
<=ا04فالا لصفلا ةصح( تن04نإلا 01ع ملعتلل ة+كولسلا دعاوقلا
?( 

/C عضولا ه7لع امع تن<:نالا ;:ع ة7م7لعتلا ة7لمعلل بلاطلاو ملعملا /.-ب لصاوتلا فلتخ!
D اهجو لصفلا لخاد 

/C لثمتي فالتخالا اذه .هجول
D: مهف ادج مهملا نم كلذلو .ة\روفلا تاق7لعتلاو لعافتلاو دسجلا ةغل تاراشإ 

aة7م7لعتلا ة7لمعلا حاجن نامضل تن<:نإلا ;:ع ملعتلل د7جلا كولسلل ةماعلا دعاوقلا ضع. 

امئاد نك •
j

ام<:حم 
j

 بلاط يأ لvق نم s\t;Dخت كولس يأ وأ ة!د!دهت وأ ة7موجه وا ةقئال .:غ ةغل مادختسا ،
�سا( .t;Dيدأت ءارجإ �إ يدؤيسو الوبقم س|ل )ة7ح ةسلج( ة7ضا<:فالا ة7ساردلا لصفلا ةصح لالخvنم ەداع 
/C ه7جوتو حصنو ةصحلا

D والا ةرملا�D وب لاصتالا مت�س راركتلا دنعو�D رمالا(. 
امئاد نك •

j
ام<:حم 

j
/C كئالمزو كملعم ءارآل 

D رعش� تنك اذإ .ةساردلا aمقف ،فالتخالا �إ ةجاحلا aكلذ aما<:حا. 
احماس�م نك •

j. هنم رخس� وا هجعزت ال ،كل ل7مز أطخأ اذإ.   
 .سردلاa ةقلعتم .:غ روص وأ را�فأ وأ طaاور وأ تاق7لعت ���ت ال •
�� يأ بتكت ال •

Dء aضاغ ةغلvح ةرخاس وا ةt> حازملا ل�7س �ع.  
 .كئالمز وأ كملعم نم ةدعاسملا بلط دنع " اركش "و "كلضف نم" لوقت نأ ركذت •
/C ةد!دش ة�7يدأت بقاوع قيبطت مت�س .ةصحلا ءانثا ملعملل روص وا تاطقل ذخأ امامت رظح! •

D اهثودح ةلاح. 
)C/

D سا كلذ ثودح ةلاح�vو ءاعدتسا عم ع¡بسا ةدمل ة7ضا<:فالا صصحلا نم بلاطلا داع�D رمالا aروضحلا 
 )ةعقاولا راركت مدعa دهعت ذخأل

 

<=ا04فالا لصفلا ةصح لDق ام
? 

 

 نا�ملا طaاوض •
  .ةصحلل كسفن ¤.tهتو دعتس�ل تاءاهلا يأ نع ةد7عa ،ةئداه ةقطنمو نا�م ددح -
 .ويدارلا وا زافلتلا ةزهجأو ةلومحملا فتاوهلا قالغإ عاري -
/©ا<:فالا �Dاردلا لصفلا ةصح �إ لوخدلا لvق رتويبم¨لا �ع ىرخا تاق7بطت يأ قلغو ءاهن¦ب مق  -

D 
 .)ة7ح ةسلج(

 .ةتباث ةءافكa لمع! كa صاخلا تن<:نإلا لاصتا نا نم دªأت •
 .ةصحلا روضحل ةسردملا يز ءادترا ك7لع بج! •
/C رارمتسالاو ة7جراخلا تاوصألاو تاءاهلإلا نم ل7لقتلل سأرلا تاعامس ءادترا لضفملا نم •

D ك<:لا:./ C/
D 

 .ةصحلا
/C /.-ط7حملا نم ةرمتسم ةكرح دوجو بنجت •

D كسولج نا�م 
/®و<:لإلا د\;:لا باسح مادختسا ك7لع بج! •

D ردملا�D صاخلا aل ك� لوصفلا صصح �إ لوخدلا ل7جس
  .ة7ضا<:فالا ة7ساردلا

 

<=ا04فالا لصفلا ةصح ءانثأ
? 

