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 هىاتف وقبلت -بزامجيبث  -كىمبيىتز  -سىفتىيزاث  -شيزوج  -اجهشة استقببل  -صيبوت  –تزكيببث  -شفزاث   -فضبئيبث 

 مه مىاضيع هذا العذد

 مىاضيع حصزيت ببقالم الزواد

 A 16 Eutelsatالقمر عبر بلقان قناة من  460-

  HDٌوناٌتد و تشٌلسً والدوري اإلنجلٌزى مان -

 link-tpمفصل إلعدادات روتر شرح -

 والصوتافضل برامج تحوٌل صٌغ الفٌدٌو -
  HDL 4930Strongالجهاز العمالق مواصفات -

 مصنفة مناطقٌا العربٌة قائمة بث القنوات -

 TV Sinemaتعرف معً على الباقة الرائعة -

قنوات تنقل الدوري اإلسبانً  5:األذرٌة الرائعةالباقة -

   واإلنجلٌزي واإلٌطالً وتعرض احدث األفالم العالمٌة

  مىاضيع حصزيت ببقالم االعضبء الىاعذيه
 plus3-HDللجهاز  ( LOAD ING) مشكلة حل -
 القنواتالترددات لالقمار الصناعٌه مع صور اقوى -

 23.5شـــرح استقبـــــال قمر استـــــــرا فى الموقع -

 free -ir humaxالٌكم حل مشكلة -

 SunPlus حماٌة االجهزة ذات المعالج فك -

 العالطرف على جهاز عبد  8فالشة شرح شحن اى -

 hd  7020لدرٌم  0r 109نمسٌس باكاب -
  9DOMICAباك اب من شبح نت الصورة دومٌكا -
 2013/  2012جدول مبارٌات الدورى االٌطالى -
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 هىاتف وقبلت -بزامجيبث  -كىمبيىتز  -سىفتىيزاث  -شيزوج  -اجهشة استقببل  -صيبوت  –تزكيببث  -شفزاث   -فضبئيبث 

 مه مىاضيع هذا العذد

 متىىعتشزوحبث حصزيت  ومىاضيع 

 

  ماٌخصه وكل  Crow HD AL- 7700الجهاز -

 (االش دي الكاسر) الهٌومكس الدولفٌن -

    hd8000 sabعلى t -dvbتشغٌل البث بنظام -

 tuxvisionببرنامج  من الدرٌم بوكس التسجٌل -

 اوبرامج  ftpبدون بوكس درٌم كٌفٌة الدخول لملفات -

 دىواالتش usb الصٌنى المزود  999مان رٌتش -

 فنى الدش وأهمٌته فى منظومة البناء الحدٌث -

  8بالتعرٌف االخٌر على وٌندوز tevii كروت تشغٌل -

 حذيثتسىفتىيزاث 

 

 bravoo+hdسوفت وٌر جهاز -

  Falcon  &Fox plusجدٌد لل  slaveسوفت وٌر-

 على قمر الهٌالسات galaxyبرنامج جدٌد للدنكل -

 hd-3احدث اصدارات العمالق -

 Pro3 -Plus + HD3 -HDأحدث اصدارات -

 الفضUsbً لتعمل مع Sd الشبح سوفتوٌر لعائله -

االسطوره للكٌوماكس المٌنى واالسود فٌرجن الباتش -

  1والهٌروشٌما االحمر فٌرجن  2و1
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 هىاتف وقبلت -بزامجيبث  -كىمبيىتز  -سىفتىيزاث  -شيزوج  -اجهشة استقببل  -صيبوت  –تزكيببث  -شفزاث   -فضبئيبث 

 مه مىاضيع هذا العذد

 مه ارشيف فىبن سبث

 

  mediagoldenالخاصة بجهاز wifi قطعة تعرٌف -

 IIHD 1 NO. Hitechماٌخص جهاذ كل -

  hd18500 ye nextللجهاز  twinخاصٌة تفعٌل -

  hd oscar1000 ztiger دراسة تحلٌل للجهاز -

لجهاز Cccam و Newcamd الشٌرنج تشغٌل -

  HDTV2000 Nextالتركً العمالق 

 مباشرهشرح تشغٌل فالشه االنترنت على الجوكر -

 بجمٌع المودٌالتسكاي الكامله لالوٌن الموسوعه -

 سبثمه ارشيف فىبن 

 

 كٌف تقوم بتعدٌل قٌم الرموت للرٌسفرالصٌنى -

 hd 2010ستارتراك على CCCam تشغٌل شرح -

 starsat_mega كسر حماٌه عائله " حصرٌا-

 القدٌمعمل الخلفٌات الاسترا شرح -

 االسترالضغط السوفت وٌر الجهزة شرح مصور -

 لدنجلال تقبل التحوٌل التً االجهزة حل مشكلة -

 بالتفصٌلوارسال القنوات للدرٌم بوكس سحب -

 والالقطالرسٌفر بٌن التوصٌل لطرق المرجع الشامل -
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 هىاتف وقبلت -بزامجيبث  -كىمبيىتز  -سىفتىيزاث  -شيزوج  -اجهشة استقببل  -صيبوت  –تزكيببث  -شفزاث   -فضبئيبث 

 مه مىاضيع هذا العذد

 بزامج كىمبيىتز حصزيت

 بروابط مباشرة   Microsoft Office 15برنامج -

 مع التفعٌل RealPlayer Plus  15.0.5.109برنامج-

  7.4.1.11Nitro PDF Professionalالعمالق -
 Drivers for Laptop DNSمع  7تعارٌف وٌندوز -

-Student Edition3 Pro Sp XpWin  

-Final 14.0.1  FireFoxMozilla  

-2Slideshow Studio HD Ashampoo 

-Fi2013 13.0.0.3370 Kaspersky  

-86x3 SP Areo XpWindows  وتعرٌفات الساتا 

 تطبيقبث والعبة حصزيت للجىاالث الحذيثت

 ipod – ipad - iphoneسوفتوٌرات اجهزة آبل -

 معربة كامالجدٌدة بأٌادي فنان سات v miui 4روم -

 اربعة عشر تطبٌقا اسالمٌا من متجر سامسونج -

  1.6.5VMoon+ Reader Proقارىء الكتب -

  TSF Shellمن االنشر الخرافً نسخة مكركة-

 1.1.1vPlus  jetAudioقارى الموسٌقى الشهٌر -

 105Build1.8.4V FlipBoardاألخبار لالندروٌد -

  Skies VMortal 1.09لعبة الطائرة المهاجمة -

 1.3.3Pro V Winampقارىء الموسٌقى الشهٌر -
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 ثقهى ٍْئخ انتذشٌش –كم تأخٍش فٍّ خٍش كثٍش
 دأثُب ػهى اٌ َطم ػهٍكى يُتصف كم شٓش ثؼذد جذٌذ يٍ يجهتكى انغشاء فُبٌ سبد

