
 

 1الصفحة 

 



 

 2الصفحة 

 

المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الكتاب االمين لتعليم المبتدئين

 

 

هذا الكتاب مهمته شرح بعض اقول االشياء المهمة في عالم البرنامج القوم للدردشة ميغ ككونوا كاثقين 

 % هذا الكتاب معلوماته منقولة من موقع100اف معلومات هذا الكتاب صحيحة 

WwW.Mig33m.Jw.Lt 

 الرائع ادخلوا لمعلومات اكثر نحن نقول بكم ادعمونا

 

 

 : كتابةهذا الكتاب من 

 " ابو البراء" 

mig ID: Abo.albraaa 

 " مراد" 

mig ID: m7md97 
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 الصفحة عنواف الدرس رقم الدرس

 4 طريقة كضع سؤاؿ سرم اك تغيرق كتغير الباس كالرقم 1

قفل الخاص ك الغاء استقباؿ المكالمات حتا ما حدا  يعرؼ رقمك  2

 كقفل البركفايل

6 

 7 فك بند عاـ كفك حرؽ 3

 10 سرقة صورة افتار كتحويل االفتار من شب لبنت ك بالعكس 4

 13 شراء االمشونات كتصميم افتار 5

 15 استخداـ الستورم 6

 18 التسجيل بلغي ركـ ك استخداـ متجر سوفتي 7

 21 رصيدؾ في متجر سوفتي 8

 22 استخداـ اشتراؾ نسخة سوفتي 9

 24 ميزات نسخة سوفتي كطريقة استخدامها 10

 29 تصفير جواب السؤاؿ السرم 11

 32 اشراؼ غركب ربط ركـ بغركب ك كضع 12

 

 

 

 

 

 

الدرس األكؿ

 طريقة كضع سؤاؿ سرم اك تغيرق كتغير الباس كالرقم
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 اكؿ شيء ما هو السؤاؿ السرم

 االختراؽهو عن سؤاؿ أماف إلعطاء النك حماية اكثر  كهي خطوة مضادة للتهكير أك 

 رقم الهاتف يلي مسجل عليه النكاك  كلمة المركرانت حبيت تغير يعني اذا 

 الحالي كهي خطوة أقول لإلماـ للحماية ك كلمة المركررح يسألك عن الجواب السرم 

 

 طريقة ضبط سؤاؿ سرم

 الميغ برنامجنفتح  شيءاكؿ 

 على نفتح 43اك  45اك  46إذا كنا داخلين من نسخة 

Menu >> Setting >> Change Password 

 اك اقداـ 42أما من نسخة 

Menu >> Setting >> Log in >> Change Password 

 يه من األعلىمربع فاضي كمكتوب ف يطلعفتحت الخيار ألكؿ مرة رح  عند

Security question not set. 

 لم يتم ضبط جواب حماية أنه يعنيهذا ك

 لالختيار أسئلة الموجودةك هذق كتحتو مربع فيه خيارات جاهزة 

 رح اكتبهن كاترجمهن من األسئلةنحن الزـ نختار سؤاؿ 

 

 العربية اإلنكليزية

What is your favorite food طعامك المفضلة 

What is your favorite song موسيقاؾ المفضلة 

Who do you like most in the world من الشخص المفضل لديك في العالم 

who is your first love حبك األكؿ 

What is your favorite teacher استاذؾ المفضل 

what is the name of your first pet ما هو اللقب الذم الناس يناديك به الناس 

 

 منكتب اإلجابة هتحت الذم سؤاؿ يلي بدنا كبالمربع اآلف سنختار

 حرؼ كفيها احرؼ كارقاـ كرموز 12كيفضل اإلجابة تكوف اطوؿ من 

 كإنكليزية حصرااااااااااا

 

 

 

 

 

 علىنضغط  ك نريدها التينكتب اإلجابة  كاآلف

Submit 
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 رح يطلع

Successfully created a security question . 

