهلل ل بقبهللل قطهلل

هلل لقا كجهلل ألخاىهلل(ئحظهللظ عهللتق ع تهللك تاوهللتلتهللش شبهلل ل اراو).

ل او هلل لت ل هللرق اهلل م يهلل لقا كجهلل لمت فاوهللو م هللوتق عوهلل ل اراوهلل لم فقبهللل هللووظ ف :

كج
لقان هلل
..
..

..



لت م هللب

لق هلل

ع هلل

ح بهلل

لمارنبهلل

ل او هللهلل

نمطهلل
تاضهلل
تبهلل
هلل
ل

تاضهلل
لت عرخ

نمطهلل

..

هلل

إل حبهلل -60 ~ +60

نمطهلل

..

اراوهلل
هلل
ل

تاضهلل
لت

هللهلل

فب
ل ظ هلل
خت عهلل لمارنبهلل لت هللرت هللتاضهللك
هللا حبهللك

هلل لإ وهللتاهللك



ء

نمط  12ذ تب.هلل



ء

نمط  24ذ تب.هلل



ء

ك ب هللب م .

هلل لإ وهللل هلل.هلل
لمحابوهلل.هلل
هلل
هلل لمارنبهلل

ء

ا هللب مهلل هلل.



ء

ا هلل/هللك ب هلل



ء

شت

هللب م .هلل

ء

ى ف هللب م .

ء

لتقار هللآل هلل(وحابهللأش اهلل لتقار هللكاهلل ق هلل لم تمان).هللهلل






ء
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هلل5هللث ن.

ح بهلل لت


..

و



هلل

لعش ء



..

..

..

..

بهلل

عوهلل
لحا هلل

لنم جهلل

    .. 

....

....

....

....
..
..
..

ء

و

هلل لعش ءهللبعاهلل لمغا هللب تبهللونإمهللب م هلل.
هلل لعش ءهللبعاهلل لمغا هللب تت اهللف هللش اهللعك

لمن نهلل يل هللرعم هللتلتهللكا عهلل ل تب.هلل



ء

تب.
هلل
رت مهللبعاهلل لعش ءهللب تبهللالتهللك هلل ق هلل لف اهللب



ء

اظ عهلل لحا عوهللب لاع بهلل لمئ رب.هللهلل

لبهلل
تناهلل ل هلل



اظ عهلل لحا عوهللب لف ان ر هلل.هلل



وا بهلل لمن نهلل يل هللف هلل لمن هلل.هلل
وا بهلل لمن نهلل يل هللف هلل لم

هللهلل
ا.هلل
هلل



لممس.
هلل
وفع هللواتا بهلل إل كبهللللإل تهلل



هلل إل كبهللللإل تهلل لممس.هلل

ن.ب.أ
هلل

وع

هلل لمن نهلل يل هللهلل.

غ اهللك تمانهللف هلل

وفع هللو خت عهللنغمبهللكف و حهلل

هلل لتحك هلل.هلل

نغمبهللهلل



لمف و حهللهلل



وع

نغمبهللونق فهلل



هللهللوفع هللو خت عهللنغمبهلل لتنق فهللتلتهللعأسهلل ل تب.هلل

عأسهلل

هللنغمبهللكف و حهلل

هلل لتحك هلل.هلل

تبهلل
هلل
ل



ء

وع

نغمبهللهلل



ء

وفع هللو خت عهللنغمبهللباءهللوشغ هلل لمن نهلل يل .هللهلل

لقاءهلل



ء

وع

هللنغمبهللباءهللوشغ هلل لمن نهلل يل هلل.هللهلل



ء

وفع هللو

و

هلل

اوءهلل
هلل
ل

وع



لمنقفهلل ل ك هلل

هللنغمبهلل لتنق فهللتلتهللعأسهلل ل تب.هللهلل

هللو

اوء.هلل
هلل
هلل ل
اوء.هلل
هلل
هلل ل

غ اهللك تمانهللف هلل

هلل لمن نهلل يل هللهلل.

هلل
لمنقفهللغ اهلل
لمتكاع غ اهللك تمانهللف هلل

هلل لمن نهلل يل هللهلل.

نهلل
لمن هلل



ن.هلل
هللوفع هللواتا بهللى تهلل لمن هلل



ن.هلل
هللى تهلل لمن هلل

مخصص
لقاآنهلل

نهللفقط هلل

ا.هلل
وذ تبهللونإمهللف هللبق بهلل ألش هلل



إل كبهلل

..

و



و ف اهلل
ل

ء

هلل لمعتماهللللمارنب.



هللوع

ومإ صهلل

هللو

هللكمتلم.هلل
هلل
هللى وهللب ن

ئذتم اهلل لمق شاهللللقاآنهلل لكار هلل.
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..

....

ئذتم اهللل ءهللأوهللح

بان كجهلل

....

هللأول ربهلل لقاآنهللتلتهلل ألى تهلل ألخاى.هلل



وفع /وع



هللكحاب.
هلل
ئذتم اهللالتهلل ء



ئذتم اهللالتهللح



هللكحابو.هلل
هلل
ئذتم اهللالتهللذ عو

بان كجهللهللهلل



وفع هللو تا بهللبان كجهللو ووهللختمبهلل كلب.

لمتمبهللهلل



وع

هللبان كجهللو ووهللختمبهلل كلب.هللهلل

بان كجهلل



لقاآن.
هلل
وفع هللأول ربهللو ووهلل

ألول ربهللهلل



وع



ب.
هلل لكلم تهللو لعق ع تهللب للغبهلل لعاب هلل



هلل لكلم تهللو لعق ع تهللب للغبهلل لاوذ ب.هللهلل

ئذتم اهللهلل

....

هللبشك هللر ك هللف هللاع عهللختمبهلل كلب.هلل



للغبهلل



إلظ هللعهلل

...

...

هللكحاب.هلل
هلل

لقاآن.هلل
هلل
هللأول ربهللو ووهلل

...
اظ عهلل ل تبهللوك



اظ عهلل ل



ع.
هلل لإ وهللبشك هللبو هلل
هلل.

هللفقطهللتلتهللش شبهلل ل

1.17هللهللبان كجهلل لمارنبهلل""هللو إل حبهلل""هلل
هلل
هلل
هلل
رح هلل لمن نهلل يل هللك
ف هللن ربهلل
كاهللخ

هلل لال

هلل لإ وهلللمانهلل ث اوهللوكتعابو هللو
هللولكا هلل لمن نهلل يل هلل رق نهللبعاضهللك

بهلل لمانهللكيهللأع ك هللكاع بهللف هلل ل او هلل لمافقهللهلل
هلل لإ وهلللمارنبهللو حاوهللفقطهللرمكاهلل خت ع هلل

هللابخ هللع م هللف هلل لقان كج   ف ق نهلل لمن نهلل يل هللبعاضهللك

تناهلل لاخ هللالتهلل لقان كج   رظ اهللع هلل لمارنبهللتلت هللش شبهلل ل
ل

ع)هللكاهلل لا هللو ك هللب هللرت هللوغ ا هللب لمف و ح

وهلل

هلل لإ وهللل

بهلل لمارنب.هلل

هلل هللووك نهلل لم نبهلل ألولتهلل(أ إتهلل

أوهللبمف و حهلل ألع نهللث هلل لتثق

هللب لمفت هلل

ل ت هللهلل

ئنتق هللالتهلل لم نبهلل لت ل ب.هلل
وت هللتمل بهللوغ اهللخ ن تهلل لا هلل ألخاىهللبنفسهلل ل ارقبهللح ثهللرتك نهللع هلل لمارنبهللكاهللأعبيهللخ ن تهللكيهللك حظبهللتانهللهلل
اكك نهللابخ هللع هللكمتلمهللتاهللأع نهلل لمانهلل لماع بهللف هلل ل او هلل لمافقهللف هللن ربهلل لال .هلل
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بعا هلل ئنت ءهللكاهللابخ هللع هلل لمارنبهللرت هلل ئنتق هللالتهللبان كجهلل إل حب   و ل
ا حبهلل(وعار )هللك

هللرمكاهللكاهللخ لفهلل
هللى وهلللمارنبهلل(أوهلل

هلل لإ وهللللمارنب هلل لمحابوهللف هلل لقان كجهلل ألو هللللحإ هللتلتهللك

هلل

كن قبهللأوهلل ارب)هللغ اهللكاع بهللف هلل او هلل لمانهلل لمافقهللف هللن ربهلل لال هللول هللفاوبهلل كن بهللث بتبهللتاهللك
لإ وهللللمارنبهلل لمحابوهللف هلل لقان كجهلل ألو .
وقاّعهلل إل حبهللب لا قهلل(60هللب قبهلل حاهللأ تظم )هللووك نهللبق هللث بتبهللك قبهلل( ر بو)هللأوهللذ لقبهلل(نقإ ن)هللولك هللو
هلل لإ وهللوو

كاهللك
ف هلل

هلل لشاوبهللوتلتهللكا عهلل لع ن هللفعناهللا حبهللو

هللأر نهلل لع نهللذ ك نهلل ق هللو

هلل لف اهللبمقا عهلل/-05/هللكث هللفإنهللو

هلل

هلل لف اهلل

هلل لف اهللللمارنبهلل لمحابوهللف هلل لقان كجهلل ل بقهللبمقا عهلل/5/هللب ق.هلل

تناهلل لاخ هللالتهلل لقان كج   وظ اهلل مبهلل إل حبهللل
و كضهلل( مبهلل ئ حبهلل ئفتا ن بهللل م يهلل لم

هلل

هللبشك هلل

هللى وهلل"هلل لف ا"هللتلت هللش شبهلل ل

وهلل

 )ح ثهللرمكاهللوغ اهلل بهلل لق مبهللب لمف و ح

لقبهلل
أوهللبمف و حهلل ألع نهللوف هللح هللتانهللو بهللاش عوهللأك نهلل مبهلل إل حبهللوك نهللك هللق هللبهلل( ر بو)هللول ع هلل بهلل إل حبهللذ هلل
هلل نغطهللكاوهللأخاىهللإللغ ءهلل إلش عوهلل ل لقبهللث هلل لتثق

(نقإ ن)هلل نغطهلل لمفت
بعاهللنقطهلل مبهلل إل حبهللل
هلل مبهلل إل حبهللل

ووثق

هللى وهلل"هلل لف ا"هللرت هلل ئنتق هللالتهللنقطهلل إل حبهللل
هلل ل

هلل لم

هللوب

هللب لمفت

هلل.