 االخجبس ٔانجشايج ٔانششٔدبديٍ جذٌذ ًْٔ تضى غبنت ٔاْى يب جبدد ثّ اٌذٌكى 

 نتكٌٕ اسشٍفب ٌُٓم يُّ انجًٍغ ٔظال ٌهٕر ثذًبِ شجبثُب ٔأالدَب نٍتؼهًٕا ٌٔؼهًٕا

 غٍش اَُب ٔنضشٔف طبسئخ ٔآًْب دهٕل انشٓش انفضٍم ٔيب ٌتطهجّ يٍ استؼذاداد

 اغسطس ثبصذاس ٔادذ –ٌٕنٍٕ ٔ آة  –استقش ثُب انشأي الصذاس ػذدي  تًٕص 

 ٔيغ انتبخٍش صبس االختٍبس ثٍٍ انًٕاضٍغ صؼجب ٔالٌ اسضبء انجًٍغ غبٌخ التذسك

 فبٌ ْزا االصذاس قذ سكض ػهى االسشٍف ٔانًٕاضٍغ انًًٓخ ٔيطؼًب ثًٕاضٍغ جذٌذح

 ٔػزسا الَُب نى َضى نالصذاس غبنت يب كتجتًِٕ يٍ يٕاضٍغ جًٍهخ ٔجذٌذح ٔدصشٌخ

 ار اٌ ْبجسُب االٔل ٔاالخٍش ْٕ يسٍشح فُبٌ سبد كًُجض جًبػً سبْى ثّ انخٍشٌٔ

 طبيذٍٍ الػذاد جٍم يٍ انشجبة انٕاػذ ٌكًم انًسٍشح يغ اخٕاَّ يٍ انشٔاد االٔائم 

 انضٍقخػٍ االنقبة ٔاالسًبء ٔانًصبنخ ٌٔستًش ػطبء انخٍشٌٍ يٍ اثُبءِ ثؼٍذا 

 دػٕاتكى يؼُب  نُصشح انًظهٕيٍٍ يٍ اْهُب فً سٕسٌخ انذجٍجخ ٔشتى ثقبع االسض 

 َٔسأنّ تؼبنى انتٕفٍق ٔانسذاد ثؼًم ٌشضٍّ ٔسؼً ٌجؼهّ فً يٍضاَُب ٌٕو َهقبِ
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 صفذخ اػالَبد

 الباقات العامله  حالٌا على سٌرفر فنان سات  نٌوكامد  وسى سى كامد 

 قمر النٌل سات 
 وجمٌع القنوات الهندٌه وباقة الجزٌره الرٌاضٌة كاملة  ARTقنوات 

 القمر االوربى هوت بٌرد
 لمشاهدة الدوري االنجلٌزي المتمٌز  SKYباقة السٌفرا و 

 قمر استرا

 العدٌد من القنوات الممٌزة 

 (نٌل سات وعرب سات واالوربى ) اقمار  3قنوات الجزٌرة الرٌاضٌه على 

 ....بسٌرفر مستقر ... تحدٌث مستمر لالفضل 

 القنوات المشفرةتقطٌع لمشاهدة أفضل وبال خدمة متمٌزة ألعضاء منتدانا ألقوى سٌرفرعالمً 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مىاضيع حصزيت ببقالم الزواد

قنوات رٌاضٌة وأفالم عالمٌة وأغانً من بلقان كلها تبث عبر القمر 
 قناة 460وتحمل   Eutelsat 16Aالعمالق 

 

 

 

 

 

 
 

 درجة شرق  16تقع على المدار  Eutelsat 16Aالقمر .. األصـــلاخوتً األعزااااء فً منتدٌات فنان سات 

 الشام وخارطة التغطٌة تشمل بعض اجزاء وبالد  وٌمكن أستقبال هذا القمر فً العراق ودول الخلٌج العربً 

 سم 60تمكنت من إستتقباله فً العراق بطبق شخصٌا و وتونسوالمغرب ولٌبٌا مصر والجزائر 

 نهًضٌذ يٍ انًؼهٕيبد ػهى انشاثظ انتبنً
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مىاضيع حصزيت ببقالم الزواد

وقناة لألفالم العالمٌة  HDقنوات مان ٌوناٌتد و تشٌلسً والدوري اإلنجلٌزى 

  NBAبالترجمة العربٌة و قناة

 

 
, 
 

 
 درجة شرق  10تقع على المدار  Eutelsat 10Aالقمر .. اخوتً األعزااااء فً منتدٌات فنان سات 

 سم 80تمكنت من إستقباله فً العراق بطبق شخصٌا وٌمكن أستقباله فً العراق ودول الخلٌج العربً وبالد الشام 
 والتً تنقل  PREMIER LEAGUEاإلنجلٌزٌة الرائعة القناة ومن ضمن القنوات المكسورة الشفرة بإمكانكم متابعة 

 30000عامودي  11386: عبر الترددوتبث مبارٌات الدوري اإلنجلٌزي الممتاز بإستمرار 

 HDوتبث بتقنٌة الــ  bissهذه القناة مشفرة بنظام الـــ 

 نهًضٌذ يٍ انًؼهٕيبد
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مىاضيع حصزيت ببقالم الزواد

 tp-linkحصرٌاً بفنان سات الغالً شرح مفصل إلعدادات روتر 
 

 تابع الشرح بالصور

 

 

 

 

 

 

 

 
ٔ 

 

 

 

 انًٕضٕع ثبنكبيم ُْب
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مىاضيع حصزيت ببقالم الزواد

 من نار الفرن الى فنان سات افضل برامج تحوٌل صٌغ الفٌدٌو والصوت 
Any Video Converter Free 3.4.0 

 
 
 

 

 

 اغلب األفالم ٌمكنك تحوٌل اغلب صٌغ فٌدٌو شعبٌةوٌستطٌع تحوٌل بٌن صٌغ الفٌدٌو تحوٌل برنامج 

 البرنامج أغلب صٌغ الفٌدٌو ٌدعم  العالٌةالجودة و بسرعة كبٌرة بالتحوٌل ٌتمٌز 

 rm, asf, mpg, avi, wmv, vcd, svcd, dvd to rm, asf, mpg, avi, wmv, vcd, svcd, dvd  

  AVI : DivX, XviD, DV Video, MS MPEG4, Intel indeoٌدعم التحوٌل الى صٌغ وكذالك 

 VCD,SVCD,DVD: أ MPEG-1,MPEG-2  :WMV,ASFتحوٌل صٌغ الفٌدٌو الى وٌدعم 
 للمشيذ عه المىضىع والتحميل.
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مىاضيع حصزيت ببقالم الزواد

