
 

 
١

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

 وهي تم بأمن ااهد على جهاز الكمبيوتر وعلى األنترنت وهذا هو "  المجاهد التقني "هذه سلسلة
  العدد األول وفيه شرح ألحد الربامج اهلامة والغري مشروحة يف املنتديات العربية 

يف النواحي  النواحي اهلامة واملفتقدة ونتمىن من األخوة مناصحتنا ملعرفة إهتمامهم وكيفية تطوير السلسلة و
  األمنية 

  واآلن نبدأ 
  

لقد أستفدت كثريا من األنترنت ومن األخوة ومن جهاز الكمبيوتر لكن هناك من يتربص بك هناك من يريد 
معرفة ما تفعله على جهازك هناك ذلك الفضويل أو رجل األمن أو أي شخص يضع أنفه حيث ال جيب أن 

   Steganos Security Suite 2006حالك فأنت حتتاج برنامج احلماية والتشفري هذا تكون إن كان 
  سيكون الشرح على أجزاء مقدمة وتسعة أجزاء لتسعة وظائف وجزء أضايف أخري خليارات وتفضيالت الربنامج 

  المقدمة
  
  
  
  
  

ة اإلجنليزية بعد حتميل الربنامج نبدأ يف تنصيبه فتضغط على ملف السيت أب مرتني  وختتار اللغ-١
English(united states)  

  



 

 
٢

  
  
  Nextتظهر لك نافذة أكرب فيها حتذيرات بأن الربنامج حممي بقوانني حقوق الطبع  التم أضغط نيكست -٢

  
  
   Next جتد بعدها نافذة املوافقة على الشروط بالطبع توافق مث تضغط نيكست -٣



 

 
٣

  
تيار ماتريد تنصيبه من الربنامج علما أنه ال خيارات فأختر جتد خيارين األول للتنصيب الكامل والثاين إلخ-٤

  Nextاألول مث نيكست  
 

  
   التنصيب مستمر فاستغل دقائق اإلنتظار يف اإلستغفار -٥



 

 
٤

  
  

  Finish أنتهى التنصيب أضغط فنش -٦

  
 باإلنترنت أختر ما الحظ اخليار املوجود هذا اخليار يعين البحث أوتوماتيكيا عن حتديثات عند وجود إتصال-٧

  يناسبك وأضغط 
   Nextنيكست 



 

 
٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    إلدخال الرقم التسلسلي .… Enter serial number أضغط -٨

  
  . بعد نسخ الرقم التسلسي قم بلصقه يف الفارغات او أنك ستجده ملصقًا بعد نسخك إياه -٩



 

 
٦

  
   Never أضغط - ١٠

 
 

  
  No أضغط ال - ١١



 

 
٧

  
 settings يف أعلى النافذة بأقصى اليسار هو زر اخليارات  هذا الزر١ - ١٢

٢  Safe  هذا الزر لربنامج اخلزينة والذي حيفظ ملفاتك يف بارتشن ومهي بكلمة مرور سرية .  
   هذا الزر لعمل اسطوانة مشفرة٣

ع حممية  هذا الزر لعمل مفضلة أنترنت تنتقي فيها مواقعك وتكون مشفرة حبيث ال يعرفها أحد وهي بالطب٤
  .بكلمة مرور 

  . مدير كلمات املرور وفيه حتفظ كلمات مرورك أو تقوم بتوليد كلمات مرور صعبة ومعقدة ٥
   هذا اخليار إلرسال رسائل بريد إلكتروين مشفرة٦

   هذا اخليار لتشفري ملفات ومحايتها وإخفائها٧
 ولن جتده بعد التنصيب فهو برنامج  هذا برنامج مضاد مللفات التجسس وهو خارج الربنامج لن جتده الشرح٨

  أخر قمت بتنصيبه لتجربته وقد أشرحه قريبا
    مضاد للسرقة فهو  يساعدك على استعادة جهاز الكمبيوتر احملمول إن سرق٩



 

 
٨

 هذا اخليار حملو أثارك من على اجلهاز فال يعرف أحد ماذا عملت على اجلهاز أو أخر املوقع أو كلمات ١٠
  مرورك

  ار لتقطيع امللفات اهلامة واليت تريد حموها حبيث ال يستطيع إسترجاعها أحد فيما بعدهذا اخلي ١١
  
  

  الخزينة: الجزء األول 

  
بعد الضغط على رمز اخلزينة من القائمة األساسية للربنامج تظهر نافذة جديدة ا رمز للخزينة  -١