 يعني تم ضبط جواب األماف بنجاح

 اآلف يمكنك تغيير كلمة المركر كالرقم " ك اآلف اذا بدؾ تغير كلمة المركر كفي أسفله مكتوب "

 

 

 كلمة المركرطريقة تغيير 

 نص اربع مربعات سوؼ يظهر اآلف كلكندخلناق اكؿ مرة الذم  نذهب الى نفس الخيار السابق

 فيه التي نحن كتبناها نكتب اإلجابة السرية سوؼ مربعاكؿ 

 الحالي المركركلمة منكتب  مربعاني ثك

 كتأكيدها الجديد كلمة المركركالرابع  ثالثكال

 السرم بنجاح تغيير الرقمك اآلف 

 

 

 على نفتحمن أم نسخة كانت 

Menu >> Settings >> Change Mobile # 

 نص مربعات 3 يظهر

 فيه اإلجابة السرية نكتباألكؿ 

 اني منحط الرقم الجديدثال

 مربع النص للتأكيد في افيه احرؼ نكتبه صورة مربعيوجد في أعالق  ثالثال

 

مالحظة : اذا بدكن تغيركا كلمة المركر اك الرقم كما بتعرؼ اك نسيانين الجواب السرم يمكنكم زيارة 

 موقعنا

WwW.Mig33m.Jw.Lt 

 اك

 مراجعة

mig ID : Abo.albraaa 

mig ID : m7md97 

 نهاية الدرس

 

 

ثانيالدرس ال

 البركفايل كقفل رقمك يعرؼ ال حتى المكالمات استقباؿ كإلغاء الخاص قفل طريقة
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 الخاص قفل طريقة

Menu > Settings >> Privacy >> Private Chat >> Friends Only  

 

 

 البركفايل قفل طريقة

Menu > Settings >> Privacy >> Profile >> Myself  

 

 

 رقمك ظهور لعدـ بك االتصاؿ من أحد منع طريقة

Menu > Settings >> Privacy >> Call by Name  >> 

  العبارة بجانب صح إشارة منحط

Don't allow people to call me unless they have my number >> Submit  

 

 

 ؟ ضافك مين اك ضفت مين اك جفتك مين اك جفتت مين يعرؼ حدا ؾما بد

Menu > Settings >> Privacy >> My Updates  >>> 

  كلمة تحت يلي الصح عالمات كل كالغي

Friends can see my >> Update 

 

 

 لمعلومات أكثرلالستفسار ك 

WwW.Mig33m.Jw.Lt 

 اك

 مراجعة

mig ID : Abo.albraaa 

mig ID m7md97 

 

 نهاية الدرس

 

 

لثثاالدرس ال

 حرؽ فك ك عاـ بند فك
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 ؟ تلقائيا ك بينفك ساعة لمدة موقف اك محركؽ نكي اعرؼ كيف

  يطلعلك رح "ن"لوغيي كتحط ك كلمة مركر نكك كتحط الميغ تفتح بس محركؽ نكك اذا

Log in Field - Your Account Is Not Active  

  باألسفل يلي الخطوات تساكم كالزـ محركؽ معناها هيك

 

  الرد طلعلك اذا اما

Log in Filed - Your Account Is Suspended  

  تلقائيا بيرجع ك ساعة معناها

 

  الشبكة رجعت كبس كتير تحكي كانت شوم الشبكة تعلق) السوسبيندد كاسباب

  السيرفر على ضغط فبصير كحدة دفعة الميغ سيرفر على الكالـ يركح

 ( السيرفر على ضغط بساكم تاني سبب ام أك ساكيت ألنك ساعة لمدة نكك لهيك بقولوا

 

 

 نك حرؽ فك طريق

  الميغ من الرسالة سلير عم ما األكقات اغلب ألف افضل هوتميل عندؾ يكوف الزـ شي اكؿ

 

  هو إليه المرسل العنواف بتكتب ك جديد ايميل بتفتح

contact@mig33.com  

 

  العنواف

My ID is not active pls help me  

 

