
جقهقن . رإأإن



 لإحئ اطحهعهئ: 

جقهف رإأإن كطأسح اق اسكهكل قكدأطجئ أقرإأؤ طقن الكهئ 
كمأمإمق مغجحأامق مسغف كمأحأامق� ماصمهح جإحأامق 

م﴾فدأإمق كتكمطئ كك أقكطأحظ مأقكمأحأئ كك جيف أقجمحأئ 
أىقفاحملهئ أقكطأسحئ� ثدؤ ٍّماكأكأامق� هثامن أقجقهف طقن 

كتكمطئ كك أقكمأغض أىقفاحملهئ أقكعهجئ� عن أقطجهج كك 
أقكمأشهض مأقكتأيئ أقكجاقعئ دمأـ فألئ إأقكتأف أىطيكن ٍّم 

أيتاكأطن ٍّم أقافلمقمتن ٍّم أقعلن ٍّم اصمهح أقحأئ ٍّم أقسثن 
إأىشأعئ ﴾قن كتأقن أقحهأجئ مأيطكأف.

أقجقهف اق ﴾طجأجل مسهأظائ كك غإف عفح رإأإن كك أقرإأؤ 
﴾قن أقرإأؤ 

كأحكدئ أقممأهأئ ماطقق أقطجهج كك أقكمأحأئ مأوكمح  ن كل اِّجن
جن أقطجهج كك أقثأتأئ  أقتجهجئ  أقمأجعئ عن ٍّمغأئ أقعحأط� ﴾قن دك
 عن أقطأقق طأجـئ هجحفمك 

ـ
قجن أقرإأؤ� عأورجأز أوفبح لتأثأ

 قحقغ أداعهجمأ كك عاحئ أقإغأ Íٍّمكهئ ﴾اغأك إطس أقكمأحأئ
إأقكلخف إافحهخ مغئ عحأظفق ﴾قن اطقق رء تجهج مكعهج.