هلل" لشاوب"هللح ثهللرت هللوغ اهلل

هللبنفسهلل ل ارقب.هلل

تهلل:هلل
حظ هلل
ك هلل
 رمكاهلل لاخ هللالتهللبان كجهلل لمارنبهللكق شاوهللكاهللهللبعاهللوغ اهللع هلل لمارنبهللوع بهللنقطهلل إل حبهللكاهلل اراهللبعاهلل

هلل لتحك هللب غطهلل لمفت هلل

هلل إل حبهللالتهلل لق مبهلل ئفتا ن بهللل م يهلل لم

هلللماوهللث ثهللث ن.هلل
هللو

هلل لإفا  هللل لكهللر بهلل

هللوغ اهلللا هلل لمارنب.هلل

هلل

 2.17هللنمطهللتاضهلل ل تبهلل""هلل
هلل لإ وهلل ف هلل

هلل لقان كجهلل كمإصهلل للتحك هلل ب ارقبهلل تاضهلل ل تبهلل وك

لمن نهلل يل هللح ثهللوت فاهللعارقت نهللللعاضهلل م هلل :هللنمط هلل 12هللذ تبهللونمط هلل24هلل
ذ تبهلل.هلل
تناهلل لاخ هللالتهلل
و

هلل لقان كجهللوظ اهلل متفهللتلتهللش شبهلل ل

هللأوهللبمف و حهلل ألع نهللث هلل لتثق

لق هلل لمت حبهللل





هللب لمفت هلل

هللبشك هللو كض هللرت هللوغ اهلل بهلل لق مبهللب لمف و حهلل

هللل ت هلل ئنتق هللالتهلل لقان كجهلل لت ل .هلل

هلل لقان كجهللكيهللوظ ف هللكق ّنبهللف هلل ل او هلل لت ل :
نمطهللتاضهلل



نمط  12ذ تب.

ل تبهلل



نمط  24ذ تب.

ك حظب:هللرمكاهللوغ اهللنمطهللتاضهلل ل تبهللوك

هلل لإ وهللكق شاوهللب غطهلل لمفت هلل

17هلل

هللكاهلل

هلل لتحك .هلل

3.17هللهللنمطهللتاضهلل لت عرخهلل""هلل
رت هللكاهللخ

هلل لقان كجهللوغ اهللنمطهللتاضهلل لت عرخهللف هلل لمن نهلل يل هللح ثهلل

هلل

رمكاهللتاضهلل لت عرخهلل لم ب هللفقطهللأوهللتاضهلل لت عرخهلل ل
لت عرم اهلل لم ب هللو ل


ا هللبشك هللكتن و هلل

نمطهلل



تاضهلل



لت عرخهلل



ا هللفقطهللهللأوهللتاضهلل

ن.هللهلل
هلل5هللث هلل
ك ب هللب م .
ا هللب م .
ك ب /

هلل5هللث ن.

ا هلل

انهللتاضهلل لت عرخهلل لم ب هللرتا فقهللكيهللتاضهلل ذ هلل ل ن هللفقط هللتلتهللش شبهلل ل اراو هللأك هللتاضهلل لت عرخهلل ل
ف تا فقهللكيهللتاضهلل ذ هلل ل نهللو ذ هلل لش اهلل ل

ا هلل

ا هللتلتهللش شبهلل ل اراوهللبشك هللكتن و هللو لكهللتاضهلل لت عرم اهللهلل

كع هللبشك هللكتن و هلل.هلل
ك حظب:هللرمكاهللوغ اهللنمطهللتاضهلل لت عرخهللكق شاوهللب غطهلل لمفت هللهلل

هللى ف /شت

 4.17هللنمطهللتاضهلل لت

هلل لقان كجهللكمإصهللللتحك هللبتغ اهلل لت

هلل""..هلل
هللالتهللى ف هللبتقار هلل

هللكاهللهللشت

ل تبهللوك

هلل لإ و هلل 60هللب قبهللوب لعكسهللكاهللى ف هللالتهللشت

ل تبهللوك

هلل لإ وهلل60هللب قب.هلل

تناهلل لاخ هللالتهلل

شب هلل ل
هلل لقان كجهللوظ اهلل متفهللتلت هللش هلل

رعم هللب لت
أ هللو

هللب خت عهلل لق مب " "ل

هللب خت عهلل لق مب هلل""ل

لق مب " "ل

هللكاهلل

هلل لتحك هلل.هلل

هللبت خ اهللهلل

هلل هللبشك هللو كض هللح ثهللرمكاهلل ع هلل لمن نهلل يل هللهلل

هلل لقان كج هلل م هللرمكاهلل لتقار هللالتهلل لت

هللف هلل

هلل

هللب خت عهلل

هلل لقان كج هللأو هلل ع هلل لمن نهلل يل هللرق ن هللب لتقار هلل يل هلل

هلل لقان كج.هلل

مب
تناهلل خت عهلل لق مب " "أوهلل لق مب " "ث هللوثق ت هللرت هلل ئنتق هللهللالتهلل لقان كجهللهلل لت ل هللأك هللتناهلل خت عهلل لق هلل
" "للقان كجهللف ُ ْلبهللكاهلل لم تمانهللوحاراهلل لش اهلل ل
وظ اهلل لعق عو " ":تلت ش شب هللل

هللهللورك نهللع هلل لش ا " "و ك هلل هللرمكاهللوغ اهللووثق

ب ل ارقبهلل لمعت بوهللف ت هلل ئنتق هللالت هلل لش اهلل ل
لعق عو " ":تلتهللش شبهلل ل

..

لت

هللهلل

هللورك نهلل لا

هللرت هلل ئنتق هللالتهلل لت
" "و ك هللهللو ل



شت هللب م هلل.



ى ف هللب م هلل.

هلل لشت

ارقب.
هلل
هللرمكاهللوغ ابهللبنفسهلل ل

لإ ف هللث هلل لش اهلل ل

هللكاهللى ف هللالتهللشت

لتحك .هلل

18هلل

هللع هلل لش اهلل

هللف هللبا رتف هللح ث هللوظ اهللهلل

لتقار هللآل هلل(رحابهلل لم تمانهلل لش اهلل ل


ك حظب:هللرمكاهللوغ اهللنمطهلل لت

هللرت هلل ئنتق هللالتهلل لت

هلل لإ ف هللف هللبا رتفهللح ثهلل

هللرقاأهللف فهلل لت

هللرقاأهللف فهلل لت

هلل

هلل لشت ).هلل

هللوب لعكسهللهللكق شاوهللب غطهلل لمفت هللهلل

هللكاهلل

هلل

5.17هللو

هلل لعش ءهلل""..هلل

رت هلل كاهللخ

هلل

هلل لقان كج هلل خت عهللعارقب هللوحارا هللو

وت فاهللث ثهللخ ع تهلللتحاراهلل

..

و

6.17هللو ف اهلل ل

هللكق نبهللف هلل ل او هلل لت ل هلل:هللهللهلل
ت ب هللح بهلل لت



هلل



لعش هللء

وت هللتمل بهللوغ اهللووثق

هلل ل

هللى و هلل لعش ءهللح ثهلل



لمعتما.
هلل
هلل

و

هلل لعش ءهللبعاهلل لمغا هللب تبهللونإمهللب م هلل.

و

هلل لعش ءهللبعاهلل لمغا هللب تت اهللف هللش اهللعك نهللفقط هلل

وذ تبهللونإمهللف هللبق بهلل ألش ا.هللهلل

هلل لقان كجهللبنفسهلل ل ارقهللبهلل لمعت بوهلل.هللهلل

هلل مبهلل

ب ""..هلل

هلل لقان كج هللكمإصهللللتحك هللبتشغ هللوارق فهللوشغ هلل لمن نهلل يل هللح ثهلل
رمكاهلل ونعفهللهللف هلل ح لبهلل تم هلل ب

هلل تلتهلل كا عهلل ل تبهللهلل

هللهللتناهلل خت عهلل

هللهللهللنمطهللو ف اهلل ل

ب) هلل م هللرمكاهللوفع هللنمطهللهلل

لق مب " "ل هلل لقان كجهلل(وع
لق مبهلل""هللل هلل لقان كج.هلل
ف هللح لبهللوفع هللنمطهللو ف اهلل ل ب هللرت هللارق فهللوشغ هللش ش تهلل إلظ عهللف هلل لمن نهلل يل هلل هللبعا هللى و هلل لعش ءهلل
ب تبهللووع بهللالتهلل لعم هللبشك هللولق
..

هلل ق هللو

هللهلل ل

بهللهللب خت عهلل

تب.هلل
هلل
هللى وهلل لف اهللب

و ف اهلل



تب.
هلل
لمن نهلل يل هللرعم هللتلتهللكا عهلل ل

هللب



تب.
هلل
ارق فهلل لتشغ هللبعاهلل لعش ءهللب تبهللالتهللك هلل ق هلل لف اهللب

ل

وت هللتمل بهللوغ اهللووثق

هلل مبهللل

هلل لقان كجهللبنفسهلل ل ارقبهلل لمعت بو.هلل

حظب:هللهللتناك هللهللرك نهللهلل لمن نهلل يل هللهللف هللنمطهللو ف اهلل ل
هلل
ك

ب هللرمكاهللنغطهلل لمفت هللهلل

التهللنمطهلل لعم هلل ل ق ع هلللماوهلل/10/هللث نٍهللث هللوع بهللالتهللنمطهللو ف اهلل ل

هللهللهللهللف ع بهللهلل لمن نهلل يل هللهلل

ب.هلل

7.17هللنمطهللتاضهلل لحا عوهلل""..هلل(تناهلل ل لب)هلل
هلل لقان كجهللكت فاهللفقطهللف هللح هلل ن هللش شبهلل لحا عوهللث ث بهلل لم ن ت هللح ثهلل
رمكاهللكاهللخ لفهلل لتحك هللب ارقبهللتاضهلل لمن نهلل يل هللللحا عو.هلل
ر اهللخ ع نهللل
..

هلل لقان كجهللهللكق ّن نهللف هلل ل او هلل لت ل :

لحا عوهلل



رب.هلل
اظ عهلل لحا عوهللب لاع بهلل لمئ هلل

كت فاهللفقطهللف هلل



اظ عهلل لحا عوهللب لف ان ر .هللهلل

تهلل
بعضهلل إلىا ع هلل

 هللتاضهلل لحا عوهللبد لف ان د رد هللكت عفاهللتنداهلل ل لدبهللفقط هلللد لدكهلل لقاند كج ..ت.هلل
إلىا ع هلل
-هللوت هللتمل بهللوغ اهللووثق

هلل مبهلل

لمعتماو.
هلل
هلل لقان كجهللبنفسهلل ل ارقبهلل

19هلل

غ اهللكتد هللف هلل م يهلل

8.17هلل لنم جهلل""..هلل
د نهللهلل

د هلل لقاند كجهللكمإدددصهللهلللتحدارداهللنم جهللهلل لمن نهلل يل هللهللح دثهللرت فاهللنم
كمتلف نهلل م :هللهلل

ظ ِا هلل لمن نهلل يل هللتقد عوهلل"أغلقهلل ل
• لنم جهلل لمن ل هلل:هللهللف هلل د هلل لنم جهلل ئ هلل هللرُ ْ
ل كاهلل لمتقق هللإل كبهلل لإ وهللتلتهللش شبهلل إل كبهللف هللو
• لنم جهلل لم د د ا هلل:هللف هلل

"هللتنداهلل إل د كدبهللولكندفهلل هللرُظ اهلل

هللى وهلل لظ اهللكاهللر نهلل ل معبهلل.