يت تعطيك فكرة عن فائدة وجبواره رمز اإلضافة الصليب تضغط عليه وبعدها جتد هذه الصورة وال
ومهي بكلمة مرور تكتبها ليظهر وليس هلا صلة بنظام التشغيل ) درايف (اخلزينة واليت هي بارتشن 

فهي خفية على جهازك ومجيع األجهزة وتستطيع نقل امللف احلاوي هلا ألي جهاز وجتد درايفك يف 
 !!!! هذا اجلهاز بعد كتابة كلمة املرور 

 .تابع الشرح وستفهم بإذن اهللا مل تفهم الكالم إذن  -٢



 

 
٩

  
جتد خيارين األول أنك تريد تنصيب خزينة جديدة الثاين أنك تريد أستدعاء خزينة قدمية قمت بعملها -٣

  .بعد اإلختيار أضغط نيكست .فيما سبق 

  
    Next أكتب أسم للدرايف اخلاص بك مث أضغط نيكست -٤



 

 
١٠

  
ك وإختيار املكان  الذي سيتم حفظ امللف احلاوي  تستطيع أستعراض جهاز..Browseبالضغط على -٥

  .للخزينة فيه 

  
   جتد مؤشر شريط سحب تستطيع منه إختيار حجم القرص اجلديد او اخلزينة مث أضغط نيكست-٦



 

 
١١

  
 أكتب كلمة املرور اليت تريدها مرتني والحظ رمز األقفال الصفراء هذه فهي تدل على مدى قوة -٧

  .أضافة رموز واحرف صغرية وكبرية وكذلك أرقام بعدها أضغط نيكست الشفرة ولتقويتها تستطيع 

  
  . اآلن يتم عمل الدرايف السري فأغتنم دقائق األنتظار يف الذكر واإلستغفار -٨



 

 
١٢

  
  

  مفتوح وتستطيع اضافة ما تريد فيه هذه الصورة تدل على أن الدرايغ السري -٩
  

  
  

  no هنا اضغط نو - ١٠
 



 

 
١٣

  
  

  أن اخلزينة مفتوحة ل على  رقم واحد يد١ - ١١
   إلستكشاف اخلزينةوما بداخلها من ملفات  ٢           

   لغلق اخلزينة فال يراها أحد٣
   اخليارات اخلاصة باخلزينة ٤

   إلضافة خزينة جديدة ٥



 

 
١٤

  
  

   عند الضغط على زر غلق اخلزينة تظهر هذه النافذة اليت تبني أه اآلن يتم غلق اخلزينة - ١٢

  
  احة لكتابة وصف للخزينة مس//١  - ١٣

  الدرايف الذي ستكون عليه اخلزينة // ٢
  لتغيري الباس وورد // ٣

  حلذف اخلزينة// ٤
  إلختيار مكان للخزينة// ٥

    فتختار ملف يفتح أثناء تشغيل اخلزينةإختيارات أثناء الفتح// ٦
  لتغيري حجم اخلزينة // ٧



 

 
١٥

  
  لفتح الدرايف// ١ - ١٤

  خيارت اخلزينة// ٢
   إلضافة خزينة جديدة//٣

  
  
  
  
  



 

 
١٦

  اإلسطوانات المشفرة
  

   
مقدمة عن برنامج اإلسطوانة املشفرة فبه تستطيع عمل اسطوانات بأعلى تقنيات التشفري املباشر وجتد -١

  على اإلسطوانة بياناتك املشفرة باإلضافة لربنامج فك التشفري فلن حتتاج سوى إىل باس وردك فقط 
  Next تظهر هذه املقدمة يف املرات التالية أضغط نيكست الحظ هناك زر إختيارحىت ال

  



 

 
١٧

   إلختيار حجم السيدي وبالطبع حسب نوعه هل هو  سيدي أم دي يف دي -٢
  

  
  يتم عمل اإلسطوانة فإستغل دقائق اإلنتظار يف الذكر واإلستغفار  -٣

  
   إلختيار الدرايف الذي ستضع عليه ماتريد وضعه على اإلسطوانة -٤



 

 
١٨

  
  ٩٥ وكذلك وندوز  NT.4 ملحوظة أن اإلسطوانة لن تعمل حتت بيئة وندوز يعطيك-٥

  
   مت صنع الدرايف املؤقت الذي ستضع عليه ماتريد أن يكون على اإلسطوانة  أضغط على كلمة -٦