/C سلجا •
D سر عضوو ل�شD̄ م7لس  

 ة.:غص ةفاسم �ع ا.:ما¨لا �ع ظافحلا عم م7قتسم ل�ش° سلجا  •
 .ةصحلا لالخ ل²أت ال •
/�v³ي ال •

D اومل�تي نأ نيدلاولل aاع توص�D ةصحلا لالخ بلاطلا لوح ةرمتسم ةكرح دوجو مدع عم. 
 نم "join audio " و " start video " �ع طغضلا مث .ويد7فلاو توصلا نم لµ ل7غش� نم دªأتلا D;́ري  •

 .ةمئاقلا
 .كرود /.-ح! امدنع طقف لاؤسلا �ع بجأ •
 .ه7جراخ ءاضوض يأ نم كئالمز جاعزإ بنجتل سردلا ءانثأ mute عضو �ع نوفورك7ملا عضوب مق •
 mute عضو ءاغلإ لvق كملعم ةقفاوم راظتناو كد! عفر ق\sط نع قيلعت وأ لاؤس ك!دل نوك! امدنع كراش •

 .مال¨لا ءدvل



 .ة�7ناجلا تاشقانملل س|لو سردلا ع¡ضوم لوح ةثداحملا ل7هس�ل(chat) ةشدردلا ة7صاخ مدختسا •
 سردملاو بلاطلا لصاوت

/®و<:لا د\sب ص7صخت متي فوس
D صتخم موق7سو مسق ل¨ل aمسقلا aبناج نم تاراسفتسا يا �ع درلا 

  .ةداملل t/Dفلا بناجلاa هصاخ رومالا ءا7لوا وأ بلاطلا

 :تقولا ةرادSو م+لسلا دادعإلا

 .مويلا اذهل ةررقملا ة7ساردلا لوصفلل اقفو مهتقو بالطلا مظني نأ عقوتملا نم •
 لصف لµ �إ لوخدلا ل7جس�ب بالطلا موق! نأ عقوتملا نم .ددحم t/Dمز لودجل اقفو لوصفلا ءارجإ مت�س •

 �ع قئاقد 10 رورم دعa ةصحلل مامضنالاa بلاط يأل حمسÆ نل .ةصحلا ءدa تقو نم ةل7لق قئاقد لvق
aاهئد.  
/C ة7ساردلا مهماهم بالطلا لام�تسا •

D كلذل ددحملا تقولا. 
 رثؤي ال <tح روضحلاa ما/<:لالا وجرن كلذل ،اهرارمتساو ة7م7لعتلا ة7لمعلا ل7عفتل ة7مهألا غلاa رمأ روضحلا •

 .بالطلا م7يقت �ع با7غلا

 ةیضارتفالا ةصحلا دعاوق كاھتنا ةلاح يف بقاوعلا
 

 :ةیتالا بقاوعلا بلاطلا لمحتی فوس ،ةیضارتفالا ةصحلا دعاوقل كاھتنا يأ ةلاح يف

  ریذحتلا :يلوالا ةرملا •
  ةصحلا نم يئزج داعبتسا :ةیناثلا ةرملا •
 .رمالا يلوب لاصتالاو ةصحلا نم داعبتسا :ةثلاثلا ةرملا •

 

 روملا ءایلوأل ةظحالم
 ملعتلل ةلماكلا ھتصرف بلاطلل حیتی ىتح ةیمیلعتلا ةیلمعلا راسم يف لخدتلا مدع وجرن

 ةیضارتفالا ةصحلا ءانثا ملعملا عم لعافتلا مدع ءاجرب
 .روفلا ىلع ةیضارتفالا ةصحلا روضح نع بلاطلا داعبتسا متی فوس لخدتلا ةلاح يفو

 