ظ ِاهلل لمن نهلل يل هللتق عوهلل"أغلقهلل ل
هلل لنم جهلل هللرُ ْ

"هللتلتهللشد د شد دبهلل ل اراوهلل ق هلل

إل كبهللبا قت اهللوو تماهللبعاهلل إل كبهللب عبيهللب قهللولكنفهللئهلل هللرُظ اهلل ل كاهلل لمتقق هللإل كبهلل لإ وهللو

هللى وهلل

لظ اهللكاهللر نهلل ل معب.هلل
ذتما نهلل لمن نهلل يل هللف هلل لمن .هلل



..

لنم هللج

تناهلل خت عهللووثق

هلل لنم جهلل

هللرت هلل ئنتق هللالتهلل لقان كجهلل لت ل هلل.هلل

تناهلل خت عهللووثق

هلل لنم جهلل

كضهللتلتهللش شبهلل ل
هلل
هللذد فهللرظ اهللع هللبشدك هللو

"أغلقهلل ل

ذتما نهلل لمن نهلل يل هللف هلل لم



ا.هلل

هللهللكاهللأ

هلل خت عهللتق عوهلل

"هلل لت هللذد فهللوظ اهللتلتهللشد شدبهلل ل اراوهللكاهللك م تبهللتق ع تهللكت فاوهللل هللكعنتهللو حاهللولكاهللرمتلمهللهلل

ذتعم ل هللكاهللبلاهلليخاهللو

لا

بهلل لعق ع تهللكق نبهللف هلل ل او هلل لت ل

هلل :هلل

فب
ل ظ هلل

تق عوهلل ل اراوهلل



أغلقهلل ل

هلل(ب للغبهلل لعاب ب هلل).هلل



أغلقهلل ل

رب هلل).هلل
هلل(ب للغبهلل لعاب بهللو إلنكل هلل



أغلقهلل لمحم هلل(بائهللكاهلل ل



أغلقهلل لنق هللهلل(بائهللكاهلل ل
أغلقهلل ل



هلل).هلل
هلل).هلل

هلل(ب للغبهلل لعاب بهللو لإ ك ل ب هلل).هلل

9.17هللاتا بهلل إل كب ""..هلل
رت فاهللف هلل لمن نهلل يل هللنم نهللل قطهللو

هللا كبهلل لإل تهلل م هلل:هلل

• لنمطهلل لن ق :هلل
ُحابهللكاهللخ هللهلل
وف فهللرك نهللو هللا كبهلل لإ وهللبعاهللو هلل أل نهللبعابهللكاهلل لا قهللر َّ
نقطهلل إل كبهلل ل هللذ ق َّاهللئحق هلل(99هللب قبهلل حاهللأتظم )هللوب لت ل هللفإنهللو هللا كبهلل لإ وهلل(ب ل تبهللو لا ق)هللرتغ اهلل
هللر نهللوقع هلللتغ ّاهللو هلل أل ن هللوتناهللبخ هللو هلل أل نهللوُظْ ِاهللش شبهلل إل كبهللتابهلل لا قهلل ل هللو هللابخ لفهللكاهللخ هلل

20هلل

نقطهلل إل كبهللورقاأهلل
"أغلقهلل ل

هلل لعابهللب لتن صهللب قب -ب قبهللحتتهللرققتهلللإل كبهللب قت اهللكاهلل ل كاهللتنا هللوظ اهللتق عوهلل

"هللتلتهللش شبهلل ل اراوهللوو تماهللالتهللك هللبعاهلل إل كبهللب عبيهللب قهلل( لنم جهلل لم

ا هلل).هلل

هلل

• لنمطهلل لث ب هلل:
هلل إل كبهلل(ب ل تبهللو لا ق)هللث ب هللف هلل م يهلل ألر نهللوئهللرتغ ّاهللكيهللوغ ّاهللو

وف فهللرك نهللو



هللا كبهللى وهلل لظ اهلل ل تب   هللب م هللوف هلل

و

م هللذ ق اهللئحق هللكاهللخ
لفابهللب لا قهللب اهللو

هللنقطهلل إل كب هللف هلل
هلل أل نهللوو

ك حظب:هللتناك هللرك نهلل لفابهللب اهللو

هلل ألر ن)هللح ثهللرت هللابخ هللو

بهلل لح لبهللوتناهللبخ هللو

هلل إل كبهللورتن صهللواعر
هلل أل نهللوو

هلل إل كبهلل( ل

هلل أل نهلللك هللر نهلل(كث هلل

هلل إل كبهللب ل تبهللو لا قهلل

هلل أل نهللرظ اهللتلتهللش شبهلل إل كبهلل

هلل م هللف هلل لنمطهلل لن ق .
هللو هللوحارابهللكاهللخ

هللنقطهلل إل كبهللف هلل لنمطهلل

لث ب )هللأ قاهللكاهلل99هللب قبهللوققتهللش شبهلل إل كبهللك ف وهلل(ئهللرمكاهللأنهللوعاضهللع هللأ قاهللكاهلل )99هللوكيهللوقانهلل ل كاهلل
رتن صهلل

هلل لفابهللحتتهللرإقحهللك ور هللللق مب هلل 99هللتنا هللوق نهللش شبهلل إل كب هللبإظ عهللتابهلل لا قهلل لمتقق بهلل

لإل كبهللث هللرتن صهلل

•

تناهلل لاخ هللالتهلل



هلل لعابهلل م هللف هلل لنمطهلل لن ق هللوم ك .هلل
عرخهللووك نهلل لكلمبهلل
هللتلتهللشد شبهلل لت هلل

هلل لقان كجهللرمكاهللأنهللوظ اهلل لعق عوهلل

بشددك هللو كضهللللائلبهللتلتهللأنهللوظ فبهلل إل كبهللكع َّلبهللوب لت ل هلللاهللوعم هللشدد شددبهلل ئ كبهللللإددل تهلل

لممسهللولاهللرإدداعهلل لمن نهلل يل هللهللى د تهلل إل كب هللأوهللوظ اهلل لعق عو

ووك نهلل لكلمب 

عرخهلل
تلتهللش د ش دبهلل لت هلل

بشك هللو كضهللللائلبهللتلتهللأنهللوظ فبهلل إل كبهللكفعَّلبهللوب لت ل هللفإنهللش شبهلل ئ كبهللذ فهلل

كب.
إاِعهلل لمن نهلل يل هللى تهلل إل هلل
ظ ِاهلل ل كاهلل لمتقق هللإل كبهلل لإ وهللتناهلل لإل تهلل لممسهللوذ فهللرُ ْ
هللوُ ْ

• رمكاهللوفع هللوظ فبهلل إل كب 

أوهللوع ل



ب ذتما نهلل لمف و حهلل

هللوهلل

فقط.
هلل
هلل

• تناهلل خت عهللوع هللوظ فبهلل إل كب 
• تناهلل خت عهللوفع هللوظ فبهلل إل كبهلل  ث هلل لتثق هللرت هلل ئنتق هللالتهللخ نت هلل لث ن هللكاهللش شبهلل ل
ث هلل لتثق

ع هللى تهلل إل كبهلل ل

هللب لمفت هلل

هللرت هلل ئنتق هللالتهلل لقان كجهلل لت ل هلل.
هللهللئخت عهلل

ب.
إاِعبهلل لمن نهلل يل هللتناهلل إل كبهللح ثهللرظ اهلل لشك هلل لمق اهللأبن هلل
هللذ فهللرُ ْ

ع هللى تهلل إل كب

•

رت هلل خت د عهللووثق د هللع هلل لإددد تهللبد ل ارقدبهلل لمعتد بو هللوتنداهلل خت د عهللع هلل لإددد تهللرإددداعهلل لمن نهلل يل هلل د هلل
لإد تهللكاهللأ
رظ اهلل لشك هلل

هللذدم تف هلل م هللرمكاهللوحاراهللك دت ىهللىد تهلل إل كبهللب ذدتما نهلل لمف و حهلل
هللتلتهللش شبهلل ل اراوهلل ل

هللرمث هللك ت ىهلل لإ ت.هللهلل

21هلل

هللوهلل

هللوتنا هلل

•
• وظ اهلل لعق عوهلل

رت هلل ئنتق هللالتهللنقطهللو

ا.هلل
هلل إل كبهللللإل تهلل لممسهللولإ وهلل ل حتهللباءًهللكاهللى وهلل لف هلل
عرخهللورك نهلل لا هللهللو ك دهللهللو لمبهللهلل
هللتلتهللشد شدبهلل لت هلل

" لف هللا"هللتلتهللش د ش دبهلل ل اراوهللللائلبهللتلتهللأنهللنددقطهلل إل كبهللذ د ك نهلللإ د وهلل
ا.
لف هلل

•

رمكاهلل لتقار هللالتهللى د وهللأخاىهللب ذددتما نهلل لمف و حهلل
ذ هلل لإ وهللتلتهللش شبهلل ل اراو هلل نغطهلل

•

هللف تغ اهللع هلل لإ د وهللتلتهللش د ش دبهلل لت عرخهللكيهلل

هللوهللهلل

هللتناهلل لإ وهلل لماغ بب.هلل

ذدد فهللرظ اهللتلتهللشدد شددبهلل لت عرخهللع هللاندد ف هللبشدددك هللو كضهللرا هللتلتهللنمطهلل إل كبهلل

هلل

ورتا فقهلل لكهللكيهللظ عهلل لمبهلل"ن دق "هللتلتهللشد شدبهلل ل اراو هللبنفسهلل ل ارقبهللرمكاهلل لتقار هللالتهلل لنمطهلل يخاهلل
هلل ل

•

تنداهلل خت د عهللووثق د هلل لنمطهلل لن دددق هلل
ش شبهلل ل

•

اراو.
هلل
هللرتا فقهللكيهللظ عهلل لمبهلل"ث ب "هللتلتهللش شبهلل ل
هللهللوإدددقحهللخد نت هلل لدا د قهللكاهلل

هللف هللح لبهللوك ضهلل.