Display prepackaging drive   
 my computerفيتم فتح الدرايف لك أو افتحه من 

  تعند أنتهاء وضع امللفات اضغط نيكس



 

 
١٩

  
  لرؤية امللفات النهائية Display package files اضغط زر -٧

  
 sps.sle الحظ مجيع امللفات الظاهرة هي لربنامج اإلسطوانة وفتح التشفري ماعدا املف -٨

هذا امللف ميكن فتحه بربنامج اخلزينة وميكن وضعه هو فقط على اإلسطوانة ولكنك  ستحتاج لفتحه 
  للربنامج كامال 

ن فائدة فيمكنك تغري أمتداده فال يشعر أحد أنه ملف مشفر فتكون بذلك وضعت ثالث خطوط هنا ستكو
  للحماية 

  اإلول انه لن يعرف أن هناك بيانات مشفرة
  ثانيا إن عرف فلن يعرف بأي برنامج فلن يعرف ماهو اإلمتداد الصحيح 



 

 
٢٠

  ثالثًا إن عرف الربنامج فلن يعرف الباس وورد 
  

 Neroوانة املنصب على جهازك  مثل النريو  فتنتقل لربنامج حرق اإلسط Finish أضغط فينش-٩
  ستجده أنفتح تلقائيا 

  برنامج المفضلة المشفرة 

  
   إلضافة موقع جديد للمفضلة املشفرة  Addنضغط زر  -١

  



 

 
٢١

هزة نكتب كلمة املرور مرتني متتاليتني الحظ األقفال تدل على مدة جودة الباس وورد وصعوبة معرفتها بأج-٢
  التخمني أو التجريب كلما زاد عدد األقفال كلما كان معرفة كلمة املرور أصعب 

  
  OK أكتب عنوان املوقع الذي تريد إضافته مث إضغط نعم -٣

  

  
  وهي للتعديل  Edit قائمة -٤

  فتح// ١
  لعمل جملد جديد // ٢

  مسح// ٣



 

 
٢٢

  إعادة تسمية// ٤
  تغيري عنوان // ٥

  
٥- Extraإضافات   
  يري كلمة املروراتغ// ١

  لتشفري املفضلة كلها بشما فيها مفضلة الوندوز// ٢
  لفك تشفري كل املفضالت // ٣

  مدير كلمات المرور 

  



 

 
٢٣

   مثل كل املرات السابقة عليك أن ختتار كلمة مرور وتكتبها مرتني -١

  
   أوك  خيربك بأن مدير كلمات املرور اآلن مفتوح وأنك تستطيع الدخول لكلمات مرورك إضغط-٢

  
١ -٣ //Add إلضافة كلمة مرور   

٢ //Delete ملسح كلمة مرور موجود   



 

 
٢٤

٣ //Change لتغيري كلمة مرور   
  اخليارات وسنقوم بشرح خيارات الربنامج كاملة يف اية الكتاب // ٤

  املساعدة // ٥
 عندما تتضخم هذا إلختيار كتالوج أو نوعية أو قسم كلمات املرور اليت تريد ان تراها وستحتاجه// ٦

  القائمة 
  وصف لكلمة املرور وتضعه أنت عند إضافة كلمة مرور// ٧

  اسم املستخدم// ٨
  كلمة املرور// ٩

  كما تالحظ كلمة املرور خمفاة يف صورة نقاط وهذا اخليار إلظهارها واضحة // ١٠

  
   بعد الضغط على إضافة كلمة املرور جتد هذه النافذة-٤

  رور إلضافة وصف لكلمة امل// ١
  إلضافة مستخدم لكلمة املرور // ٢

  إلضافة كلمة املرور// ٣
  كما أسلفنا إلظهار كلمة املرور واضحة // ٤

  لتوليد كلمات مرور صعبة ومعقدة وسنشرحة  Generate passwordالحظ هناك زر 
  تضع هنا رابط الصفحة اليت ختصها كلمة املرور هذه // ٥

  ليك إدارة كلمات املرور اخلاصة بك إلضافتها يف قسم معني فيسهل ع// ٦



 

 
٢٥

  
  تظهر هذه النافذة عند الضغط على زر توليد كلمات مرور 

  عدد حروف كلمة املرور// ١
  إلستخدام احلروف الصغرية باللغة اإلجنليزية// ٢
  إلستخدام احلروف الكبرية يف اللغة اإلجنليزية// ٣