 وبالصور Strong 4930L HD مواصفات الجهاز العمالق إلٌكم 

WI-FI & facebook & Gmail & twitter &Youtube 

 
 
 

 

 

 

 ومن أهم مواصفات الجهاز الجدٌد 

  twitterو  facebookاألجتماعً على الجهاز وفتح مواقع التواصل  Gmailإٌمٌل فتح 
 لألنترنت  WI-FIبالصوروالجهاز ٌتمتع  بخاصٌة الخاصة  Picasaالشهٌروأٌضاً بإمكانك تصفح الموقع العالمً 

 نهًضٌذ ػٍ انًٕضٕع ٔانتذًٍم
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http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=103315
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=103315


Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

100456http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مىاضيع حصزيت ببقالم الزواد

 المناطقدولة وتصنٌفها حسب لكل قائمة بث القنوات العربٌة : حصرٌا

 
 
 

 
 
 

 

 

 واختار بلدكانقر على منطقة االستقبال الخاص بك 

 فقط تضغــط على علم الدولة الذى ترٌــد معرفة تردداتــة وتغطٌة األقمار التً توجد علٌه القنوات

 نهًضٌذ يٍ انًؼهٕيبد ٔانتذًٍم

http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?f=199
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

100177http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مىاضيع حصزيت ببقالم الزواد

أفالمها أفضل من أفالم  Sinema TV تعرف معً على الباقة الرائعة 

 Hellas Satالشهٌر  الشوتاٌـم وتبث عبر القمر الشٌرنـج 
  8800افقً  11664عبر التردد وتبث  الرائعةالتركٌة  Oflaz Medya Grubuمن باقة 

 HDبتقنٌة الــ وتبثان  Sinema TV AskHD , Sinema TV Aksiyon HD  :وتحمل القناتٌن الرائعتٌن 
 مكسورة الشفرة bissمشفرتان بنظام الــ والقناتان 

 

 

 

 
 

 نهًضٌذ ػٍ انًٕضٕع
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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104083http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مىاضيع حصزيت ببقالم الزواد

قنوات تنقل الدوري اإلسبانً واإلنجلٌزي  5:الباقة األذرٌة الرائعة

 واإلٌطالً وتعرض احدث األفالم العالمٌة 

 

 

 

 
 

 اوربا مع احدث افالم الهولٌود واالفالم الوثائقٌة وأبطال  اإلسبانً واإلنجلٌزي واإلٌطالً الدوري متابعة بإمكانكم 

 قنوات 5وتضم  درجة شرق  42المدار  Turksatتبث عبر القمروالتً   PU Teleradioعلى الباقة األذربٌجانٌة 
Idman Azerbaijan الــ  القناة عند نقل المبارٌات ٌتشفر بنظام هذهbiss  الشفرةمكسورة 

 للمشيذ عه المىضىع
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

 =199http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?fلالعالن في مجلت فىبن سبث  

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 صفذخ اػالَبد

 الباقات العامله  حالٌا على سٌرفر فنان سات  نٌوكامد  وسى سى كامد 

 قمر النٌل سات 
 وجمٌع القنوات الهندٌه وباقة الجزٌره الرٌاضٌة كاملة  ARTقنوات 

 القمر االوربى هوت بٌرد
 لمشاهدة الدوري االنجلٌزي المتمٌز  SKYباقة السٌفرا و 

 قمر استرا

 العدٌد من القنوات الممٌزة 

 (نٌل سات وعرب سات واالوربى ) اقمار  3قنوات الجزٌرة الرٌاضٌه على 

 ....بسٌرفر مستقر ... تحدٌث مستمر لالفضل 

 القنوات المشفرةتقطٌع لمشاهدة أفضل وبال خدمة متمٌزة ألعضاء منتدانا ألقوى سٌرفرعالمً 

http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?f=199
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

71070http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مواضٌع حصرٌة باقالم االعضاء الواعدٌن

 لتحمٌلمع لودر  HD-3plusللجهاز  LOAD ING  حل مشكلة 
 وسحب السوفتوٌر وملف القنوات

 الرحٌمبسم هللا الرحمن 

 الضغط هنااللودر بعد التحمٌل السوفتوٌر عن طرٌق ٌتم   HD-3plusللجهاز  LOAD ING عند الوقوع فى مشكلة 

 تابع الشرح بالصور

 

 

 

 

 

 
 
 

 نهًضٌذ ػٍ انًٕضٕع
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

99255http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مواضٌع حصرٌة باقالم االعضاء الواعدٌن

 حصري 2012اقوى الترددات لالقمار الصناعٌه مع صور القنوات لعام
 

 االعزاء اقدم لكم الٌوماخوانى 

 KU BANDاقـوى الترددات لالقمــار الصناعٌه بشكل حصري وصورة قناه من كل تردد للقمــر الصناعى ال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهًضٌذ ػٍ انًٕضٕع ٔانتذًٍم
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

99256http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مواضٌع حصرٌة باقالم االعضاء الواعدٌن

 حصري 23.5شـــرح استقبـــــال قمر استـــــــرا فى الموقع 
 

 التوجه الى قمر العربسات بعد  شرق 26شرق وقمرالعربسات 21المدار w6القمر ٌقع بٌن ٌوتلسات 

 درجات  3العربسات بمقداراتجاه التقاطه اسفل القمر عكس  ٌمكنكم 

 للقمـــــــــــــــــــــــــــــــر وصور لبعض القنواتخرائــــــــــــــــــــــــــــط التغطٌــــــــــــــــــــه 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نهًضٌذ ػٍ انًٕضٕع
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

98271http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مواضٌع حصرٌة باقالم االعضاء الواعدٌن

 ا
 االسود  على فنان سات االصل humax ir-freeحل مشكلة لٌكم 

 الملف وتمتع بالمشاهدة حمل 

 

 

 

 
 لمتابعة الموضوع والتحمٌل
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

99275http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مواضٌع حصرٌة باقالم االعضاء الواعدٌن

 streamمثل SunPlusحصرٌا فك حماٌة االجهزة ذات المعالج 
x3400+sunbox+nest 

 .الشرح ٌشمل كل األجهزة الشبٌهة هذا .لالحتكارتحت شعار ال 

 .sunplusالمعالج ماٌحمل  وكل .رٌد بوكس .سانبوكس..كراو..1000نٌست..3400أكس - سترٌم 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 نهًضٌذ ػٍ انًٕضٕع ٔانتذًٍم
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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37300http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مواضٌع حصرٌة باقالم االعضاء الواعدٌن

 gxطرف على جهاز عبد العال من خالل اللودر  8عاٌز تشحن اى فالشة 
 (الشرح بالصور)تفضل معنا داخل فنان 