رت هللابخ هللتابهلل لا قهلل(99هللب قبهلل حاهللأتظم )هللووثق ت هللبنفسهلل ل ارقبهلل لمعت بوهلل
ب.
ل ت هلل ئنتق هللالتهلل لإ وهلل لت ل هلل

•
• تنداهلل خت د عهللووثق د هلل لنمطهلل لثد بد هلل

ألخاى.
هلل
بهلل لإ وهللو لإل تهلل

اعهلل إل ا ء تهلل ل بقبهللل قطهلل إل كبهللف هلل لنمطهلل لن ق هللل

هللهللوإدددقحهللخد نت هلل ل ددد تدبهللكاهلل

شددد شدددبهلل ل د هللهللف هللحد لدبهللوك ض هلل هللبدإبخد هللووثق د هللو د هلل إل د كدبهلل( ل ددد تدبهللث هلل
ب.
لا ق)هللب ل ارقبهلل لمعت بوهللل ت هلل ئنتق هللالتهلل لإ وهلل لت ل هلل

•

اعهلل إل ا ء تهلل ل د بقبهللل ددقطهلل إل كبهللف هلل لنمطهلل لث ب هللل

بهلل لإ د وهللو لإددل تهلل

ألخاى.
هلل

•

رمكاهلل خت عهللو
بع

•

هلل إل كبهلللقعضهلل لإدل تهللث ب هللئهللرتغ اهللبتغ ّاهللو

هلل يخاهللن ق هللكاوقطهللب

هلل لإد وهللكاهللر نهلليخا هلل م هللرمكاهلل ع هلل

هلل لإ و.هلل

للماوجهللكاهللبان كجهللنقطهلل إل كبهللو ئنتق هللالتهلل لقان كجهلل لت ل هلل نغطهلل لمفت هلل
..

كب
إل هلل

هلل.



وفع هللواتا بهلل إل كبهللللإل تهلل لممسهلل.



هلل إل كبهللللإل تهلل لممس.هلل

وع

ت:
ك حظ هلل
 .1و

هلل إل كبهللف هلل لنمطهلل لن ق هللرتا و هللب اهللهلل0هللهللو  99ب قب هللوتناهللنقطهللو

ىفاهلللاهللوفعَّ هللوظ فبهلل إل كبهللل
هلل
 .2و

بهلل لإ و.هلل

هلل إل كبهللف هلل لنمطهلل لث ب هللرتا و هللب اهللو

وتناهللنقطهللو

هلل إل كبهللك ور هللل

هلل إل كبهلللإ وهللك هللتلتهلل لق مبهلل

هلل لإ وهلل لت هللرت هللنقطهلل إل كبهللل هللوو

هلل لإ وهللفلاهللوفعَّ هللوظ فبهلل إل كبهللل

22هلل

هلل لإ وهلل لت هللول

بهلل لإ وهللفقطهلل.

هلل

 .3ئهللوعم هللش شبهلل إل كبهللتناهللبخ هللو

هللى وهلل لظ اهللكاهللر نهلل ل معبهللف هلل لنم جهلل لم

 .4رمكاهلل لاخ هللكق شاوهللالتهللبان كجهلل ئ كبهللب غطهلل لمفت هللهلل

هللكاهلل

ا .

هلل لتحك .هلل

10.17هللهللبان كجهلل ألى تهلل""..هلل
رحت

هلل

هلل:هلل

هلل لقان كجهللتلتهللث ثهللبا كجهللفات بهلل

هلل
هلل
هلل

•  :....و هللكمإصهللهلللتفع هللو خت عهللهللنغمبهلل
ئذت ببهلللمف و حهلل

....

هلل لتحك هللأوهللوع ل هلل.

نغمبهلل



لمف و حهلل



وفع هللو خت عهللنغمبهلل ئذت ببهلللمف و حهلل
وع

هللنغمبهلل ئذت ببهلللمف و حهلل

هلل لتحك هلل.هلل

هلل لتحك هلل.هلل

•  :....و هللكمإص هلللتفع هللو خت عهللنغمبهلل
هللذ تبهلل

لتنق فهلل لت هللرإاع هلل لمن ن هلل يل هللتلتهللعأسهلل
أوهللوع ل هلل.


....
•

نغمبهلل لتنق فهلل
هللذ تبهللهلل

وفع هللو خت عهللنغمبهلل لتنق فهللتلتهللعأسهلل



وع



هللنغمبهلل لتنق فهللتلتهللعأسهلل

هللذ تب.هلل

هللذ تب.هللهللهلل

 :....و هللكمإص هلللتفع هللو خت عهللنغمبهلل
باءهللوشغ هلل لمن نهلل يل هللأوهللوع ل .

....

نغمبهلل



وفع هللو خت عهللنغمبهللباءهللوشغ هلل لمن نهلل يل .هللهلل

لقاء



هللنغمبهللباءهللوشغ هلل لمن نهلل يل .هللهللهلل

وع

هلل

•

 :....و هللكمإصهلللتفع هللو
كاهللخ لفهللرمكاهللوحاراهللبا ربهللون ربهللو

 رت هللوفع " "ألى تهللو لنغم تهللف هلل -تناهلل خت عهلل لتع

هلل""هللث هلل لتثق

هلل ل اوءهللف هلل ل تبهللح ثهللرنثاهلل

هلل إلتا بهللتلتهلل م يهلل ألى تهلل

هلل ل اوءهللبشك هللن ق هللكيهللأو تهلل لإ وهللأوهللث ب
بهلل لقا كجهلل لفات بهللأووع ل ""ب ذتما نهلل لمف و ح

هللب لمفت هلل

هللف

23هلل

فهللرت هلل ئنتق هللالتهلل لقان كجهلل لت ل .

و

.

 تناهلل خت عهللهلل لتفعل

""

ث هللهلل لتثق

هللهللرت هلل ئنتق هللهللالتهللهللخ نت هللهلل لث ن هللهللكا ش شبهلل

ئخت عهلل لإ تهللح ثهللرك نهلل لا هللو هللك هللهللورظ اهلل لشك هلل لمق اهلل نق :

 -رت هلل خت عهللووثق

هللع هلل لإ تهللب ل ارقبهلل لمعت بوهللل ت هلل ئنتق هللالتهلل لقان كجهلل لت ل .

 -تناهلل خت عهللع هلل لإ تهللرإاعهلل لمن نهلل يل هلل

هلل لإ تهللكاهللأ

وحاراهللك ت ىهللهللى تهلل إل كبهللهللب ذتما نهلل لمف و حهللهلل
هللتلتهللش شبهلل ل اراوهللو ل

هللذم تف هلل م هللرمكاهلل

هللهللوتنا هللرظ اهلل لشك هلل

هللهللوهللهلل

ع هللى تهلل لنغمب

هللرمث هللك ت ىهلل لإ ت.هلل

هلل
هلل

11.17هللى تهلل لمن نهلل""..هللهلل
ف هللحد هللتدانهللو بهلل

اوهللهلل Memoryهلل USB Flashهللكافقدبهللكي هلل لمن نهلل يل هللهللهلل

ف د هللرعن هللو فاهللىددد تهللكن نهللوح اهللح ثهللرت هللكاهللخ

هلل

أوهللوع د هللىددد تهلل لمن نهللفقط هللأكد هللف هللحد هللو بهلل

اوهللهلل Memoryهلل USB

Flashهللهللكافقبهللوكم ًّنهللتل

هلل لقان كجهللوفع هلل

هللك م تبهللكاهللأى د تهلل لمن ن اهللف مكاهللهللوفع هللو خت عهللى د تهلل لمن نهللأوهللوع لف هلل

ح ثهللر اهللنم نهللئخت عهللى تهلل لمن نهلل م هلل :هلل
لنمطهلل لث ب هلل:هللرت هللف فهلل خت عهللى تهللكن نهللو حاهللكاهلل ألى تهلل لمت فاوهللكاهللأ

•

هللوشغ لفهللتناهلل م يهللأو تهلل

أل ن.
لنمطهلل لمتغ ا:هللرت هللف فهللوغ اهللى تهلل لمن نهللبشك هللآل هللر ك هللح ثهللرت هلل ئنتق هللالتهلل لمن نهلل لت ل هللتناهللهلل

•

و

هلل لف اهللكاهلل

هللر نهللحتتهللن ربهللأى تهلل لمن ن اهلل لمت فاوهلللتع بهلل لعمل بهللكاهلل لقا ربهلل(

هللر نهللى تهللهلل

كن نهللكمتلم).
مإصهلل:هللرت هللف فهللوحاراهللى تهللأ نهللكع اهلللك هللو
هلل
لم
لنمطهلل هلل

•

هللى تهلل أل نهللل

هللى وهللأوهللوع

هللى وهلل

كع اهللبونهللبق بهلل ألو ت.
 -تناهلل لاخ هللالتهلل لقان كجهلل""..هللرمكاهللأنهللوظ اهلل لعق عوهلل

هللتلتهللشددد شدددبهلل لت عرخهلل

ووك نهلل لكلمب " "بشدك هللو كضهللللائلبهللتلتهللأنهللىد تهللهلل لمن عنهللكع َّ هللوب لت ل هلللاهللرق نهلل لمن نهلل يل هلل
بإىددا عهللى د تهلل أل نهللو

هللتلتهللش د ش دبهلل لت عرخهللووك نهلل لكلمبهلل

هلل لإ د و هللأوهللوظ اهلل لعق عوهلل

كضهللللائلبهللتلتهللأنهللىد تهللهلل لمن نهللكفعَّ هللوب لت ل هللذد فهللوإداعهلل لمن نهلل يل هللىد تهلل أل نهلل
هلل
" "بشدك هللو
و

و.
هلل لإ هلل

 رمكاهللوفع هلل لمن ن ""هللأوهللوع لف " "ب ذتما نهلل لمف و حهللهلل -تناهلل خت عهللوع

هلل لمن ن ""هللث هللنغطهللكفت هلل لتثق

 -تناهلل خت عهللوفع هلل لمن ن " "ث هلل لتثق

هلل

هللرت هلل ئنتق هللالتهلل لقان كجهلل لت ل هلل.

هللرت هلل ئنتق هللالتهللش شبهلل ل

24هلل

هللوهلل

فقط.
هلل
هلل

هللكاهللأ

ن.
هلل خت عهللنمطهلل لمن هلل

 رت هلل خت عهللنمطهلل لمن نهلل(ث ب هللأوهللكتغ ا)هللب ذدتما نهللهلل لمف و حهللهللأوهللكف و حهلل ألع نهللث هلل لتثق

هللوهلل

هلل.

