
 لزنملا يف ریوصتلل حئاصن
 دصقب ةعوفدملا ةسینكلا

 "مایقلل" ةدیدج قرط داجیإو نیعدبم نوكنل ةصرفلا انل تحیتأ دقف ، لزنملا يف ةماقإلا رارق مضخ يف انسفنأ دجن اننأل اًرظن
 دیدجلا دھشملا اذھ يف كتدعاسمل اذل !ویدیف روصمو يعار نآلا تنأ ."ةیفاضالا" انفئاظو اًضیأ انم ریثكلا فشتكیو !ةسینكلاب
 نم كیدل امب نكمم ویدیف لضفأ میدقتل حئاصنلا ضعب كیلإ ، كلزنم نم دیزملاو ةیجیورتلا تاویدیفلاو ، ظعاوملا ریوصتل
 !تایناكما

 رّوصت فیك

 )!كلذك نوكی نأ ةرورضلاب سیل نكلو ، لخادلا يف ةداع اذھ ينعی( .اھریوصتل ةئداھ ةئیب نع ثحبا ●

 .لضفأ وھ ثدحألا ؛ تاونس ثالث رخا نم اریماك فتاھ مادختسا ●

 مارجتسنأ وأ كوبسیفلـل يسأر ویدیف عطقم قیقحت ًادیدحت لواحت تنك اذإ الإ ، ًایقفأ اًمئاد رّوص ●

 مدختساو اًعدبم نك وأ فتاھ لماح يف رمثتساف ، حاتم دحأ كانھ نكی مل اذإ .كریوصتل اریماكلا لمحی صخش نم بلطا ●
 !ةرایسلا فتاھ لماح

 .راطإلا يثلث ىلعأ يف نیعلا طخ عم اًمئاد اًراطإ عض ●

 .حاتفملا وھ قمعلا .)طئاحلا نم ًادج ًابیرق فقت ال( ةیفلخلا نع كسفن لصف لواح ●

 اذھف ، نوفوركیم ىلإ ةجاح كانھ تناك اذإ .ًاعئار توصلا ودبی نأ بجیف ، ةئداھ ةئیب يفو ًادیدج ًافتاھ مدختست تنك اذإ ●
 .عئار رایخ

 اریماكلا ىلع بھاوملل

 .)خلإ ،تاعبرم ، ةقیقر طوطخ( ةدقعملا طامنألا تاذ سبالملا بنجت لواح ●

 .)!اریبك اددع ملكت العف تنأ كنأل( ریبك روھمج ىلإ ثدحتت تنك ول امك ثدحت ●

 .ةبیرغ كیبناج ىلع كیدی ودبت نأ نكمی ثیح ، ثدحتت امدنع كیدی مادختسا لواح ●

 .كلسلا رھظی ال ىتح كسبالم تحت نوفوركیملا لیغشتب مقف ، ًانوفوركیم مدختست تنك اذإ ●

 لیصوت

 .Google Drive وأ Dropbox ىلإ تافلملا لاسرإ كنكمی ، ریوصتلا نم ءاھتنالا دنع

 ةدیفم تاودأل طباور

 )نیعلا ىوتسم قیقحتل قودنص وأ يسرك ىلع ھعضوب مقف ، يفكی امب ًالیوط نكی مل اذإ( لماح / فتاھلل يثالث لماح ●

 )اًمدق 16 لباك( ءادترالل نوفوركیم ●

 .دحوم رھظمو ةدوج قیقحتو Amazon نم اھبلط كنكمی ةفلكت رثكأ تارایخ كانھ

 نأ كیلعو .ءاجرلا نع نوثحبی مھنإ ، لامكلا نع نوثحبی ال سانلا !كلذ لعف كنكمی تنا :عیجشتلا نمً الیلق كعم كرتن انعد
 .ءاجرلا اذھ لصوت