 طرف بتكون محتاجة الى شحن  8كلنا طبعاً اى فالشة 

 العالبنحطها فى جهاز هٌروشٌما او كٌوماكس او براكلبس من االجهزة الجدٌدة اجهزة عبد 

 طرف 8نتابع اعدادات شحن الفالشات الـــ وبالصور  % 100مشروع ناجح وهو  وكلنا نعلم هذا الكالم 

 

 

 

 

 

 
 

 للمشيذ عه المىضىع والتحميل
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

100498http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مواضٌع حصرٌة باقالم االعضاء الواعدٌن

 r0 109نمسٌس باكاب   hd 7020حصرٌا وقبل الجمٌع لدرٌم 
 

  bk up Nemsis 109 r0هذا الباكاب هدٌة العضاء المنتدي لٌكون اول باكاب لهذا االصدار من النمسٌس 
 قنوات رائعةمفضلة علً بٌكون القمار الناٌل واالوروبً والغرب سات وٌحتوي ccam 2.3.0االصدار ٌحتوي علً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمشيذ حىل المىضىع والتحميل
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Fannannsat 
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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100393http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مواضٌع حصرٌة باقالم االعضاء الواعدٌن

  DOMICA 9باك اب من شبح نت الصورة دومٌكا 
 

 DOMICA 9aهذا أحدث باك اب من شبح نت الصورة دومٌكا 
 "  و تعمل الصورة بكل سالسة وسرٌعة جدا 84bوبوت  800الدرٌم بوكس 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 نهًضٌذ ػٍ انًٕضٕع
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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101950http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 مواضٌع حصرٌة باقالم االعضاء الواعدٌن

  2013/  2012جدول مبارٌات الدورى االٌطالى 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 نهًضٌذ ػٍ انًٕضٕع
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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 =199http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?fلالعالن في مجلت فىبن سبث  

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 صفذخ اػالَبد

 الباقات العامله  حالٌا على سٌرفر فنان سات  نٌوكامد  وسى سى كامد 

 قمر النٌل سات 
 وجمٌع القنوات الهندٌه وباقة الجزٌره الرٌاضٌة كاملة  ARTقنوات 

 القمر االوربى هوت بٌرد
 لمشاهدة الدوري االنجلٌزي المتمٌز  SKYباقة السٌفرا و 

 قمر استرا

 العدٌد من القنوات الممٌزة 

 (نٌل سات وعرب سات واالوربى ) اقمار  3قنوات الجزٌرة الرٌاضٌه على 

 ....بسٌرفر مستقر ... تحدٌث مستمر لالفضل 

 القنوات المشفرةتقطٌع لمشاهدة أفضل وبال خدمة متمٌزة ألعضاء منتدانا ألقوى سٌرفرعالمً 
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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80968http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 شروحات حصرٌة ومواضٌع منوعة

  Crowلجهازباول منتدى وحصرٌا على فنان سات شروحات حصرٌه 
HD AL-7700  وكل ماٌخصه 

 LANٌعمل بنظام اللٌنكس وٌحتوي على فتحة الجهاز  -Nova EVO وهو شبٌه  NO1تابع لسٌرفر الجهاز 
 YOUTUBEٌدعم تصفح ال واٌضا  االنترنتٌدعم االشتراكات وفٌه اشتراك لمدة سنه مجانا على 

 واكثرانترنت مجانً لمدة عام واٌضا شرٌنج فضائً لمدة عام  Nova EVO HDطرٌقة التحدٌث والقوائم تشبه ال 

  NSS6( الثور)انتلسات  &W3 & W6على االتنٌن شرٌنج فضائى عبر وٌعمل  الكروتواٌضا به مدخل لتشغٌل  

 HDالجهاز تعمل علٌه السكاي والبولسات والكنال والفٌلم بوكس والجزٌره واالرتً كل هده الباقات بما فٌها 
 

 

 

 

 

 للمشيذ عه المىضىع
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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66457http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 شروحات حصرٌة ومواضٌع منوعة

 (االش دي الكاسر) حصرى وبفنان فقط الهٌومكس الدولفٌن 
 (االش دي الكاسر) اقدم لكم الٌوم بعض ممٌزات جهاز الهٌومكس الدولفٌن 

 بة كامة داخلٌة جاهزة وٌقراء جمٌع انواع الكروت شغال عن طرٌق الــشٌر الفضائــــى مزاٌاه 

 Thor 0.8Wالفضائـى ٌشتغل حالٌا علىقمر الشٌر و FULL HD 1080عن طرٌق االنترنتواٌضا 
 لتركٌب فالش  usbعلى مدخل وٌحتوى على حاضنة للكروت ٌحتوي 

 hdنظام وٌدعم ٌحتوي على دنقل داخلً مع امكانٌة تركٌب دنقل خارجً 
 
 
 
 

 

 

 

 للمشيذ مه المعلىمبث
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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  2012( تمىس وآة)لشهزي  –الثبلث والزابع العذد 

 شروحات حصرٌة ومواضٌع منوعة

على  dvb-tشرح بالصور لتشغٌل القنوات األرضٌة التً تبث بنظام 

  sab 8000 hdالجهاز الهولندي العمالق 
 العمالقعلى الجهاز الهولندي  DVB-T بنظامإلٌكم شرح لتشغٌل القنوات األرضٌة التً تبث 

SAB Ultimedia 8000 HD 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 شروحات حصرٌة ومواضٌع منوعة

  tuxvisionالٌكم الشرح المصورللتسجٌل من الدرٌم بوكس ببرنامج 
 بالصورة  tuxvisionبرنامج انواع الدرٌم بوكس باستعمال لجمٌع  المشاهدة و التسجٌل الشرح االمكانٌة الٌكم 

 ٌجب الدخول الى اعدادات الدرٌم بوكس ثم  الحاسوبعلى وتنصٌبه   tuxvisionٌجب تحمٌل البرنامج اوال 

communication setup  
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 شروحات حصرٌة ومواضٌع منوعة

 وال برامج  ftpكٌفٌة الدخول لملفات الدرٌم بوكس من دون 
 ببرامجوال   FTPبال عٌرالمتصفح  بوكسشرح كٌفٌة الدخول لملفات الدرٌم 

 للوٌندوز االصداراتاألخرى الطرٌقة تعمل على مختلف و Windows XPالشرح تم على نظام 

 التعامل مع الملفات الموجودة على من و القوائم هذه الطرٌقة تمكننا  الخطوات لكن هناك إختالف فً و 

 اعطاء صالحٌات و اضافة ملفات و  حذفبشكل كامل من تعدٌل و الدرٌم بوكس 

 للقٌام بهاالتالٌة الطرٌقة سهلة و ٌكفً اتباع الخطوات  و ... الكمبٌوتر، الى غٌر ذلكعلى حفضها و 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 شروحات حصرٌة ومواضٌع منوعة