هللب لمفت هلل

 رت هلل ئنتق هللالتهللخ نت هلل لث ن هللئخت عهللع هللى تهلل لمن نهلل. هللرت هلل خت د عهللهللووثق د هللع هلل لإددد تهللبد ل ارقدبهلل لمعتد بوهللل ت هللئنتق هللالتهلل لقان كجهلل لت ل هلل.
 -تناهلل خت عهللع هلل لإ تهللوإاعهلل لمن نهلل يل هلل

هلل لإ تهللكاهللأ

وحاراهللك دت ىهللىد تهلل إل كبهللب ذدتما نهلل لمف و حهلل
هللتلتهللش شبهلل ل اراوهللو ل

هللوهلل

هللذم تف هلل م هللرمكاهلل
هللوتنا هللرظ اهلل لشدك هلل

ت.
هللرمث هللك ت ىهلل لإ هلل

هلل
..

لمن نهلل



ى تهللكن نهللث ب .هلل



ى تهللكن نهللكتغ اهللر ك .
هللكاهلل

ك حظب:هللرمكاهلل لاخ هللالتهللبان كجهلل لمن نهللكق شاوهللب غطهلل لمفت هلل

هلل لتحك .هلل

12.17هللهلل لقاآنهلل لكار هلل""..هلل
هلل لقان كجهللكت فاهللفقطهللتناك هللو بهلل
كيهلل لمن نهلل يل هللوح
رحت

هلل

او هلل USB Flash Memoryكافقبهلل
هلل

هلل لملف تهلل لإ و بهلل لم ىبهللب لقاآنهلل لكار .هلل

هلل لقان كجهللتلتهللث ثبهللبا كجهللفات بهللكق نبهللف هلل ل او هلل لت ل :هلل

....
....
....

ئذتم اهلل لمق شاهللللقاآنهلل لكار .هلل
ئذتم اهلللقاعهللكع اهلل( ءهللأوهللح
تماو.هللوع
كوفع هللأو

)هللكاهلل لقاآنهلل لكار هللبشك هللر ك هللف هللاع عهللختمبهلل.هلل

هللأول ربهلل لقاآنهللتلتهلل ألى تهلل ألخاى.هلل

ك حظب:هللرمكاهلل لاخ هللالتهللبان كجهلل لقاآنهلل لكار هللكق شاوهللب ل غطهللتلتهلل لمفت هلل

هللكاهلل

هلل

 1.12.17بان كجهلل ئذتم اهللهلل:....هللهلل
رمكاهللكاهللخ

هلل

هلل لقان كجهللوف هللأ هللو

هلل ئذتم اهلل لمق شاهللالتهللو ووهلل لقاآنهلل

لكار .هللوت هللتمل بهللاتا بهللبان كجهلل ئذتم اهللكاهللخ
 .1وحاراهللخ عهلل ئذتم هللاهللح ثهللرت ماهلل
بان كجهلل
ئذتم هللا

....

هلل لم

تهلل لت ل ب:هلل

هلل لقان كجهللث ثهللخ ع تهللكق نبهللف هلل ل او هلل لت ل :هلل


ئذتم اهللالتهلل ءهللكحاب.هلل



ئذتم اهللالتهللح

هللكحاب.



ئذتم اهللالتهللذ عوهللكحابو.

25هلل

هلل لتحك .هلل

 .2وحاراهللعارقبهلل ئذتم هللاهللو لت هللوك نهللتلتهلل لشك هلل لت ل :هلل
ئذتمهللاهللالتهلل ل هللء:هلل
رت فاهللخ ع نهللفقطهللل ارقبهلل ئذتم اهللالتهلل ل ءهلل م هلل:هلل
• غ اهللكتكاع :هلل ئذتم اهللالتهلل ل ءهلل لمحابهلللماوهللو حاوهللفقطهللث هللوت مهلل لت ووهللتناهللن ربهلل ل ء.هلل
ءهلل لت ل بهللكاهلل لقاآنهلل لكار هللبعاهلل نت ءهلل ل ءهلل لمحاب.هلل

• كت ى :هللكت بعبهلل ئذتم اهللالتهلل أل
بان كجهلل ئذتم اهلل ....

لل هلل هللءهلل
ئذتم اهللالتهللهلل لح هللهللأوهلل ل



ئذتم اهللالتهلل ل ءهلل لمحابهلللماوهللو حاو.هلل



لمحاب.هلل
هلل
ئذتم اهللالتهلل لقاآنهللباء هللكاهلل ل ءهلل

عو:

وت فاهللث ثهللخ ع تهللل ارقبهلل ئذتم اهللالتهلل لح
هللكتكاع:هلل ئذتم اهللالتهلل لح
هلل
•غا

هللأوهلل ل

• كت ى هلل:هللكت بعبهلل ئذتم اهللالتهلل ألح
كتكاع:هللهلل ئذتم اهللالتهلل لح
هلل
•
لح
بان كجهلل

هللأوهلل ل

هللأوهلل ل

ئذتم اهلل

ئذتم اهلل

....


بان كجهلل
لل

عو
هلل

هللأوهلل ل

عهلل لت ل بهللكاهلل لقاآنهلل لكار هللبعاهلل نت ءهلل لح

عوهللبشك هللكتكاعهللفعناك هللونت

هللو ووهلل لح

هللأوهلل ل

هللأوهلل ل

هللأوهلل ل

عوهلل لمحابو.

عوهللوع بهلل لت ووهللكاهللبا ربهلل

عو.هلل

....


للح هللهلل

هللأوهلل ل

عوهلل

:هللهللهلل

عوهلللماوهللو حاوهللفقطهللث هللوت مهلل لت ووهللتناهللن ربهلل لح

عو.هلل

ئذتم اهللالتهلل لح








هلل لمحابهلللماوهللو حاو.هلل

ئذتم اهللالتهلل لقاآنهللباء هللكاهلل لح
ئذتم اهللالتهلل لح

هللكتكاع.
هلل
هلل لمحابهللبشك

ئذتم اهللالتهلل ل

حاو.هلل
هلل
عوهلل لمحابوهلللماوهللو

ئذتم اهللالتهلل لقاآنهللباء هللكاهلل ل
لمحابو.هللالتهلل ل
ئذتم ا

26هلل

هلل لمحاب.

عوهلل

هللكتكاع.
هلل
عوهلل لمحابوهللبشك

هللأوهلل ل

 .3وحاراهللع هلل ل ءهلل(أوهلل لح
كض هللتلت هللش شبهلل ل
هلل
بشك هللو

عو)هلل ل

هللذ قاأهلل ئذتم اهللال ف هللح ثهللرظ اهللع هلل

هلل هللرعقاهللتاهللع هلل ل ء هلل(أوهلل لح

هللأوهلل ل

عو)هلل م هللف هلل

لشك هلل نق .
ع هلل ل

تناهلل ئخت ع هللرإاع هلل لمن نهلل يل هللى تهلل لت وو هللح ث هللرمكاهللوحاراهللك ت ىهلل لإ تهلل
ب لمف و حهلل

هللوهلل

هللوتنا هللرظ اهلل لشك هلل

 .4وحاراهللهللى تهلل لق عئهللهلل ل
و كض هللتلت هللش شبهلل ل

هللتلتهللش شبهلل ل اراوهلل ل

عو

هللرمث هللك ت ىهلل لإ ت.

هلل ذ ت هلل ئذتم اهلل التهلل و ووف هلل ح ثهلل رظ اهلل ع هلل بشك هلل
هلل م هللوق ن هلل لمن نهلل يل هلل

هللرعقاهللتاهللى تهلل لق عئهلل لماغ

لب).هلل
هلل
بإىا عهللى تهلل لق عئهلل لمحابهللل ذتم اهللال فهلل م هللف هلل لشك هلل نق هلل(تناهلل ل
 -وت هلل تمل بهلل خت عهلل ووثق

تهلل ل بقبهلل بنفسهلل ل ارقبهلل

هلل لق هلل ف هلل م يهلل لم

بو.
لمعت هلل
 أثن ءهلل ئذتم اهللللقاآنهلل لكار هللف هللونيهلل لعم هلل ل ق ع هللللم عاوهللرمكاهلل رق فهلل ئذتم اهللكن ت هللب غطهلل لمفت هللهللهلل م هللرمكاهللكت بعبهلل ئذتم اهللب غطهلل لمفت هللنف فهللكاوهللأخاى هللورمكاهلل ئنتق هللالتهلل ل ءهلل(أوهلل لح
ل

هلل أوهلل ئنتق هللالتهلل ل ءهلل(أوهلل لح

عو)هلل لت ل هللب غطهلل لمفت هلل

هللأوهلل ل

هللأوهلل

عو)هلل ل بقهللب غطهلل لمفت هلل

.
حظب:هللرت فاهللخ عهلل لق عئهللفقطهللف هللح هلل ن هلل ل
ك هلل

هلل لملف تهلل لإ و بهللللقاآنهلل

اوهلل USB Flash Memoryوح

لكار هللبإ تهللأ ثاهللكاهلل عئهللو حا.هللهلل

2.15.17هللبان كجهلل لمتمبهللهلل:....هللهلل
هلل لقان كجهللكمإص هللل ذتم اهللالتهللختمبهلل كلبهللللقاآنهلل لكار هللك تبهللتلتهلل
/30/هللر نهلل( ءهلل

هللر ن)هللأوهلل/60/هللر نهلل(ح

هلل

هللر ن)هللبح ثهللرت هلل ئذتم اهللف هللو

لماوهللو حاوهللكاهلل ق هلل لم تمانهللف ق نهلل لمن نهلل يل هللولق
وت هللتمل بهللاتا بهلل

هلل لقان كجهللكاهللخ

هلل لم

هللبتشغ هلل ل ءهللأوهلل لح

هللكحابهللكاهلل ل نهللرت هللنق فهلل
هللر ك .هلل

هللف هلل لكهلل ل

تهلل لت ل ب:هلل

 .1وفع هللبان كجهلل لمتمب هللب خت عهلل لكلمبهلل""هلل لت هللوظ ا هللبشك هللو كض هللتلتهللخ نت هلل
لث ن هلل كاهللهللش شبهلل ل

هللهللث هللهللهللنقطهللهللو

هللهللباءهلل ئذتم اهلل التهلل لمتمبهللهلل( ل تبهلل ث هلل

لا ق)هللبنفسهللعارقبهلل ل قطهلل لمعت بوهللف هللنظ نهلل لدهلل/24/هللذ تب.
و

لمتمبهلل
هلل
بان كجهلل

....

هلل لمتمب

هللختمب.هلل
هلل
وفع هللبان كجهلل ئذتم اهللالت



وع
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هللختمب.هلل
هلل
هللبان كجهلل ئذتم اهللالت

 .2وحاراهللخ عهللو ووهلل لمتمبهلل(ح بهلل ل ءهللأوهلل لح
....