  إلستخدام األرقام // ٤
 %$#$#@ثل الستخدام احلروف اخلاصة م//٥

  Nextبعد اختيار مزايا كلمة املرور  أضغط 
تظهر لك نافذة جديدة حبركة املاوس يتم توليد كلمة املرور فكلما حركت املاوس مت توليد كلمة املرور إن 

  مل تتحرك لن يتم إنتاج شئ 

  
 OKخيربك بأن هذه هي كلمة املرور اليت مت إنتاجها أضغط أوك 



 

 
٢٦

  تشفير البريد اإللكتروني

  
   عند إختيار خيار تشفري الربيد الغلكتروين تظهر هذه النافذة-١

  إلرسال الرسالة املشفرة // ١
  حلفظ الربيد  املشفر و تستطيع بعد حفظه إرسالة كمرفق // ٢

 Attachmentsإلضافة ملف كمرفق // ٣
  ال يوجد // ٤

  اخليارات وسنقوم بشرحها يف النهاية //٥
  ملفات املساعدة / /٦

  .-اليت أرفقتها -هنا تظهر امللفات املرفقة  // ٧
  تكتب هنا الرسالة املشفرة // ٨



 

 
٢٧

  
 بعد أن مت إرفاق أنشودة مرحى بأهل البأس يف الفلوجة  وكتابة النص املشفر نريد احلفظ فنضغط على -٢

  زر احلفظ وخنتار املكان املراد احلفظ فيه 

  
    نضع كلمة مرور للملف-٣

 OKمث نضغط أوك 



 

 
٢٨

  
   هذه صورة امللف ملف مضغوط تستطيع فك الضغط عنه بسهولة -٤

  مث جتده ذه الصورة 

  
   فتقوم بتشغيله -٥

  
  خيار فك التشفري اآلن // ١ -٦
  لتحميل برنامج ستيجوونس // ٢

  لشراء الربنامج // ٣
  فنختار حنن فك التشفري 

  
 OKط أوك ندخل كلمة املرور املتفق عليها مث نضغ



 

 
٢٩

  
   جند هذه الصورة للرسالة -٧

  mar7a.mpgتوضع أن هناك ملف مرفق أمسه // ١
  حلفظ امللف املرفق// ٢

  هنا الرسالة //٣
  .-نص–تضغط هنا حلفظ الرسالة على هيئة تكست // ٤

  لنسخ نص الرسالة للحافظة// ٥
  لغلق امللف // ٦

  مدير الملفات

  



 

 
٣٠

  نك تشفري ملفات وجملدات وأيضا إخفائها هذا الربنامج إلدارة امللفات فيمك-١
  بداية جتد يف أعلى الربنامج زرين 

  لعمل ملف جديد مشفر فتبدأ بعدها يف إضافة ما تشاء إليه من ملفات أو جملدات // ١
  لفتح ملف موجود من البداية // ٢

  نضغط على عمل ملف جديد 
  

  
  جند امامنا هذه الساحة -٢

  ةيها ثالث أزرار نشطة إضافي
  لغضافة ملف للملف املشفر// ١

  إلضافة جملد للملف املشفر اجلديد // ٢
  لغلق امللف ومن مث حفظه وإختيار مكان احلفظ // ٣

بالطبع نفهم الفرق بني امللف والد الد هو ذلك الذي حيوي جمموعة ملفات غمن املمكن ان ختتار 
   فيلم الشيخ عمر حديد فهذا ملف امللجد احلاوي ألفالم العراق هذا جملد لكن أن ختتار



 

 
٣١

  
  " .وين من يلقى الشهادة " هنا أضفنا ملف أنشودة -٣

  نضغط اآلن زر الغلق 

  
  جند هنا خيارين 

  األول لتشفري امللفات وحفظها // ١
الثاين لتشفريها و إخفائها فتختار ملف حامل يتم خلط امللفني معا فإن  حاول أحدهم تشغيل امللف // ٢

 امللف األخر  وإن عرف أحدهم السر فيتوجب عليه وضع كلمة املرور لكن جيب عليك أشتغل معه



 

 
٣٢

مالحظة احلجم فمن املمكن إخفاء ملف تكست مع أنشودة ومن املمكن إخفاء ملف أنشودة مع فيلم لكن 
   فيكون الشكال ميكن العكس فسيظهر هذا يف احلجم
  أخترت اخليار األول 

  
  Nextيتم حفظ امللف املشفر فيه مث نظغط نيكست  خنتار هنا املكان الذي س-٥

  
 Next خنتار كلمة مرور للملف املشفر ونكتبها مرتني مث نظغط نيكست -٦



 