 واالتش دى  usb الصٌنى المزود  999كل شىء عن رٌتش مان 

 االصلمصور لفنان سات شرح 
 usb& hdشرح مصور للتحمٌل السوفت وتفعٌل جهاز رٌتش مان الصٌنى المزود بمنفذ 

 عن سوفت مدمج به ملف قنوات وهوعباره اوال شرح مصور لهذا الجهاز لتحمٌل السوفت وٌر 

 ضبط اعدادت تحمٌل السوفت مع لودر الجى اكس او اللودر السحرى هو اوال اللودر المستخدم 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 شروحات حصرٌة ومواضٌع منوعة

 (  فنان سات)كشك مجدى  -فنى الدش وأهمٌته فى منظومة البناء الحدٌث 
 الٌوم اطرح علٌكم موضوع ٌبٌن اهمٌة فنى الستاالٌت فى عملٌة البناء الحدٌث 

 من احتٌاجات االنسان المعاصر للحٌاة ومابها هذه االهمٌة التى ٌحتاجها المجتمع الٌوم فى ظل التطور التكنولوجى 

 المنزل الحدٌثاو استخدامه الدوات الصوت والصورة سواء بالعمل من 

الم ٌحن الوقت الذى ٌظهر به اهمٌة هذا الفنى وراٌة فى وضع اسس لهذه المنظومة قبل الشروع فى عمل الدٌكور 

 هو االن عنصر مهم فى هذه المنظومة وحسب رأٌى للبناء مثله مثل مهندس الدٌكور ومهندس الكهرباء 

هذا لما االقٌه من مهازل فى اماكن مهمة من المفترض ان تكون مهٌأه لتأسٌس شبكات داخلٌة للصوت والصورة اقول 

 االستخدماتتتماشى مع دٌكور المكان واٌضا التطور الكبٌر فى احتٌاج االفراد من هذه هندسٌة محترمة بطرٌقة 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 شروحات حصرٌة ومواضٌع منوعة

  tevii ألول مرة فى المنتدٌات العربٌة والعالمٌة تشغٌل كروت 

 8االخٌر على وٌندوز بالتعرٌف 
 نجاح اخر ومتوالى بفضل هللا تعالى ثم دعواتكم لنا 

 8على وٌندوز  410تتواصل تجاربنا المستمرة وبعد نجاحنا فى تشغٌل كارت توٌنهان ازورى وٌف 
باخر تعرٌفات تم انزالها من الموقع الرسى للكارت للكروت ارقام  8على وٌندوز  teviiتم بحمد هللا تشغٌل كروت 

421 - 464 - 471 
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 =199http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?fلالعالن في مجلت فىبن سبث  

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 صفذخ اػالَبد

 الباقات العامله  حالٌا على سٌرفر فنان سات  نٌوكامد  وسى سى كامد 

 قمر النٌل سات 
 وجمٌع القنوات الهندٌه وباقة الجزٌره الرٌاضٌة كاملة  ARTقنوات 

 القمر االوربى هوت بٌرد
 لمشاهدة الدوري االنجلٌزي المتمٌز  SKYباقة السٌفرا و 

 قمر استرا

 العدٌد من القنوات الممٌزة 

 (نٌل سات وعرب سات واالوربى ) اقمار  3قنوات الجزٌرة الرٌاضٌه على 

 ....بسٌرفر مستقر ... تحدٌث مستمر لالفضل 

 القنوات المشفرةتقطٌع لمشاهدة أفضل وبال خدمة متمٌزة ألعضاء منتدانا ألقوى سٌرفرعالمً 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 سوفتوٌرات حدٌثة

 2012-7-4الجدٌد بتارٌخ  bravoo+hdجدٌد سوفت وٌر جهاز 
 

.zip20120701-1106006GZ-_osd_two_a_south_america830Bravoo+_ss 
 هٌال سات&  w 3w &6  الشٌرنجٌعمل على قمر 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 سوفتوٌرات حدٌثة

 
 Fox plus& الجدٌد  Falcon جدٌد لل  slave سوفت وٌر

 2012-7-1بتارٌخ 
 

 ذو مدخل واحد من الخلف الفالكون الجدٌد سوفتوٌر الٌكم 

 

 هذا السلٌف هو لزٌادة فً عدد القنوات وثبات السٌرفر 

 

 

 نهًضٌذ دٕل انًٕضٕع ٔانتذًٍم
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 سوفتوٌرات حدٌثة

 
 الهٌالساتعلى قمر  galaxyجدٌد للدنكل برنامج 

 

 
  galaxyبرنامج جدٌد للدنكل 

 

 قمر الهٌالسات شغال مٌة مٌة ومجرب وبدون اي تقطٌع على 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 سوفتوٌرات حدٌثة

 
   2012-7-12بتارٌخ  HD-3 اصدارات العمالق احدث 

 سٌرفر النت بعد التعدٌل على السوفتوتشغٌل 

 
 لتشغٌل سٌرفر النت 

 
protocol-ip protocol-zcamd 

 
 من هنا السوفتوٌر
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 سوفتوٌرات حدٌثة

ومعرفة مدة عمر  HD-3 Plus + HD-3 Proأحدث اصدارات العمالقان 

 2012-7-21سٌرفر النت بتارٌخ 
 

  plusالطرٌقة لل 
protocol-ip protocol-zcamd  

  ZCAMDضع سلك النت واطفئ الجهاز من الخلف وارجع الى صفحة خٌار 

 الزر األصفر ٌعطٌك تارٌخ انتهاء السٌرفر المجانً للنت واضغط 

 

  Proالطرٌقة ل 
  ZCAMDالبروتوكول ٌجب ان ٌكون -camd-التحكم فً الوصول-منٌو

 للنتالزر االصفر ٌعطٌك تارٌخ نهاٌة السٌرفر المجانً واضغط 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 سوفتوٌرات حدٌثة

 Usbلتعمل مع  Sdعلى فنان سات االصل سوفتوٌر جدٌد لعائله الشبح 
 {مدمج} 2012-7-22الفضً بتارٌخ 

Hitech M1 
Zone 

Casper 
DC2000 

Fantome 
I cono 
AG sat 

Freebox II 
Hitech Xps 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 سوفتوٌرات حدٌثة

 2و1الٌك الباتش االسطوره للكٌوماكس المٌنى واالسود فٌرجن 

 1والهٌروشٌما االحمر فٌرجن 
 الممٌزهمره تعرٌب اسهل مع التطوٌله والول 

 العادىوالول مره تعدٌل ملف اللغه لٌتناسب مع المستخدم 

 2012الباسورد الماستر 

 العمالقوالٌكم بعض الصور للمنٌو 
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 =199http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?fلالعالن في مجلت فىبن سبث  