ى



ي

 أيلاغأف
 إأقلرأش أقاتأحن

 ﴾قن طأقق
أىلاحلئ

 اطخهخ ثشمحغ
طقن أىلاحلئ

أوطكأف مأقحهأجئ

 أقاحمهة قلرأش
 اتأحن كك جيف

 أىطيك طقن
أىلاحلئ

 الكهئ كمأمؤ
ٍّصعأقغ عن أقحدق

 أفادأؤ أقبغئ
 كك جيف أقاحمهة

ققحأئ

 اطقق أقثحظ
أقهجمهئ

 أقثسمف طقن
مضهعئ أوثيق

ق ٍّدأدهأئ
كن
 اطق

 أقادمهع أقحغكن
 قالكهئ لرأصغ أقاتأحن

 ٍّم اطخهخ كدأحغ
أقمضهعن

 أىجأحئ
أىطيكهئ قوخكأئ

 أقكملاأة حُّهئ
اغلهئ م﴾إجأطهئ

 عمامرمؤ
PHOTOSHOP

 كسأجح أقجإح
أقسثعن

 فهظ
 افمك كِّبحأ عن

 أىطيق
أيتاكأطن 

اصمهح أقحأئ

 أقسثئ
مأقاظحهئ

 أقملجدئ
أقكطكأحهئ

 أقحدق
أىإجأطن

أقعمحخ



ً

ق ٍّدأدهأئ أقادمهع
كن
 اطق

 أقحغكن قالكهئ لرأصغ
 أقاتأحن ٍّم اطخهخ كدأحغ

أقمضهعهن

 أقاحمهة قلرأش اتأحن
 كك جيف أىطيك

طقن أىلاحلئ

https://bit.ly/3bweukA 

 أيلاغأف إأقلرأش
 أقاتأحن ﴾قن طأقق

أىلاحلئ

 اطخهخ ثشمحغ طقن
أىلاحلئ

https://bit.ly/2KfH79V

https://bit.ly/2zcHYG9

 أفادأؤ أقبغئ كك
جيف أقاحمهة ققحأئ

https://bit.ly/2VE6583

 اطحنظ طقن صحهغئ
 ﴾لرأ دهحئ حأاهئ

كلأدإئ

https://bit.ly/3biGPec

https://bit.ly/2VCVeLQ  



ٌ

� اطحظ طقن ٍّلمأض أقكملاأة
 مٍّلمأض أقغصض مأيلاغأف

 أقاجحهتن� مأفادؤ كمأحأئ
أقكملاأة أىإجأطن

.
https://bit.ly/2KgZoDW 

 اطحظ طقن كلسأئ أقامأسف
 أيتاكأطن� مصحع جكتمأ

 كض أقكخهة أقادمهغن� مصمح
 كمأحأاغ عن  أقاطأكف كطمأ

https://bit.ly/2KgZFqs أقكملاأة حُّهئ اغلهئ 
م﴾إجأطهئ

 فهظ افمك كِّبحأ عن
أىطيق أيتاكأطن 

جإح جمك كسجح ي غهكئ قل مي 
هجحة طك ﴾صأح أىرأطئ� اطحظ 
طقن كعممق أقكسأجح أقسثعهئ 

مٍّمكهامأ عن لغف أقجإح� مٍّلمأض 
أقكسأجح معك أقاطأكف كض فف 

لمض 
https://bit.ly/2ys5bna

 كسأجح أقجإح
أقسثعن

1  أفادؤ كمأحأئ إلأ أقداحأاهتهئ
 ككهخئ ىجأحئ أوخكئ� مكمأحأئ
أقاطأكف كض أقرأآطأئ مأهحأ 
 أىطيكهئ أقكطأجهئ� مأدارحظ
أوخكأئ غإف مغمطمأ م﴾جأحامأ

https://bit.ly/3eAlQWc 

 أىجأحئ أىطيكهئ
قوخكأئ

 اطحظ طقن كفملأئ إحلأكة
 أقعامرمؤ� مفهعهئ اسكهق

 أقكصإمطأئ مكمأغض أىلاحلئ مكطأقتئ
 أقسمح أقعامظحأعهئ مظهحمأ أقفبهح كك

أقكمأحأأئ
https://bit.ly/3bmZIN9 

PHOTOSHOP عمامرمؤ
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ٍ

أوطكأف 
مأقحهأجئ 

﴾حأ فلئ كك أورجأز أقكماكهك عن كتأقن أوطكأف 
مأقحهأجئ عمن عحساغ أهك قااطقق كمأحأئ أقاجصهش 
أيداحأاهتن مادمهع أقكرأحهض أقلأرآئ مأقادمهع 

أىقفاحملن مأقطجهج كك أقكمأشهض حأئ أقسقئ 
(َى) كمشمض عن كتأقن أقحهأجئ مأوطكأف

https://bit.ly/2KeUnvp 

كمأشهض طك ٍّمكهئ أقظحأ أقسثن قتدق أىلدأك 
مأقطيغئ إهك أقظحأ مأقسثئ مٍّلمأض أقاظحهئ 

أقكجاقعئ مصحع أقاظحهئ أقدقهكئ ماَّبهح أقاظحهئ 
أقكامأخلئ طقن أقسثئ إرفف كإأرح� مظهحمأ

(ّى) كمشمض عن كتأقن أقسثئ مأقاظجهئ 
https://bit.ly/3alD1rs

أقسثئ 
مأقاظحهئ

اصمهح 
أقحأئ

صمح حأاغ ماطحظ طقن كمأحأئ أقغهأجئ أقكِّبحئ مأىجأحئ 
 �أقعطأقئ مفهعهئ ثف أقكرفيئ م﴾اجأح أقغحأحأئ

مكمأحأئ أياسأف أقكجاقعئ 
(وي) كمشمض عن كتأف اصمهح أقحأئ 
https://bit.ly/3eAsThC



كلمطأئ

َ

أقملجدئ أقكطكأحهئلكن كممإئ صعقغ
 مف ٍّلئ كملجخ كطكأحن 

 لغجق قغ (وي) غلأئ كاجسسئ طقن
 أقهماهمؤ عن كتأف أقملجدئ أقكطكأحهئ

https://bit.ly/2KhXqDe

﴾ك فلئ احظؤ عن الكهئ كمأمؤ ٍّصعأقغ 
عن أقحدق� ٍّلئ عن أقكفأك أقسثهت ( هلست 

إأقإغأ كض أوصعأف ٍّبلأ أقاسعت) 
https://bit.ly/3bmbZl5 

https://bit.ly/2XKaSYo

اطقق أقثحظ أقهجمهئ
 ﴾حأ فلئ كك كثإن اطقق أقثحظ أقهجمهئ

 أقتكهقئ إصحع دمقئ مككاطئ طقهغ
إكمغض تمخأ 

https://bit.ly/3ajaySY

أقملجدئ أقكطكأحهئ
 مف ٍّلئ كملجخ كطكأحن 

 لغجق قغ (وي) غلأئ كاجسسئ طقن
 أقهماهمؤ عن كتأف أقملجدئ أقكطكأحهئ

https://bit.ly/2KhXqDe

أقحدق أىإجأطن

ماـكأ إَّك احدق ٍّغحؤ ﴾قن  ﴾ك فلئ كل
 أقثغهغئ� مإصحهغئ اتطف قمثأاغ لأإشئ
إأقثهأئ لثك ملأ ﴾حأ إأقكفأك أقسثهت

https://bit.ly/3eyIApK

اطقق أىلتقهخهئ

أققظئ أىلتقهخهئ ٍّسإثئ إكبأإئ تمأخ دعح 
لثم أقطأقق 

(ً) كمأغض حأئ سقئ 
اطقق مصمح قظاغ أىلتقهخهئ

https://bit.ly/34KLu6p 

https://bit.ly/2VCJ1a0 

https://bit.ly/2KfD6lJ
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