 
٣٣

  
   هنا خياين -٧

  األول لتدمري امللفات األصلية // ١
  الثاين لإلبقاء على امللفات األصلية // ٢

  خنتار اخليار املناسب مث نضغط نيكست 

  
  ارين من  هنا أيضا أختي-٨



 

 
٣٤

  األول ملشاهدة امللفات املشفرة\\١
  إلرسال امللفات املشفرة بالربيد // ٢

 Finishنضغط فينش 

  
 ونستعرض املكن – هل تذكره يف بداية هذا اجلزء – لفتح ملف مشفر موجود اصلًا نضغط زر الفتح -٩

  املوجود فيه 
  مث نكتب كلمة املرور  ونضغط أوك 

  مضاد السرقة
وم بإرسال رقم األييب اخلاص بك إىل قاعدة بيانات املوقع السبب انه عند السرقه تستطيع  برنامج يقهو 

التوصل للسارق أو املكان الذي يدخل منه اإلنترنت ولكن ال تنسى إن كان لديك حائط ناري أن تعطيه 
سرقة مساح أوتوماتيكي فغري معقول أن جيد السارق اجلدار الناري يسأله هل يرحب بإتصال مضاد ال

  باإلنترنت أم ال ويوافق
لكن يف الناحية األخرى جتد أن هذا الربنامج قد يعمل ضدك وأنا ال انصح به بل بإيقافه فهو وسنرى كيفية 

  إيقافه من قسم اخليارات يف أخر الشرح

  
  
  
  



 

 
٣٥

  مدمر أثار اإلنترنت 

  
ع برامج التجسس تتبعك وال هذا الربناجمك ميكنك من تدمري أثارك على اإلنترنت وعلى اجلهاز فال تستطي

  حىت املخترقني بل وإن وقع اجلهاز يف ايدي الطواغيت بإذن اهللا
  هذا الزر لبدأ تدمري األثار اليت أخترا // ١

  أداة تقطيع امللفات //٢
  اخليارات//٣

  ملفات املساعدة املوجودة مع الربنامج// ٤
تبعا لتنظيمات حمددة فأحدها تدمري ملفات ذا املربع املنسدل تستطيع إختيار جمموعة خيارات // ٥

  التصفح وأحدها تدمري ملفات وأثار الوندوز وأحدها تقطيع مجيع اخليارات وأحدها عدم تقطيع شئ
  تستطيع غضافة تقسيم جديد للمربع لسهولة الوصول إليه // ٦

  تستطيع حذف أحد التقسيمات املوجود فعال // ٧
  أن ختتاره ليتم  تقطيعه تستطيع بالتعليم جبوار كل مربع /٨

  ملعرفة تفاصيل عن هذا اخليار // ٩
  بعد أختيار ما تريد تضغط على زر تدمري األثار ليبدأ يف ذلك 



 

 
٣٦

  
  Yesهذه النافذة للتأكيد هل تريد بالفعل تدمري هذه األثار اضغط نعم 

  
  يدل ظهور هذه النافذة بدء تدمري ما أخترته 

  ن وكذلك النسبة يدلك على ما يتم تدمريه األ//١
  تستطيع بالتعليم هنا أن تغلق اجلهاز آليا بعد اإلنتهاء من تدمري امللفات إن كانت امللفات كثرية// ٢

  إللغاء عملية التدمري // ٣



 

 
٣٧

  
   OKرسالة تؤكد إنتهاء التدمري إضغط نعم اوك

  أداة التقطيع 
  

  
ه فهناك برامج تستطيع إستعادة ذه األداة تستطيع تقطيع أي ملف سري على جهازك بدال من حذف

  امللفات احملذوفة وهذه األداة حتميك من إستعادة امللفات احملذوفة 
   Nextهذه النافذة تقدمي ألداة التقطيع أضغط نيكست  



 

 
٣٨

  
  هنا جند خيارين 

  هل تريد تقطيع ملفات أو جملدات// ١
  هذا القسم من الدرايف هل تريد تقطيع مساحات خالية فال يستطيع أحد إستعادة ملف من // ٢

  أختر اخليار املناسب 
  اإلختيار األول

  



 

 
٣٩

  هنا تظهر امللفات والدات اليت اخترا لتدمريها// ١
  إلضافة ملف // ٢
  إلضافة جملد// ٣

 Destroyبعد اإلختريا أضغط الزر تدمري 

  
  رسالة تأكيدة تتأكد انكط تريد بالفعل تدمري هذه امللفات

 Yesأضغط نعم 

  
  ية التدمري مستمرة فاستغل دقائق أو ساعات اإلنتظار يف الذكر واالستغفار عمل



 

