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 نم .PQم تقو يأ نم ةMمهأ J7Kأ نآلا ة78غصلا كتعومجم .ە78فوتل ةقوبسم 78غ ةصرف انيدلو ءاجرلا نع ثح)ي ملاعلا

 .نآلا ةصاخ ، عيمجلا هجاتح\ يذلا عمتجملا ةئب`ب و معدلاو ة\اعرلا م\دقت كنكم\ ، كئاضعأ لاصتا Wع ظافحلا لالخ

fإ جاتحنس ، عبطلاk طلا ل\دعتmnلا ةقopq ن(sp عW ه .فورظلا 78غت عم اهب لاصتاMأد)ن انب اw 

 

.-تلت نأ بج% ف#ك
 ؟انتعومجم /

 نأ نم  دJأت اذل ، فورظلا عم فلتخم ل~ش| عيمجلا لعافتي .ة78غصلا كتعومجم ءاضعأ فواخم ەاجت اًساسح نك

�� يأل نوحاترم كتعومجم ءاضعأ
qقلا ررقت ءMما fع ءاق)لا وه مهألا .هW لإ .ع�بسالا لالخ عيمجلا عم لاصتاMك fضع 

 .عامتجالا نأش| اهتاعارم بج\ opqلا تاراMخلا

�Q دد7pت الف ، 10 نم لقأ ة78غصلا كتعومجم تنا� اذإ •
q ع ًءانب ءاقتلالاW كتعومجمل ةحارلا ىوتسم. 

�Q ةحmnم كتعومجم نكت مل اذإ •
q إ فورظلا ت78غت وأ اًعم عامتجالاk عامج تاعامتجا الMلازي الف ، مجح يأ نم ة 

 .ەاندأ رظنا wتن7pنإلا �7ع عامتجالا كنا~م�ب

 

 ؟مسوملا اذهل تن.?نإلا B?ع ة@?غصلا انتعومجم لقن اننكم% ف#ك

 ةصنم .?خا .1

  وأ  FaceTime وأ Skype وأ Google Hangouts وأ Zoom.us :ويدMفلا ةطساوب عامتجا •

Facebook Video Chat by Messenger    

 :78غصتلا · 78بكتلا مادختساf دادعإلا ةMفMك لوح M¶qلعتلا ويدMفلا اذه نم ققحت .ةظحالم

https://youtu.be/prw7rEhehEQ 

 



 ةMفتاه ةملا~م وأ Facebook Messenger وأ FaceTime وأ Skype وأ Zoom :طقف توصلا ةطساوب عامتجأل •

 ةMعامج

 

 جهنملا ررق .2

 ، لاثم� .ة78غصلا تاعومجملل اًصMصخ ەؤاش¾إ مت ةظعلا ةشقانم لMلد مادختسا Wع كتعومجم عجش¾ نحن •

 http://mediacenter.saddleback.com/mc/talkitover :انه Ãqوبسألا كا)لداس ةسÁنك لMلد عجار

 جهنم مدختسا ، Saddleback.com/Watch رظنا ، لاثم� .ويدMفلا ةطساوب جهنم ةدهاشم راMتخا اًض\أ كنكم\ •

 .كتاعر ةظع نم ءزج دهاش وأ smallgroup.com  عقوم نم اMًناجم ويدMف

spتلت امدنعو عامتجالا ل)ق يدرف ل~ش| É8Qعم ويدMف ةدهاشم بلط ةعومجملا ءاضعأل نكم\ •
q موقت f7لاp78كQ عW 

 .كلذ ةشقانم

 

 تن.?نإلا ]ع /Z#بطلا ةعومجملا تقو ودTUس ف#ك مهفا .3

�Q  تقولا ضعf صصخ اذل ، ةMصخشلا كتعومجم لثم اًمامت ، تن7pنإلا Wع صاخشألا رخأت`س .عيمجلاf بحر •
q 