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 صفذخ اػالَبد

 الباقات العامله  حالٌا على سٌرفر فنان سات  نٌوكامد  وسى سى كامد 

 قمر النٌل سات 
 وجمٌع القنوات الهندٌه وباقة الجزٌره الرٌاضٌة كاملة  ARTقنوات 

 القمر االوربى هوت بٌرد
 لمشاهدة الدوري االنجلٌزي المتمٌز  SKYباقة السٌفرا و 

 قمر استرا

 العدٌد من القنوات الممٌزة 

 (نٌل سات وعرب سات واالوربى ) اقمار  3قنوات الجزٌرة الرٌاضٌه على 

 ....بسٌرفر مستقر ... تحدٌث مستمر لالفضل 

 القنوات المشفرةتقطٌع لمشاهدة أفضل وبال خدمة متمٌزة ألعضاء منتدانا ألقوى سٌرفرعالمً 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

 golden mediaالخاصة بجهاز  wifi كٌفٌة تعرٌف قطعة 
 

  GOLDEN MEDIAلقد تحدثنا سابقا عن الجهاز الرائع جولدن مٌدٌا 
 هذه المٌزة تعد اسهل من ربط اي جهاز  WIFIوالٌوم سوف نتحدث عن مٌزة ال 

 عن طرٌق الكٌبل فهً تغنٌك عن اسالك االنترنت لذلك هذا الجهاز تاتً معه قطعة 

WIFI USB  سهلة الشبك الٌكم صور للقطعة 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

 Hitech NO.1 HD IIحصرى لفنان سات وبس كل ماٌخص جهاذ 
 العمالقاوال اهدى العمل لكل القائمٌٌن على هذا الصرح 

 نبداءعلى بركة هللا 

  Hitech NO.1 HD IIحصرى لفنان سات وبس كل ماٌخص جهاذ 
 ٌعمل عن طرٌق الشٌرنج الفضائً واٌضاً عن طرٌق االنترنت  FULL HD 1080مزاٌا الجهاز 

 و نٌوكامد وماجك كامد CCcam وٌدعم 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

 التركًفً الجهاز  twinإلٌكم حل لمشكلة تفعٌل خاصٌة 

  next ye 18500 hd 
 فً الجهاز  TWINحل لمشكلة تفعٌل خاصٌة إلٌكم  ساتاخوتً األعزاء فً منتدٌات فنان 

 أختٌارهاتكون مظللة وال ٌمكن عندما NEXT YE 18500 HDالتركً 

CLES BISS – menu  + system tv + ok + 0000  BOUTTON ROUGE EN BAS +  
LES CLES = BOTON ROUGE  ACTIVATION DONGLE  menu + autre + ok + 8888 

BOUTO N ROUGE  
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

98414http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

 وحساب الحماٌة  tiger z1000 oscar hd.دراسة تحلٌل للجهاز الجدٌد 
 

 2االنٌجماهذه المرة توجهت التاٌجر لألجهزة بنظام لكن  .المصدرشركة غلوبال سات وٌكون مفتوح من تمنٌنا 

 الشبٌهةواالٌكوم واألكس كروزر والعائلة كاألوكتاغون  .irdبالحقة السوفت .z1000 oscarوالمتمثلة فً الجهاز 

 .وتم تحلٌلهما فتبٌن التالً .clear flash موقع التاٌجر وضع أول سوفت وملف 

 .clear flash.االولى الصورة  - .والعائلةمثل االوكتاجون  .crc-16حماٌة 
 

 

 

 
 
 

 

 نهًضٌذ دٕل انًٕضٕع ٔيؼبٌُخ انصٕس 
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Fannannsat 
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

47796http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

لجهاز  Cccamو  Newcamdإلٌكم شرح لطرٌقة تشغٌل الشٌرنج 

 Next 2000 HDTV DOBRATECHالتركً العمالق 
 شرح لتشغٌل الشٌرنجإلٌكم  اخوتً األعزااااء فً جامعة الفضائٌات 

  Newcamd  و Cccam العمالقالتركً لجهاز  Next 2000 HDTV DOBRATECH 
 ok ثم ومن   casنختار و مٌنو

 

 

 

 

 

 

 

 للمشيذ حىل المىضىع
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

76810http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

حصرٌا مع حماده الجوكر ومع مجدى كشك شرح تشغٌل فالشه االنترنت 

 وبالصورعلى الجوكر مباشره بالتفصٌل الممل 
 الحاجه الى ودون  كمبٌوترتشغٌل النت عن طرٌق الفالشه مباشرا على الجوكر دون الحاجه الى راوتر او 

 مشاكلتشغٌلها بالخط االصلى للشركه بدون اى الخط ال تغٌر وال   e1550الفالشه الى نظام تحوٌل 

الٌوم سوف نشرح بالتفصٌل الممل وبالصور لكٌفٌه تشغٌل الفالشه على الجوكر لل شركتٌن فودافون وموبٌنٌل 

 هللانتظرونا بعمل شرح مصور لها باذن التصاالت فا وبالنسبه 

 

 
 ا

 

 

 
 
 

 نهًضٌذ يٍ انًؼهٕيبد
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Fannannsat 
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

55682http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

!  جمٌع المودٌالت! كل ما ترٌده لالوٌن سكاي هنا ! الموسوعه الكامله
OpenSky 

 !!  هذه الصفحه ستجدون جمٌع سوفتوٌرات االوبن سكاي فً  اخوانً رواد اجهزة اوبن سكاي 

 المودٌالت هنا جمٌع ..  فً صفحه ستتحدث دائما وكل ٌوم 

 

 

 

 

 

 

 

  

 للمشيذ حىل المىضىع والتحميل
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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85112http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

  للرٌسفرالصٌنىدعوه لالحتراف كٌف تقوم بتعدٌل قٌم الرموت 

 Ali Customization Tools fom M3328Cبرنامج أقدم لكم الٌوم شرح 
 Ali 3328Cالمتخصص فً التعدٌل على سوفتات األجهزة الصٌنً ذات المعالج 

 وٌروهذا البرنامج له العدٌد من االستخدمات للتعدٌل على السوفت 

 رٌموت االجهزه الصٌنٌهلتغٌٌر  البرنامجوالٌوم سا ابدا معكم لتغٌر قٌم الرموت با استخدام هذا 

 االصلىحالة صعوبة الحصول على الرٌموت ف ى M3328Cمعالج 

 تابعو شرح البرنامج با الصور

 

 

 

 

 

 

 نهًضٌذ ػٍ انًٕضٕع 
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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19682http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

على العائله الجدٌد ستارتراك  CCCamحصرٌا لفنان سات شرح تشغٌل 

2010hd  هناواالشبه فقط 
 -:على االجهزه المتشابه  cccamالسالم علٌكم بتارٌخ الٌوم شرح حصري عبر بوابة فنان سات شرح تشغٌل 

startrack 2010hd-2011-2012 -  octagon 1008hd – Dynavision  - Optibox HD 
 وغٌرها من الجهزه المشابه 