  الموضوع أكتب نك بند فك كمشاف

My ID has been banned pls help me  

  بحث بيعطو الستافات فريق ألف اسرع عليها الرد ألف حرفيا اكتبها

  بدؾ اذا اما تتصل مابدؾ اذا هي طبعا اكتيف نت كلمة هفي يلي الموضوع عنواف على

  ياق بدؾ يلي الموضوع حط تتصل

 

  الرسالة كنص

hi sir plz reactive my id "****" plz i agree to adhere and comply ur terms and 

i will not make any things wrong plz sir reactive my id is "****" and thank 

  

  

 البند فك نص كهاد
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hi sir plz unbanned my id "****" plz i agree to adhere and comply ur terms and 

i will not make any things wrong plz sir reactive my id is "****" and thank  

 

 

  التالي العنواف هفي تلقائي رد يبعتولك يرجعو رح نكك باسم النجم استبداؿ مع

[support.mig33.com #4504634] AutoReply: **** my id is not acitve plz help me  

 

  التالية الخطوة بتساكم بسرعة عليك يردك كبدؾ تتصل بدؾ ما اذا هأل

  الموضوع بغير بس تانية مرة بترسلو بترجع العنواف كلنفس الرسالة نفس

  هاد يعني نفسو تلقائيا عليه ردك يلي التيكت رقم بتحط

 

[support.mig33.com #4504634] AutoReply: **** my id is not acitve plz help me  

  هو يلي العنواف كلنفس فوؽ يلي النص كنفس الموضوع هاد بتحط

contact@mig33.com  

 

  تلقائية برامج مو ايميل بعتت يلي انت انو تأكد حتى هيك

 

 

  هو يلي كرقة على التيكت رقم سجل مباشرة هالخطوة تساكم ما تتصل بدؾ كاذا

4504634  

 

 ( كالمواقع المنتديات بين بينتشر مرة اكؿ هالرقم) الرقم هاد على كاتصل

  شغاؿ يلي الوحيد الرقم هاد شغالة مو التانية المواقع بكل الموجودة األرقاـ

+14084579610  

 

  الفني الدعم قسم على يحولك حتى كاحد الرقم اضغط آلي مجيب يطلعلك رح

  إنكليزم بتعرؼ ما لو حتى انت 33للميغ الفني الدعم مركز هام كيقلك عليك يرد رح

  هالكلمتين بتحكي

 

hi sir how are you  ؟ 

am have ticket number for my id is not active can you help me  ؟ 

 

 

 

 

 ؟  تساعدني بتقدر محركؽ نكي فني دعم بطاقة رقم عندم انا؟  كيفك سيدم مرحبا::  هالحكي ترجمة

  البطاقة رقم عطيني باألجنبي كيقلك يس كيقلك عليك يرد رح
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  الرقم عيد يعني كلمتين باألجنبي يقلك رح البطاقة رقم نقلو بس انت

  صح اذا منو بتتأكد كانت الرقم بعيدكلك هنن الستافات بعض أك

  ممكن كقت بأسرع عليك نرد رح ردنا كانتظر ألتصالك شكرا يقلك رح بعدا

  مهكر النك انو بطريق محركؽ النك معناها كيسألك يحكي صار اذا أما

  قلو كعبيسألك كتير حكا شفتو اذا انت النك عن المعلومات كل كبدهن

sir pls rep me with email am don't understand your voice is bad becuse network is bad  

 

  مكتوب بالرد اجاؾ كاذا الرد كانتظر الخط كسكر

Your mig33 account is now active  

 

  الحرؽ فك تم يعني نشيط اآلف 33الميغ على نكك يعني

  ياق يترجملك اجنبي بيعرؼ شخص ام اسأؿ تاني رد اجاؾ اذا أما

  ألساعدؾ جاهز كانا معي احكي اك

 

 

 لالستفسار ك لمعلومات أكثر

WwW.Mig33m.Jw.Lt 

 اك

 مراجعة

mig ID : Abo.albraaa 

mig ID : m7md97 

 

 نهاية الدرس

 

 

 