 
٤٠

  
   Finishالعملية أنتهت حبمد اهللا إضغط أنتهاء 

  
  اخليار الثاين 

  
  نتختار الدرايف املطلوب حمو البيانات املوجودة على املساحات اخلالية

  للبدء  Startنقوم بإختيار درايف مث نظغط ستارت 



 

 
٤١

  
  ن العملية قد تأخذ ساعات حتذير بأ

   Yesأضغط يس 
أثناء العملية قد تالحظ أمتالء الربتشن وحتذيرات بعدم وجود مساحات خالية ال تقلق عند النهاية ستجد 

   شئ على ما يراملك

  الخيارات

  
  هذه هي شاشة اخليارات واليت خنتم ا الشرح وا أشيء هامة 

  هذه النافذة مرة أخرى كانت يقابلنا كثريا خيار ال تظهر // ١

  
  فإن أحببت إعادة النواف مجيعها مرة أخرى أضغط هذا الزر



 

 
٤٢

  إلختيار لغة الربنامج //٢
  لبدء تشغيل الربنامج أوتوماتيكيا مع بدء الوندوز وال أنصح به //٣

  البحث أوتوماتيكيا عن حتديثات ال ختتره ايضا وتابع التحديثات أخر كل عام // ٤
عة من اخليارات عنذ الضغط على أي ملف بالزر األمين وهي جتعل الضغط بالزر األمين إلظهار جممو// ٥

  صعبا فانصح بعد أختيار اخليار
  جمموعة خيارات مدير كلمات املرور //٦
  جمموعة خيارات برنامج تشفري الربيد// ٧
  جمموعة خيارات برنامج مضاد السرقة // ٨

  جمموعة خيارات مدمر األثار // ٩
  موعة خيارات برنامج مدمر البياناتجم// ١٠

  
  هذا الزر لتغيري كلمة مرور مدير كلمات املرور والبد أن يكون الربنامج مفتوحا قبل تغيريها// ١

  تستطيع عمل نسخة أحتياطية جلميع باس وورداتك يف هذا املكان// ٢
  عمل نسخة أحتياطية // ٣
  نقل النسخة اإلحتياطية // ٤

  ت املرور بعد فترة طويلة من عدم العمل عليه إغالق مدير كلما// ٥
  إدخال كلمات املرور أوتوماتيكيا // ٦

  إظهار نافذة حتذيرية عند األحداث اهلامة // ٧



 

 
٤٣

  
  عندما شرحنا برنامج مشفر الربيد وجدناه خيرج لنا ملفًا مضغوطًا بداخله ملف تنفيذي 

  لثاين لعمل ملف تنفيذي فقط اخليار األول هنا لعمل ملف مضغوط بداخله ملف تنفيذي ا
  لعمل ملف مضغوط حيوي امللف التنفيذي // ١

  لعمل امللف التنفيذي فقط //٢

  



 

 
٤٤

  هذا اخليار لتنشيط برنامج مضاد السرقة وال أنصح به // ١

  
 إلخفاء اخليارات للربامج غري املوجودة على اجلهاز يف قائمة األثار أنصح بإختياره  لئال جتد خيارات// ١

  األمهية ة عدمي
  اإلشارة للمحتويات الغري مناسبة للشباب // ٢

  تدمري األثار أليا بعد أنتهاء التصفح// ٣

  



 

 
٤٥

  إلختيار طريقة التقطيع املناسبة 
  )أسرع (الكتابة التامة // ١

  )الطريقة املستخدمة يف وزارة الدفاع األمريكية (الكتابة أكثر من مرة متتالية //٢
  ثر أمنا لكنها مكلفة يف الوقت الطريقة الثالثة أك// ٣

 OKبعد اإلنتهاء من اإلختيارات أضغط أوك 
  أخريا ال تنسى إخوانك ااهدين من الدعاء 

  
  
  

  ننتظر إقتراحاتكم بشأن السلسلة وما تنتظرونه منها يف األعداد القادمة إن شاء الرمحن
  لمستوى املتقدم ؟ هل ترى التوسع يف النواحي املتقدمة فتكون السلسلة موجة ل

  هل ترى خماطبة املستوى املتوسط ؟
  هل ترى الرتول للمستوى املنخفض ؟

  هل ترى تقسيم  العدد لثالث مستويات ؟
  أنتظرونا يف العدد القادم 