 بعد تجربة هده االجهزه قمه فً الروعه تعمل على مختلف االنظمه الحدٌته شرٌنج انترنت شرٌنج فضائً 

 البلوجنمن هنا  usbاوال ٌجب تحمٌل احدث سفتوٌر للجهاز و بلوجن عن طرٌق 
 

 

 

 

 

 يٍ ُْبنهًضٌذ 
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Fannannsat 
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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16657http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

  starsat_megaكسر حماٌه عائله االستارسات المٌجا " حصرٌا
  

 STARSAT_MEGAنفتح الٌوم الباب الخلفى لعائلة االستارسات مٌجا 
 لنكس حماٌه السوفت وما سٌتبعه من عملٌات تحوٌل قادمه وتعدٌالت مرتقبه لهذه العائله أمثال 

SR_X95USB_MEGA & SR-X97USB_MEGA & SR-X230USB_MEGA ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُْبيٍ نهًضٌذ 
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Fannannsat 
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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38646http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

 ^^بالتفصٌل شرح عمل الخلفٌات الاسترا القدٌم شرح مملل ^^
 

 عمل الخلفٌه الاسترا طرٌقه 

 بسحب السوفت وٌر من الجهاز المراد عمل له الخلفٌه نقوم  - اوال 

 هموماضح امامك ونختار التركٌب كما  بالضغط على زر منٌو من الرٌموت طرٌقه  هً ان نقوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُْبنهًضٌذ يٍ 
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Fannannsat 
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

3274http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

 الشرح المصورالثانى لضغط السوفت وٌر الجهزة االسترا لعٌون الجمٌع
 نبداء وعلى بركه هللا ونستعٌن به 

 وٌر مفرود اومسحوب من الجهاز لكى ٌتم علٌه الضغط سوفت  -أوال 

 الهكس روك شوب لتعدٌل برنامج  -ثانٌا 

  DzCondorMltEditor Original Backupبرنامج  -ثالثا 
 بنجاح  5518ذات المعالج  214ٌحمل بوت لورد  224مودٌل  200وتمت التجربة على جهاز استرا هارد 

 

 

 

 

 

 

 

 ُْبيٍ نهًضٌذ 
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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16673http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

برنامج صغٌر لحل مشكلة االجهزة الجدٌدة التً ال تقبل التحوٌل لدنجل 
 bootوتقف علً كلمة 

وظٌفته حل مشكلة االجهزة الجدٌدة التً ال تقبل التحوٌل لدنجل وتقف علً  batch fileبرنامج صغٌر عبارة عن 

 كانت هٌروشٌما أو براكلٌبس أو كٌوماكس مٌنً أو أسودسواء  boot كلمة 

 Fix_ITالضغط علً االٌقونة ثم   *.datأو  *.binعن فولدر ٌتم وضع االصدار الجدٌد فٌه بامتداد هوعبارة 
 Gxdownloaderاعطائه للجهاز بواسطة اللودر المعروف ٌتم   Fixed.binفً أقل من ثانٌة تجد ملف جدٌد باسم 

 الشرح بالصور تابع  .ومبروك علٌك نجاح تحوٌل الجهاز 

 

 

 

 
 

 

 

 ُْبيٍ نهًضٌذ 
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Fannannsat 
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

3259http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

  المصورطرٌقة سحب وارسال القنوات للدرٌم بوكس بالتفصٌل مع الشرح 

 اجدد التحٌة من هنا من ارض منتدٌات فنان سات واهداء الى الجمٌع

 المصورسحب وارسال القنوات للدرٌم بوكس بالتفصٌل مع الشرح طرٌقة  الٌكماقدم 

  dreamset229نبدأ من هنا فتح البرنامج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُْبيٍ نهًضٌذ 
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Fannannsat 
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

1753http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 من ارشٌف فنان سات

 المرجع الشامل لجمٌع طرق التوصٌل المختلفة بٌن الرسٌفر والالقط 

 شرح مصور
 اللواقطهذا موضوع شامل ٌوضح الطرق المختلفة لربط الرسٌفر بأعداد مختلفة من 

 مع الصور والشرحواترككم  مع بٌان القطع الالزمة وطرق التوصٌل 
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Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

 =199http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?fلالعالن في مجلت فىبن سبث  

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 صفذخ اػالَبد

 الباقات العامله  حالٌا على سٌرفر فنان سات  نٌوكامد  وسى سى كامد 

 قمر النٌل سات 
 وجمٌع القنوات الهندٌه وباقة الجزٌره الرٌاضٌة كاملة  ARTقنوات 

 القمر االوربى هوت بٌرد
 لمشاهدة الدوري االنجلٌزي المتمٌز  SKYباقة السٌفرا و 

 قمر استرا

 العدٌد من القنوات الممٌزة 

 (نٌل سات وعرب سات واالوربى ) اقمار  3قنوات الجزٌرة الرٌاضٌه على 

 ....بسٌرفر مستقر ... تحدٌث مستمر لالفضل 

 القنوات المشفرةتقطٌع لمشاهدة أفضل وبال خدمة متمٌزة ألعضاء منتدانا ألقوى سٌرفرعالمً 

http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?f=199
http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?f=199
http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?f=199
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات

http://www.fannannsat.com 

98366http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 برامج حصرٌة للكومبٌوتر 

 Microsoft Office 15برنامج  2013عمالق برنامج االوفٌس للعام 
   بروابط مباشرة والول مره على فنان سات

Microsoft Office 15 
 اصداروٌحمـــل 

build 15.0.2703.1000 
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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98658http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 برامج حصرٌة للكومبٌوتر 

  (التفعٌل +عمالق برامج تشغٌل الصوٌتات على االطالق )أفضل وأقوي 

RealPlayer v15.0.5.109 Final 
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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98077http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 برامج حصرٌة للكومبٌوتر 

وتحوٌلها العمالق  PDFحصرٌا األقوى فى صناعة وتحرٌر ملفات ال 

Nitro PDF Professional 7.4.1.11   

  PDFو تحرٌرهــا فهو ٌعطٌك التحكم االمثل فً صنع ملفات الـ  PDFاقوى البرامج فً صنع ملفــات الــ من 
  تعدٌل علٌهــا كٍاضــافة نصوص من الوارد او اضــافة الصور و غٌر ذلك من التعدٌالت كمــا ٌمنحك البرنامجو 

  البرنامج به الكثٌر من االدوات التً تتٌح لك تصمٌم Wordالى الـ  PDFاٌضــا الفرصة فً تحوٌل ملفــــــات الــ 

 الخاصة بك كمــا ان البرنامج سهل فً االستخدام و به العدٌد من الممٌزات الرائعة PDFملفــات الــ 
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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100696http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 برامج حصرٌة للكومبٌوتر 