 

 

رابعالدرس ال

 افتار كتصميم االمشونات شراء
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 إيموشنات شراء

  الكتابة اثناء تستخدـ تعبيرية رموز هي األيموشنات ءشي أكؿ

  ايموشنات كتير كفي عميبكي شخص اك حزين اك ضحكة ايموشن مثال يعني

  بالميغ بتسجل ما اكؿ كمجانا تلقائيا بتجي مجموعة كفي

  مدفوعة تانية مجموعات كفي

  كالتالي هي هالمجموعات شراء طريقة

Menu >> MigWordl >> Store >> Emoticons 

  

  سعرها تحتها مجموعة ككل مجموعات تشوؼ رح لهوف بتدخل

  Fight Pack مجموعة

  SYP 7.72 سعرها

 

  تشتريها تقدر حتى 7.72 برصيدؾ عندؾ يكوف الزـ يعني

  على اسمها أضغط بالمجموعة الموجودة األيموشنات كل تشوؼ بدؾ إذا

 

  كعددف كلوف األيموشنات يطلعلك رح

No. Emoticons: 8  

 

  ايموشنات 8 فيا هالمجموعة يعني

  بتضغط هالمجموعة تشترم بدؾ كإذا

Buy Emoticons Pack  

  طلعلك اذا أما

 

You already own this emoticon pack  

  قبل من هالمجموعة مشترم أنت يعني

 

 أفتار تصميم طريقة

  

  ؟؟ األفتار هو ما شيء أكؿ

  بركفايلك أعال بتطلع بتصممها آنت شخص صورة عن عبارة هو األفتار

  مدفوعة أخرل اشياء كتشترم تطورها كبتقدر مجانا تصممها كبتقدر

 

 

 

 

 

  مجانا األفتار تصميم بطريقة نبدا رح هأل
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Menu >> My Mig >> My Avatar  

 

 

  األفتار طبيعة أختار يطلعلك رح

Male  =شب  

Female  =بنت 

  

 البشرة لوف أختار كبعدها بنت اك شب يكوف بدؾ شو أختار

  

  هالخيارات يطلعلك رح بعدها

Eyes  =العيوف  

Eyebrows  =الحواجب  

Nose  =الشوارب  

Hair  =الشعر  

Mouth  =التم  

 

 

  عالعيوف مثال كفوت

  تحتو يلي عالكلمة اضغط ياق بدؾ يلي كالشكل أشكاؿ عدة تشوؼ رح

  Use إستخداـ تعني هي يلي

 

  من األفتار تصميم تفتح ترجع بتقدر الوجه من تخلص ما بعد هأل

Menu >> My Mig >> My Avatar  

 

 

 

  هي يلي تانية شغالت يطلعلك رح كهأل

Face  =الوجه  

Top  =الفوقاني اللبس  

Bottom  =التحتاني اللبس  

Full  =( كاملة بدلة اك مثال ككنزة بنطلوف) كامل لبس 

Shoes  =األحذية  

Pets  =الحيوانات  

Accessories  =تاإلكسسوارآ  
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Backgrounds  =الخلفية  

Football  =الفرؽ كألبسة القدـ كرة شعارات  

 

  بتركح تانية أشياء تشترم بدؾ أذا كهأل عزكأؾ اشياء كأختار باألفتار أبحر أنت

Menu >> MigWorld >> Store >> Avatar  

 

  فوؽ يلي التصنيفات نفس بتصنيفات محطوطين كماف كهوف

  مثال يعني تحتا سعرها تالقي كرح مابدؾ شو أختار أنت

Snowman  

  SYP 3.02=  السعر

  األفتار عتعديل رجاع كبعدا ياق بدؾ يلي اشترم أنت

  كنزة اشتريت إنت مثال يعني فيه الخاص بالتنصيف كبتالقي

  ب بتالقيا

Top  

 يااااااق بدؾ يلي األفتار صمم كأنت

 