لمتمب
هلل
بان كجهلل

 .3وحاراهللع هلل ل ءهللأوهلل لح هللهلل ل
و ك هللهللتلتهللش شبهلل ل

)هلل م هللف هلل ل او هلل لت ل :هلل



و ووهلل ءهلل



و ووهللح هللهلل

هللذتقاأهلل لمتمبهللكنفهللح ثهللرظ اهللع هلل لح

هللر نهللف هلل ل

لمحاب.هلل
هلل
هلل

هللأوهلل ل ءهلل

هلل.

تناهلل ئخت عهللرت هللاىا عهلل لمن نهلل يل هللى تهلل لت ووهللكاهللأ
ك ت ىهلل لإ تهللب ذتما نهلل لمف و حهلل
ش شبهلل ل اراوهللو ل

هللر نهللف هلل ل

هلل لمحاب.هلل

هللوهلل

هللذم تف هلل م هللرمكاهللوحاراهلل
هللتلتهلل

هللوتنا هللرظ اهلل لشك هلل

هللرمث هللك ت ىهلل لإ ت.

 .4وحاراهللهللى تهلل لق عئهللهلل ل
و كضهللهللتلتهللهللش شبهلل ل

ع هلل لح

هلل ذ ت هلل ئذتم اهلل التهلل و ووف هلل ح ثهلل رظ اهلل ع هلل بشك هلل
هللهللرعقاهلل تاهلل ى تهلل لق عئهلل لماغ

هلل م هللهللرت هلل اىا عهللهللى تهلل

لب).هلل
هلل
لق عئهلل لمحابهللل ذتم اهللال فهلل م هللف هلل لشك هلل نق هلل(تناهلل ل
 -وت هلل تمل بهلل خت عهلل ووثق

تهلل ل بقبهلل بنفسهلل ل ارقبهلل

هلل لق هلل ف هلل م يهلل لم

بو.
لمعت هلل
 -تناهللوع

هلل""هللهللبان كجهلل لمتمبهللرت هلل ئنتق هللالتهلل لقان كجهلل لت ل هللكق شاو.

ك حظب :هللرت فاهللخ عهلل لق عئهللفقطهللف هللح هلل ن هلل لد هلل USB Flash Memoryهللوح

هلل لملف تهلل لإ و بهللللقاآنهلل

لكار هللبإ تهللأ ثاهللكاهلل عئهللو حا.هللهلل

3.12.17هللبان كجهلل ألول ربهللهلل:....هللهللهلل
هلل لقان كجهلل كمإصهلللتفع

" "أول رب هللى تهللو ووهلل

" "أو هللوع

لقاآنهلل لكار هللف هلل ئذتم اهلل لمق شاهللوف هلل لمتمبهللتلتهلل ألى تهلل ألخاىهلل لت هللرمكاهللأنهللرإاع هلل لمن نهلل يل هلل
(أ ن هللا كب هللونق ف  )...هللتناهللوفع هلل ألول ربهللفلاهللوت هللكق ععبهللو ووهلل لقاآنهلل لكار هللب هللى تهللآخاهللحتتهللل هللى بفهللهلل
و

هللأ نهللأوهللو

هللونق ف هللكقاكج هللأك هللف هللح هللوع

ونق فهللوذتت مهلل لت ووهللن

-

تناهلل لاخ هللالتهلل

هلل ألول ربهللف تت هللكق ععبهلل لت ووهللا هللى بفهللو

ععب.هلل
هلل
هللولاهللوع بهللللمت بعبهللبعاهلل نت ءهللى تهلل لمق

هلل لقان كجهللوظ اهلل لمب " "هللأو ""

كضهللتلتهللخ نت هلل لث ن هللكاهللش شبهلل ل
هلل
بشك هللو

-

رت هللوفع

" "أوهللوع

.

" "ألول ربهللهللبنفسهلل ل ارقبهللهلل

شاو.
هلل
لمعت بوهللل ت هلل ئنتق هللالتهلل لقان كجهلل لت ل هللكق
بان كجهلل ألول هلل
ربهلل ....

رب.هلل
وفع هلل ألول هلل



وع
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رب.هلل
هلل ألول هلل

هللأ نهللأوهلل

حظب:هللهلل تناهللوفع هلل ألول ربهللف هللبان كجهلل لقاآنهلل لكار هللرإقحهللو ل
هلل
ك

هللأول ربهلل ألى تهللف هللهلل لمن نهلل يل هللهلل م هلل

رل :هلل
لقاآن هللد هلل أل ن هللد هلل إل كب هللدهلل هلل لتنق فهلل لمقاكج هللد هلل ونق فهللعأسهلل ل تب هللبمعنتهللأنهلل لإ تهلل وهلل ألول ربهلل ألتلتهللرق عيهلل
لإ تهلل وهلل ألول ربهلل ألبنتهللول سهلل لعكس.هلل
هللأول ربهلل لقاآنهلل لكار هللف إقحهللو ل

أك هللتناهللوع

هللأول ربهلل ألى تهللف هلل لمن نهلل يل هلل م هللرل :هلل

تب.هلل
هلل
أل نهللدهلل إل كبهللدهلل لتنق فهلل لمقاكجهللدهلل لقاآنهللدهللونق فهللعأسهلل ل

 13.17هللبان كجهلل للغبهلل""..هلل(تناهلل ل لب)هلل
كاهللخ

هلل

و ألش اهلل ل

هلل لقان كجهللرت هلل خت عهلل للغبهلل لت هللرت هللب هللتاضهللأر نهلل ألذق اهلل
اربهلل و لكلم تهلل و لعق ع تهلل ألخاىهلل لت هلل وظ اهلل تلتهلل ش شبهللهلل

ل اراوهلل لا

بهللف هلل ألنم طهلل لممتلفبهلللعم هلل لمن نهلل يل هلل للغ تهلل لممتلفبهللو لمت فاوهللف هلل لمن نهلل يل هلل
هللهلل لمن نهلل يل هللهللتلتهلللغبهللو حاوهللأوهللتاوهلللغ تهللهللف هللنفسهلل ل

ح بهلل ل لب هللهللح ثهللرمكاهللأنهللرحت

هلل

هللهللكق نبهللف م هلل

رل :هلل

 


للغب



لكلم تهللو لعق ع تهللتلتهللش شبهلل ل اراوهللب للغبهلل لعاب ب.هلل



لكلم تهللو لعق ع تهللتلتهللش شبهلل ل اراوهللب للغبهلل لاوذ ب.هلل



لكلم تهللو لعق ع تهللتلتهللش شبهلل ل اراوهللب للغبهلل ئنكل رب.هلل



لكلم تهللو لعق ع تهللتلتهللش شبهلل ل اراوهللب للغبهلل ئر ل ب.هلل



لكلم تهللو لعق ع تهللتلتهللش شبهلل ل اراوهللب للغبهلل أللم ن ب.هلل



لكلم تهللو لعق ع تهللتلتهللش شبهلل ل اراوهللب للغبهلل لتا ب.



لكلم تهللو لعق ع تهللتلتهللش شبهلل ل اراوهللب للغبهلل لفان ب.

 14.17هللنمطهلل إلظ عهلل""..هلل
هلل لقان كجهللكمإصهللللتحك هللبعمل بهللاظ عهللك
تلتهللش شبهلل ل
..

هللح ثهللرت فاهللخ ع نهللل
إلظ هللعهلل

تناهلل خت عهللنمطهلل إلظ عهلل
هللو

هللكاهللك

هلل لإ وهللوو

هلل لشاوبهلل

هلل لقان كجهللكق ن نهللف هلل ل او هلل لت ل هلل:هلل



اظ عهلل ل تبهللك
اظ عهلل ل


هللرت هللتاضهللك

هلل لإل تهللبشك هللبو عهللتلتهللش شبهلل ل

هللفقطهللتلتهللش شبهلل ل

هلل لإ وهللتلتهللش شبهلل ل

هلل لإ وهلللماوهللث ن ت اهللث هللرنتق هلل لعاضهللالتهللو

29هلل

.هلل

.هلل

هللبشك هللكتت ل هللور تماهللتاضهلل

هلل لإ وهلل لت ل هللورتا فقهلل لكهللكيهللظ عهلل

ذ هلل لإ وهللتلتهللش شبهلل ل اراو هللب نم هللرت هللتاضهلل ل تبهلللماوهلل/8/هللث نٍهللورتقا هللخ ل هلل لت عرخهللب اهلل ل

ا هللهلل

و لم ب هللبمعا هلل/4/هللث نٍ.هلل
هلل م هللرمكاهللتاضهلل ل تبهللكيهلل لت عرخهللفقطهللوبشك هللث ب هللب خت عهللنمطهلل إلظ عهلل

.هللهلل

وت هللتمل بهللوغ اهلل لق هللف هلل هلل لقان كجهللبنفس هلل ل ارقبهلل
لم تماكبهللف هلل لقان كجهلل ل بق.

 15.17هللتا بهلل لتنق فهلل""..هلل
هلل لقان كجهللكمإصهللللتحك هللبش شبهلل ل
رظ اهللتل

هللتا بهلل ل

هلل لمتقق هللللتنق فهللح ثهللرمكاهللأنهلل

هلل لمتقق هللللتنق فهلل لت ل هللأوهلل ل

ف هللح هلل خت عهلل مبهلل""هللل

هلل لمتقق هلللإل كب.هلل

هلل لقان كجهللفإنفهللرت هللوفع هللتا بهلل لتنق ف هللوتناهلل خت عهلل لق مبهلل""هللل

فإنفهللرت هللالغ ءهللوفع هللتا بهلل لتنق فهللورظ اهللبا هللتنفهللتا بهلل إل كب.هلل
..