 .ةشدردلل ة\اد)لا

 ."توصلا متك ءاغلإ" و "توصلا متك" ةسÍك مادختسا Wع صاخشألا ثح لالخ نم ةعومجملا É8QخسÌب مق •

الاؤس حmطا
ً

 .لاؤسلا Wع بMج\ عيمجلا عد .دومجلا Òك\ ام Ñqل 

 .ةعومجملا تقو ل)ق ويدMفلا ءاضعألا دهاش اذإ ةشقانملا kإ لقتنا وأ ةساردلا دهاش :يراMتخا •

�Q عÌÒت ال .بعص مسومf رم\ صخش دنع فقوتلل اًزهاج نكو ةالصلا تا)لط كراش •
q 7نإلا �7ع تقولا اذهpتن. 

 .ةالصلاf ويدMفلا ءاقل ءاهنا •

 )كل ةصاخ ةمئاق لمع عيطتسÕ( .كتعومجم عامتجا دعÓو ل)ق ةدا)علا تاراMخ ضعf اًض\أ كMلإ •

o ةمئاق ÕغشM7لا لpناMلا مopq Õإ كلوصو دنع اهعمسk ن×لاÁع�بسأ ل� ةس: ghttps://spoti.fi/3b2LK2 

o ةمئاق ÕغشMنارت لMءاجرلا م: Ghttps://spoti.fi/3a2gvE 

 

 تن.?نإلا B?ع  ةسلس ة@?غصلا ةعومجملا لعجل  ةماع ة#نقت حئاصن .4

�q �Qاسألا ءوضلا لعجا •
q 7مQQكل Ýع عطسW لو )حا)صم وأ ةذفان نم سمشلا ءوض( كهجوÁنا� اذإ .كفلخ س 

�Q ءوضلا
q فلخلاMةصاخلا ة fس كMلل بعصàركف .كهجو ضرعل ا78ما �Q

q ةءاضإلل نا~م لضفأ �Q
q ددحملا تقولا 

spتلت يذلا
q فMةعق)لا �7تخاو كتعومجم ه. 

�Q نا~م أدهأ ددح •
q 7مQQبنجت( كل ÕغشMا)م ةعومجملا تقو ل)ق ففجملا · ةلاسغلا وأ قا)طألا ةلاسغ لäة�( 



قودنص مدختسا .ةحMحص ةnوازب كf صاخلا لومحملا رتويبمàلا Wع ا78ماàلا نأ نم دJأت •
ً

 اهت�nسÕو ا78ماàلا عفرل ا

 .لومحملا رتويبمàلا Wع

 بسح تادادعإلا وأ تالMضفتلا( É8Qيضا7pفالا ا78ماàلاو نوفوركMملا 78يغتل عامتجالا جمانرب kإ لوخدلا لّجس •

 ةدعاسم كنكم\ و ةجرحملا تافقوتلا نم كل رفويس ا78ماàلا · نوفوركMملا ط)ض ةMفMك ةفرعم .)�qاسألا ماظنلا

 .اًض\أ نmnخآلا ةعومجملا ءاضعأ

 وهو ، كراشم يأ توص متك ءاغلإ · متك عامتجالا çè�éمل نكم\ .همتك ءاغلæو توصلا متك مادختسا ةMفMك فشJÌا •

 .اًمدقم هفرعت نأ دMفم رمأ

 لومحم قيبطت Wع جما�7لا مظعم يوتحت .هتmÓجتو عامتجالا ل)ق عامتجالا جمانرب ل7QQnتب ةعومجملا ءاضعأ êqون •

 .تن7pنإلا ةعä بسح اًتقو قرغتسÝ هن×لو تMبëتلا لهس جمانرب وهو رتويبمàلا وأ

�Q نامألا عض •
q اور لعجا .را)تعالاfمحم كطMة f~ط نع وأ رورم ةملmnطقف ةوعدلا ق.  