 لالستفسار ك لمعلومات أكثر

WwW.Mig33m.Jw.Lt 

 اك

 مراجعة

mig ID : Abo.albraaa 

mig ID : m7md97 

 

 نهاية الدرس

 

 

 

خامسالدرس ال

 جهازؾ على كحفظها بركفايل أم صورة سرقة طريقة

 

  كعجبتك بركفايلي صورة شفت إنت مثال

  كاضحة تطلع كما سناب كتاخدا ياها كأرسلك كتحكيني لعندم تنط كمابدؾ
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  نهائيا تقلي ما كبدكف الطبيعية دقتها بنفس تاخدها بتقدر

  الطريقة سهلة كتير

 

  بولت اك األكبيرا متل برككسي مكسور متصفح أم طريق عن فوت

  هالرابط كاكتب

www.img.mig33.com/u/xvj 

 

  بركفايلو صورة تاخد بدؾ يلي النك نكي بدؿ كحط

  الصورة كحفظ خيارات حط لحالها بصفحة الصورة تفتح رح

  الذاكرة عكرت عندؾ صارة كمبركككؾ

 

 الصفر من كإعادته األفتار تصفير

  طريقتين في

 

  الميغ كاب موقع طريق عن بنكك تدخل إنك كهي طريقة أكؿ

   بالمتصفح هالرابط كتحط

http://www.mig33.com/sites/midlet/avatar/create 

  خيارين يطلعلك رح

 

 Male  =شب  

 Female  =بنت  

 

  جديد من أفتارؾ كصمم ياق بدؾ يلي الخيار أضغط إنت

  بالميغ األيميل طريق عن التانية كالطريقة

 الرابط عهاد مزكر أيميل إرساؿ صفحة على فوت شي أكؿ

www.mig33m.jw.lt/mig/em/mzour 

  مزكر أيميل إرساؿ صفحة

  نكك مربع بأكؿ كحط

  فاضي أتركو اك مابدؾ شو مربع كبتاني

  مابدؾ شو حط مربع كبتالت

 

 

 

 :   حط الرسالة نص كبمربع

 

 الخيارين نفس يطالعلك رح عليها اضغط بس افتار مام ريست كلمة فيو إيميل يصلك رح إرساؿ كإضغط

 أفتارؾ تصميم ككمل كبنت شب باألعلى

http://www.img.mig33.com/u/xvj
http://www.img.mig33.com/u/xvj
http://www.mig33.com/sites/midlet/avatar/create
http://www.mig33.com/sites/midlet/avatar/create
http://www.mig33m.jw.lt/mig/em/mzour
http://www.mig33m.jw.lt/mig/em/mzour
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 لالستفسار ك لمعلومات أكثر

WwW.Mig33m.Jw.Lt 

 اك

 مراجعة

mig ID : Abo.albraaa 

mig ID : m7md97 

 

 نهاية الدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سادسالدرس ال

 الستورم استخداـ

 

  بهالمتجر الموجودة األدكات نستخدـ كيف نتعلم رح

  طريق عن الستورم منفتح ءشي اكؿ



 

 15الصفحة 

 

Menu >> Mig World >> **Store ** 

 

  بالشركة الخاص األصلي للستورم للوصوؿ

  عن منبحث فيني الخاص الستورم يفتح ما بعد

Default mig33 store  

  الضبط صفحة على الدخوؿ عند الفصل مشكلة لحل الستورم داخل الغرفة ابديت تعديل

  عن الستورم داخل منبحث

Room description  

  الضبط تفتح بس البرنامج عميفصل يلي الغرفة اسم منحط فراغ بأكؿ

  إنلكيزم اللغة منترؾ فراغ بتاني

  للغرفة الجديدة الترحيب رسالة منكتب فراغ بتالت

  update على كمنضغط

 

  الحاؿ يمشي رح هللا كبإذف

  الستورم داخل األشراؼ خيارات جميع

  تبويب على منبحث

Modreator tools 

 كالتالي نساكم بدنا شو منختار مربع بأكؿ

 