تا بهلل



ف.هلل
وفع هللتا بهلل لتنق هلل

لتنق هللف



وفع هللتا بهلل إل كب.هلل

30هلل

هلل لقان كجهلل

هللعارقهلل لم ب ر هللهلل
هلل
 .18لتحك هللب ل تبهللتا
حاى هللكن هللتلتهلل لت

راهلل لا

هللووقار هلل

ل ذلك هللللت ى هللكيهللكنت ون هللوو

هللك هلل هلل اراهللوكف اهللو يهللشا تن هللب اهللأرارك هللأحاثهللوقن تهلل ئوإ هللهللهلل
هللتمل تهلل لت ى هللو ل قطهللو لقاك بهللتقاهللوقن بهلل لدهلل.WiFiهلل

ح ثهللرقثهلل لمنتجهللاش عوهللWiFiهللوعم هلل دنق بهللبثهللهللهللAccess Pointهللب إلن فبهللالتهللاكك ن بهللعبطهلل لمنتجهللتقاهلل لشقكبهلل
لمحل بهلل( لا وواهلل.)Routerهلل
تناهللوشغ هلل لمنتجهللألو هللكاوهللذ فهللرق نهللبقثهللاش عوهللو رف هلل نق بهللبثهللAccess Pointهللب ذ هللشقكبهللو لمبهللكاوعهلل
فتا ن ت اهلل م هللف هللاتا ب تهلل لمإني.هلل
•

ذ هلل لشقكبهللرتك نهللكاهلل أراهلل م :هلل لمبهلل_alawailهللث بتبهللئهللوتغ اهللف هلل م يهلل لمنت تهللو لا هلل ل
رل

•

هلل

هلل ب هللللتغ اهللكاهلل ق هلل لم تمانهلل.هلل

لمبهلل لماوعهلل ئفتا ن بهللو

هللنف

هللف هلل م يهلل لمنت تهللو بلبهلللل قطهللكاهلل ق هلل لم تمانهلل م هللف هلل

لشك :هلل

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هلل
هلل
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هلل

ع"هلل:
قهلل لم ب ر هللهلل" لإ وهللن هلل
لتحك هللب ذتما نهللو ق هلل
رمكاهللوحم هلل

هلل لت ق قهللكاهللكت اهللغ غ هللكاهلل لا بط:هللhttps://goo.gl/ZBHr2Kهلل

رت بهللأوئهللوحق قهلل وإ هللب اهلل لم ب ر هللوشقكبهلل ل رف هلل لم ىبهللب لمنتجهلل(نق بهلل لقث)هلل م هللكاهللذ بقهللهلل.هلل
رت بهللأر

هللارق فهللب ن تهلل لم ب ر هلل كاهللأ

هللوحق قهلل لتحك هللب لمنتجهللبشك هللذلسهللوذ

هلل
كاهللخ

هللهلل لق مبهلل لا

بهلللت ق قهلل لم ب ر هللهللوب خت عهلل"نقطهلل لمنت تهللهلل

لا م بهللتاهللعارقهلل ل رف "هللرمكاهلل ل ى هللالتهلل لإفحبهلل لمق نبهلل نق .هلل
رظ اهللف هللأتلتهلل لإفحبهلل لت عرخهللو ل

هلل لح ل هللف هلل لم ب ر هلل.هلل

هلل
هلل
كاهللخ

هلل

ك بقهلللم هلل

لإفحب هللرمكا هللنقط هلل لت عرخ هللو ل
هلل
بهلل

هللف هلل لمنتجهللبشك هلل

هللتل ف هللف هلل لم ب ر هللتاهللعارقهلل عهلل"هللنقط هلل ل

هللو لت عرخ"هللهللهلل

فتظ اهلل لاذ لبهلل لمق نبهلل نق :هلل
هلل
هلل
لكهللهللرمكاهللهللباك بهللهللك

هلل لإ وهللهللللمارنبهللهلل لمحابوهللهللف هلل و ق قهللهلل

لم ب ر هلل التهللهلل لمنتجهللهللتاهلل عارقهلل عهلل "نقطهللهللك

هلل لإ و"هللهللفتظ اهللهلل

لاذ لبهلل لمق نبهلل نق :هلل
هلل
هلل
هلل
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هللتاهللعارقهلل لم ب ر .هلل

لمنتج:هلل
هلل
اتا ب تهلل ل رف هللف هلل
بهلل إلتا ب تهللهللخ ىبهللبشقكبهلل ل رف هللهللهلل ف هلل لمنتجهللوئهللونثاهللتلتهللأ هللاتا ب تهللأخاىهللف هلل لمنتجهللح ثهللهللكاهللخ ل هلل
رمكاهلل لتحك هللبم هللرل :هلل
•

وشغ هلل وارق فهلل وشغ هلل نق بهلل لقثهلل ف هلل لمنتجهللهللتاهلل عارقهلل
وفع هللوالغ ءهللوفع هللهللنق بهلل لقثهللهللح ثهلل ئتا بهللهلل ئفتا ن هللهلل هللهلل
وشغ .

•

وغ اهللهلل ل ءهلل لا م هلل كاهلل ذ هلل لشقكبهللهللووغ اهللهلل لمبهلل لماوعهللهلل
لنق بهلل لقثهلل.

•

ب غطهلل عهلل "حفظهلل لتغ ا ت"هلل ذ ت هلل و ق قهلل إلتا ب تهلل
ل اراو.هلل

•

م هلل رمكاهلل أر

هللهللوفع هلل والغ ءهلل وفع هلل لابطهلل كيهلل لشقكبهللهلل

لمحل بهللهللف هلل لمن هللهلل(ع وواهللهلل)Routerهللهللتاهللعارقهلل ل رف هللهللح ثهللهلل
لابط.
هلل
ئتا بهلل ئفتا ن هلل هللالغ ءهللوفع هلل
•

تناهللوفع هلل" لابطهللكيهلل لشقكبهلل لمحل ب" هللرت ب هللابخ هلل ذ هللهلل
لشقكبهللو لمبهلل لماوعهلل لإح حت ا هللث هللنغطهللحفظهلل لتغ ا ت هللف
لإفحبهلل ل بقبهللو

•

هلل"نقطهلل لمنت تهلل لا م بهللتاهللعارقهلل ل رف "هلل.

ك حظب:هللر بهللتانهللارق فهللوشغ هللنق بهلل لقثهللف هللأو هلل كاوهلل
رت هللف

هللوفع هلل لابطهللكيهلل لشقكبهلل كحل بهللكاهللأ

هلل لتمكاهللهلل

كاهلل لاخ هللكاوهللأخاىهللالتهللاتا ب تهلل ل رف .هللهلل
•

ب ل غطهلل كاوهلل أخاىهلل تلتهلل عهلل "اتا ب تهللهللهلل ل رف هللهللف هلل لمنتج"هللهلل
ذ فهللوظ اهلل

بهلل لإفحبهللب لشك هلل لمق اهلل نق هللهللح ثهللرظ اهلل

ف هللأذف هلل بهلل لإفحبهلل"تن نهللIPهلل لح ل "هلل ل

هللأت بهلل لا وواهلل

للمنتجهللبعاهلل ئوإ .
•

ف هللرتحققهلل لابط هللو لع بوهللالتهلل

هلل لدهللهللIPهللهللناوع هلل كاهلل أ

هلل وحق قهلل ئوإ هلل ب اهلل لم ب ر هلل

و لمنتجهللتاهللعارقهلل لشقكبهلل لمحل بهلل(ع وواهلل.)Router
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•

كاهللأ

هلل لشقكبهللهلل

هللوحق قهلل ئوإ هللب اهلل لم ب ر هللو لمنتجهللكاهللخ

لمحل بهللف هلل لمن هللرت بهللأوئ هللفإ هلل لم ب ر هللتاهللنق بهلل لقثهلل
للمنتجهلل وات بوهلل وىلفهلل كيهلل نفسهلل لشقكبهلل لمحل بهلل لت هلل و هلل عبطهلل
لمنتجهللكع هللكاهلل ق هللتاهللعارقهلل ل رف .
•

ث هلل ب لع بوهلل التهلل ىفحبهللهلل"نقطهلل لمنت تهلل لا م بهلل تاهلل عارقهللهلل
ل رف "هللهللف هللو ق قهلل لم ب ر هللهللرت بهللابخ هلل"تن نهللهللIPهللهلل لح ل "هلل
ل

هللظ اهللف هللأذف هللىفحبهلل"اتا ب تهلل هلل ل رف هللف هلل لمنتج"هللبعاهلل

وحق قهللعبطهلل لمنتجهللكيهلل لشقكبهلل لمحل ب هللرت بهللابخ هلل
ف هلل لحق هلل لممإصهلللفهللوح هلل لت عرخهللو ل

هلل لدهللIPهلل

هلل لح ل هللللم ب ر هلل

م هللف هلل لإفحبهلل لمق نبهلل نقهللهلل.
•

بعاهلل ابخ هللهلل لدهللهللIPهللهلل لإح حهللهللر ت يهللهلل لم تمانهلل "نقطهلل ل
و لت عرخ"هلل وهلل "نقطهلل ك

هلل

هلل لإ و"هلل ف هللهلل لمنتجهللهلل م هلل ف هلل ح لبهلل

لقث.
هلل
لابطهلل لمق شاهللكيهلل لمنتجهللتاهللعارقهللنق بهلل
•

ب لع بوهللالتهللىفحبهلل"اتا ب تهلل ل رف هللف هلل لمنتج"هللرمكاهلل ع هلل لدهللهلل
IPهللهلل لم صهلل ب لمنتجهلل ث ب هلل كاهلل خ

هلل وفع هلل لم عهلل "تن نهللهللIPهللهلل

ث ب ".
•

هلل لم عهللر

هللتلتهلل لم تمانهللتمل بهلل ئوإ هللب اهلل لم ب ر هلل

و لمنتجهللتاهللعارقهلل لشقكبهلل لمحل بهللبح ثهللئهللرتغ اهلل
هللكاوهللرت هللف

هلل لدهللIPهللف هلل

هللوحق قهلل ئوإ هللهللب اهلل لمنتجهللو لشقكبهلل لمحل بهللهللهلل

وب لت ل هلل ئهللرحت جهلل لم تمان هللالتهللابخ هلل IPهللكمتلمهللف هلل
راراهللف

هللكاوهلل

هللنقطهلل لمنتج هللب ذ بهللو ق ق هلل لم ب ر هللوتاهللعارقهللهلل

لشقكبهلل لمحل بهلل.
•

وفع هللخ عهلل"تن ن هلل IPهللث ب "هللرت لب هللابخ هلل
لإح حهللورت بهللأنهللرك نهللخ عجهلل لم

هلل لد هلل IPهللب لشك هلل

هلل لارن ك ك هللللا وواهللح ثهللهلل

رق نهلل لت ق قهللب تا هللIPهللكن ذبهلل م هلل هللكق اهلل نق .
•

ورت بهلل ابخ هلل بق بهلل لق هلل لمتعلقبهلل ب لدهللهللIPهللهلل لث ب هلل كث هلل " ن اهللهلل
لشقكب"هلل وهلل " لق ببهلل ئفتا ن ب"هلل وهلل "كمانهلل ألذم ء"هلل ب لشك هللهلل
لإح حهللح ثهللرق نهلل لت ق قهللب تا هلل IPهللكن ذبهلل م هلل
نق .
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هلل كق اهلل

هللحفظهلل

بهلل إلتا ب ت.