 العمالقةعرف اى الب توب متسطب علٌه وٌندوز سفن فقط مع 
  Drivers for Laptop DNS  

 فقط 7اسطوانة تعرٌفات الى الب توب فقط ولوٌندوز 

 جٌجا  2.7حجم االسطوانه 

 االسطوانه مرفوعه فقط وحصرٌا لفنان سات 
 
 
 
 
 
 
 

 ُْبنهًضٌذ يٍ 
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 مجلة  فضائٌة متخصصة تصدر عن منتدٌات فنان سات
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100641http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 برامج حصرٌة للكومبٌوتر 

 الطلبه بإسم فنان سات وٌندوز 
Win Xp Pro Sp3 Student Edition July 2012  
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 برامج حصرٌة للكومبٌوتر 

(  االنجلٌزٌة+ النسخة العربٌة ) حصرٌا اصدار جدٌد لمتصفح المالٌٌن 
Mozilla FireFox 14.0.1 Final 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 برامج حصرٌة للكومبٌوتر 

 الرائعحصري جداااا البرنامج 
  Ashampoo Slideshow Studio HD2 v2.0.5.4 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 برامج حصرٌة للكومبٌوتر 

من عمالق الحماٌة  2013حصرٌا بعد طول انتظار االصدار الكامل لعام 
Kaspersky 2013 13.0.0.3370 Fi 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 برامج حصرٌة للكومبٌوتر 

 2012تحدٌثات وتعرٌفات الساتا باخر صدور نسخة االكس بً 
Windows Xp Areo SP3 x86 SATA 
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 =199http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?fلالعالن في مجلت فىبن سبث  

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 صفذخ اػالَبد

 الباقات العامله  حالٌا على سٌرفر فنان سات  نٌوكامد  وسى سى كامد 

 قمر النٌل سات 
 وجمٌع القنوات الهندٌه وباقة الجزٌره الرٌاضٌة كاملة  ARTقنوات 

 القمر االوربى هوت بٌرد
 لمشاهدة الدوري االنجلٌزي المتمٌز  SKYباقة السٌفرا و 

 قمر استرا

 العدٌد من القنوات الممٌزة 

 (نٌل سات وعرب سات واالوربى ) اقمار  3قنوات الجزٌرة الرٌاضٌه على 

 ....بسٌرفر مستقر ... تحدٌث مستمر لالفضل 

 القنوات المشفرةتقطٌع لمشاهدة أفضل وبال خدمة متمٌزة ألعضاء منتدانا ألقوى سٌرفرعالمً 
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103257http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 تطبٌقات والعاب حصرٌة للجواالت الحدٌثة

 باستمرارمباشرة ومحدثة بروابط سوفتوٌرات اجهزة آبل 
iphone - ipad - ipod -apple tv 

 جمٌع اصدارات الفٌرموٌر بروابط مباشرة ومرتبة حسب آخر تحدٌث ولكل منتجات شركة آبل

 مالحظة مهمة
gsm  (سٌم كارت)امكانٌة وضع شرٌحة + تعنً االجهزة التً تحتوي واي فاي 

 وهً التً نتداولها تجارٌا فً بلداننا العربٌة على نطاق واسع

wifi  تعنً االجهزة التً تحتوي الواي فاي فقط بدون شرٌحة 

 وهً قلٌلة التداول فً بلداننا العربٌة 

cdma تعنً االجهزة التً تدعم االتصال بالنت على هذه الشبكة فقط 

 وهً غٌر موجودة فً بلداننا العربٌة وتقتصر على امرٌكا وبعض البلدان االخرى

 هللاونبدأ على بركة 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 تطبٌقات والعاب حصرٌة للجواالت الحدٌثة

 كامال معربة  1جدٌدة بأٌادي فنان سات للغالكسً آس  miui v4 روم 

fannannsat.by sisyphe.2.6.29 
 :مٌزات الروم 

 األخٌر من أجل األداء واستقرار البطارٌة devil3كٌرنل  -ومستقرة النسخة سرٌعة جدا  -

 التعدٌل على الخطوط بجمٌع أنواعها و إضافة خط عربً رائع عرٌض وواضح -

 تم تحوٌل الداتا إلى مساحة التطبٌقات والتخلص نهائٌا من نفاذ الذاكرة -

 والمفكرة وغٌرها flip boardو الساعة والطقس  3واجهة اآلس -

 باسم فنان سات  -  3أصوات النظام والتنبٌهات من اآلس -

 اضافة التطبٌقات الضرورٌة مثل التاسك منجر والرووت اكسبلور والماركت الجدٌد والخرائط  -

 التً تدعم التسجٌل لألماكن والطرقات وغٌرها 

 خلفٌات مختارة جمٌله ورائعة  -و إضافة مؤثرات رائعة على التنقل بٌن الصور  gallleryتم التعدٌل على  -
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 تطبٌقات والعاب حصرٌة للجواالت الحدٌثة

اربعة عشر تطبٌقا اسالمٌا من متجر سامسونج هدٌة رمضان للغالً عالء 

  الدٌن الدوري وجمٌع االعضاء
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 تطبٌقات والعاب حصرٌة للجواالت الحدٌثة

Moon+ Reader Pro V1.6.5 
 أفضل برنامج على االطالق لقراءة الكتب االلكترونٌة ٌدعم العربٌة بقوة

 ..وٌقرأ بالصوت لمجرد هز الجهاز 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 تطبٌقات والعاب حصرٌة للجواالت الحدٌثة

 
 مكركة  TSF Shell v1.5.0.091جدٌدة من االنشر الخرافًنسخة 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 تطبٌقات والعاب حصرٌة للجواالت الحدٌثة

  jetAudio Plus v1.1.1قارى الموسٌقى الشهٌر 
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 تطبٌقات والعاب حصرٌة للجواالت الحدٌثة

 األندروٌدأخٌرا برنامج األخبار الرائع على 
  FlipBoard V1.8.4Build105  
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 الحدٌثةتطبٌقات والعاب حصرٌة للجواالت 

  Mortal Skies V1.09لعبة الطائرة المهاجمة 
 طائرة أو مركبة تواجه األهوال مع جحافل .. هً لعبة فانً السماء 

 لعبة فً منتهى الروعة عرفناها فً قاعات األلعاب هً .. األعداء

 اآلن على الهاتف رغم صغر حجمها إال أنها متكاملة بمراحلها
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 2012( تمىس وآة)لشهزي  –العذد الثبلث والزابع 

 تطبٌقات والعاب حصرٌة للجواالت الحدٌثة

 Winamp Pro V1.3.3قارىء الموسٌقى الشهٌر 
 

 الشهٌر Winamp Proاألخٌرة و االحترافٌة من برنامج النسخة 

  4.1اآلن ٌدعم جمٌع نسخ األندروٌد وحتى الجلً بٌن 
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