•

رت بهلل ل غطهللتلتهلل عهلل"حفظهلل لتغ ا ت"هللكاهللأ

•

ف هللأذف هللىفحبهلل"اتا ب تهلل ل رف هللف هلل لمنتج"هللب ل غطهللتلتهلل
عهلل"كعل ك تهلل لمنتج" هللرمكاهلل لحإ هللتلتهللكعل ك تهللكفإلبهللهلل
تاهلل لمنتجهلل م هلل هللكق اهللف هلل لإفحبهلل نق .
بهلل لمعل ك تهللك مبهللألتم هلل لإ نبهللو لات هلل لفن هللوخاكبهللهلل

•

ك هللبعاهلل لق يهللتناهلل لت ى هللكيهلل لات هلل لفن هللف هلل لشا بهللأوهللكيهلل
.هلل

ل

ل عهلل ألخ اهللف هللىفحبهلل إلتا ب تهلل لمتقاكبهلل هلل" ذتع بوهللنقطهلل لمإني"هللوكاهللخ لفهللرت هللح فهلل م يهلل

•

لتغ ا تهلل لت هلل نهللف
خ

هللنق بهلل لقثهللأوهللتاهللعارقهلل لشقكبهلل لمحل ب.
هلل ألكاهلل ئهللرنثاهللتلتهلل لمنتجهللائهللكاهللن ح بهللهلل اتا ب تهلل ئوإ هللكيهلل لمنتجهللتاهللعارقهلل ل رف هللف هلل ئهلل

•

رغ اهلل ل
•

هلل لم تمانهللف هللىفحبهللاتا ب تهلل ل رف هللبم هللرتعلقهللب ئوإ هللكيهلل لمنتجهللكاهلل

هلل لإ وهللبعاهللنق

هللو لت عرخهللف هلل لمنتجهللوئهللرغ اهللك

ك حظب هلل كب:هللر بهلل ئنتق بهللالتهللتانهللارق فهللوشغ هللنق بهلل لقثهللوالغ ءهللوفع هلل لابطهلل كيهلل لشقكبهلل
لمحل بهللكع هللف هللنفسهلل ل

هللألنهلل لكهللذ فهللرنب هللالتهلل

لح لبهللر بهللات بوهللوشغ هللنق بهلل لقثهللتاهللعارقهلل
•

هللتاهللعارقهلل لم ب ر هلل.هللهلل

يهلل ئوإ هللن

هللكيهلل لمنتج هللوف هلل

بهلل

هلل لتحك هلل م هللذ ت نحهللئحقهلل.

ر بهللهلل ارق فهللب ن تهلل لم ب ر هللف هللح لبهلل ئوإ هللب اهلل لمنتجهللو لم ب ر هللتاهللهللعارقهللنق بهلل لقثهللأوهللتاهلل
عارقهلل لشقكبهلل لمحل بهلل(ع وواهلل)Routerهللف هللح هللتانهللو فاهلل لن هللف هلل لشقكبهلل لمحل بهلل.
هلل

لمنتجهلل:
هلل
بان كجهلل لتحك هللبهلللدهللWiFiهللف هلل
و هللان فبهللبان كجهللخ صهللف هلل لمنتجهللف م هللرتعلقهللبإتا ب تهلل لدهلل WiFiهللرمكاهللهلل
ل ى هللال فهللكاهللخ

هللنغطهلل عهلل"باك ب"هللتلتهلل

هلل لتحك هللث هلل ئنتق هللهلل

التهلل لقان كجهلل ق هلل ألخ اهللف ظ اهلل لقان كجهلل م هلل هللكق اهلل نق :هلل
تناهلل لاخ هللالتهلل
لفات بهللف هلل

هلل لقان كجهللب غطهلل عهللOKهللرمكاهلل لاخ هللالتهلل ألو كاهللهلل

هلل لقان كجهللو

هللأعبعبهللأو كاهللكمتلفبهلل م هللرل :
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•

هلل ألكاهللث هللنغطهلل عهللOKهللذ فهللرت هلل

وإف اهللنق بهلل لقث:هللتناهلل خت عهلل

ات بوهللوشغ هللنق بهلل لقثهللف هللح هلل ن هللكت فبهللووت هلل ذتع بوهلل لمبهلل
:هلل.12345678

لماوعهلل ئفتا ن بهلللنق بهلل لقثهللو
هلل
بعاهللونف هلل

هلل ألكاهللذ فهللوظ اهللتلتهللش شبهلل ل اراوهلل لعق عوهلل لمق نبهلل

نق هللللائلبهللتلتهللونف هلل ألكا:
هلل
هلل
•

ذتع بوهللنقطهلل لمإني:هللتناهلل خت عهلل

هلل ألكاهللث هللنغطهلل عهللOKهللف

فهللهلل

وت هللتمل بهلل ذتع بوهلل ئتا ب تهلل ئفتا ن بهلل لمتعلقبهللب ظ فبهلل ئوإ هللهلل
تاهللعارقهلل لدهللWiFiهلل م هلل ن هللتل فهللتناهللخاوجهلل لمنتجهللكاهلل لمإني.

بعاهللونف هلل

هلل ألكاهللذ فهللوظ اهللتلتهللش شبهلل ل اراوهلل لعق عوهلل لمق نبهلل

نق هللللائلبهللتلتهللونف هلل ألكا:

•

تاضهلل لدهللIPهلللنق بهلل لقث:هللتناهلل خت عهلل
هلل ألكاهللث هللنغطهلل عهللOKهللف
تاضهلل لدهللIPهللتلتهللش ش تهللك

فهللرت هلل
هللهلل

لإ وهلل م هلل هللكق اهللف هلل لشك هلل نق :
•

تاضهلل لدهللIPهللللشقكبهلل لمحل ب:هللتناهللهلل
خت عهلل

هلل ألكاهللث هللنغطهلل عهللOKهللهلل

ف

فهللرت هللتاضهلل لدهللIPهللتلتهللش ش تهللهلل

ك

هلل لإ وهلل م هلل هللكق اهللف هللهلل

لشك هلل نقهلل:هلل
هلل
هلل
هلل
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نب
لعن ربهللو لإ هلل
 .19هلل
انهلل

هلل ل

هللحإ لبهللوإم هللكتم هللوبا تبهللف هلل لتنف

هللل هللر ت بهللكع كلتفهللبعن رب.هلل ئ تا ح تهللأبن بهللذت تاكهلل

تلتهلل إلرف ءهللبك فبهللشاوطهلل ل م ن:هلل
هللكتلفبهللللاو اهلل ئلكتاون ب.هللف هللح هلل

• ح فظهللتلتهللبق ءهلل لمن نهلل يل هلل فهلل هللانهلل ألك عهللو لاع ببهللو م يهللأن اهلل ل

وعاضهللهلل لمن نهلل يل هللهللللقل هلل هللبن اهلل لق بسهللكاهلل لك اب ءهللوباهللهلل لمن نهلل يل هللهللحتتهللهللر مهللوم ك هلل ق هللات بوهللوشغ لفهلل
كاهلل ارا.
• ح فظهللتلتهللبق ءهلل لمن نهلل يل هلل بع ا هللتاهلل لمن عقهلل لمغقاوهللو لمت مبهللو لكهللئحتم هللوعاضهلل لمك ن تهلل ئلكتاون بهلل
للتلم.
• ئهللوعاضهلل لمن نهلل يل هللألشعبهلل لشمسهلل لمق شاوهلللفتا تهللع رلبهللذ ءًهللأثن ءهللوشغ لفهللأوهللخ

را.
هللفتاوهلل لتم هلل

• ح فظهللتلتهللبق ءهلل لمن نهلل يل هللبع ا هللتاهلل لحا عو.هللانهللبع تهلل لحا عوهلل لع ل بهلل اهللوقإِّاهللكاهللتماهلل أل

وهلل ئلكتاون ب هلل

ك.
ووش ِّبهللأوهللو ربهللبعضهللأن اهلل لق ذت هلل
• ح فظهللتلتهللبق ءهلل لمن نهلل يل هللبع اهللهللتاهلل ألك اهلل لق عبوهلل ا .هللتناك هللرع بهلل لمن نهلل يل هللالتهللبع بهلل لحا عوهلل لع برب هلل
اهللوتك نهللعع هلل ببهللب خ هلل ل

هللكم هلل اهللر قبهللولف هللب ل

ب.
هلل لاو اهلل ئلكتاون هلل

• ئهللوُ قطهلل لمن نهلل يل هلل أوهللوابهللتل فهللأوهللو ب هلل لمع كلبهلل لمشنبهلل اهللوك اهللأل

هلل لاو اهلل ئلكتاون بهلل لا خل ب.

• ذتمانهلل عبهلل فبهللونظ فبهللون تمبهللكاهلل لقم شهلللتنظ مهلل لمن نهلل يل .
• تناهللوع

هللكح هلل لتغ ربهللر بهلل ذتقا لفهللبآخاهلللفهللنفسهلل لم ىف تهلل لم

عوهللكاهلل ق هلل لشا بهلل لمإنعب هللوف هللح هلل

نق اهلل ق هلل لتغ ربهلل لمتن و هللأوهللكماجهللكح هلل لتغ ربهلل لم تما هلل ذتقالفهللبآخاهللكيهلل ئنتق بهللالتهللتانهللهللوى هلل لتغ ربهلل
لمتن وببهللبشك هللكق شاهللالتهللهلل لمن نهلل يل هللهللألنهلل لكهللذ نب هللالتهللوع

هلل لا ع تهلل ئلكتاون بهلل لت هللهللوعم هللتلتهلل لت عهلل

لم تما.هلل
•

فبهلل ئ تا ح تهلل لم
ح هللوع

عوهللأت بهللون ققهللتلتهلل لمن نهلل يل هللوتلتهلل لشدد حاهللوتلتهلل

هللأ هللكاهلل بهلل أل

و هلل تاضهلل ل

هلل لتحك هللتلتهللحاهللذدد ء.هللف هلل

تما.
هللتلتهللأ ا هللكا هللى نبهللكع هلل

كاهلل لممكاهللأنهللرتغ اهلل لم دددم نهللو لمعل كد تهلل لت هللرحت ر د هلل د هلل لدال د هللنت دبهللللتغ ا تهللو لتحدارثد تهلل لت هلل داهللو اأهلل
تلتهلل لمن نهلل يل هللوق نهللشا بهلل ألو

هللبت ف اهللوحارثهللكنفإ هللل

لك.هلل
هلل لال هللوفقهلل لح بهللالتهلل هلل

لم راهللكاهلل لمعل ك تهلل ك هللب ر عوهللك عن هللتلتهلل ئنتان هلل.www.al-awail.comهللهلل
هلل

نلف هللتن رتك هللالتهللناوعوهلل ئ تم نهللب

هلل لال هللوحفظفهللف هلل

كك نهللكن ذبهللئحت فهللتلتهللآر تهلل اآن بهلل ارمب.

37هلل