 العربية اإلنكليزية

description الترحيب رسالة تغيير 

keyword للبحث مفتاحية كلمات إضافة 

add moder مشرؼ إضافة 

delete moder مشرؼ حذؼ 

ban users مستخدـ تبنيد 

unban user مستخدـ بند فك 

ownership الغرفة ملكية نقل 

 

 

 

  الغرفة اسم منكتب التاني بالمربع

 

  الترحيب رسالة تغيير األكؿ بالمربع اخترنا كنا إذا التالت بالمربع

  التالت بالمربع منكتبها
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  الرابع بالمربع منكتبها مفتاحية كلمات األكؿ بالمربع أخترنا كنا إذا الرابع المربع

 

 ( ملكية نقل - اشراؼ حذؼ - اشراؼ - بند فك - بند) مستخدـ اسم منحط الخامس بالمربع

 

  submit كمنضغط

 

 (  إليها الدخوؿ دكف بالغرفة المتواجدين لمعرفة) الغرؼ على التجسس

 

  عن منبحث

Room spy  

  get list كمنضغط الغرفة اسم كمنحط

 (  يصوت بدك بس برينتس فوت يتسجلو مابحب يلي مشاف) البركفايل إلى الدخوؿ بدكف للشخص تصويت

  wall and like خيار عند

 

  submit كمنضغط النكنيم منحط مربع كتاني حالو على منتركو مربع أكؿ

 ( كحدة بكبسة أشخاص لخمس دعوة بإرساؿ لك تسمح صفحة) جماعية دعوات إرساؿ

 

  invitres المربع على منضغط Invites خيار عند

  تلقائيا الدكلة رمز فيهن كمحطوط مربعات خمس يطلع رح

 

  تغيير صفحة حذؼ تم( 19/1/2011) بتاريخ التحديث بعد إضافتها تم) الباسوكرد تغيير صفحة

 (  الجواؿ من الباسوكرد

  privacy setting تبويب عند

 

  خيار

Change pass  

 (  المبند باللقب ؟؟؟؟؟ استبدؿ فقط) 33ميغ ستاؼ لفريق لإلرساؿ جاهزة عاـ بند فك رسالة

 : Unbanned ID موجودة الستورم بآخر

  Mail to Staff كبتضغط المبند بالنكنيم الػ؟؟؟ كبتستبدؿ عليها بتضغط

  جديد مستخدـ تسجيل صفحة على الدخوؿ كإعادة الخركج دكف جديد لقب تسجيل صفحة

  credits and business تبويب عند

  خيار

Created Instant Account  

  33 للميغ التقني للفريق شكاكم عدة تقديم بعد الميزة هذق إضافة تم) الستورم داخل من بريد إرساؿ

 ( الدخوؿ يستطيع ال الكثير اآلف كلحد البريد صفحة دخوؿ على القدرة بعدـ
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  Mails تبويب عند

  النكنيم منحط مربع بأكؿ

  العنواف مربع تاني

  البريد مربع تالت

  send mail كمضغط

  زر بضغطة البريد رسائل جميع حذؼ

  Mails تبويب عند

  يفرغوا ياق بدنا يلي البريد األكؿ المربع من منختار

 

 العربية اإلنكليزية

inbox كارد بريد 

Sent items صادر بريد 

deleted items المحذكؼ البريد تفريغ 

 delete all كمنضغط

  نكنيم يديرها التي الغرؼ معرفة

 protle area تبويب عند

  ضايفها هو يلي الغرؼ نعرؼ بدنا يلي النكنيم مربع بأكؿ منحط مربعين آخر

  1 منحط اك فاضي منتركو مربع كبتاني

 View Chatroom كمنضغط

 

 لالستفسار ك لمعلومات أكثر

WwW.Mig33m.Jw.Lt 

 اك

 مراجعة

mig ID : Abo.albraaa 

mig ID : m7md97 

 

 نهاية الدرس

 

سابعالدرس ال

 ركـ بلغي التسجيل 
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 ؟ ركـ الفي ماهو

  بتقدر حساب يصرلك رح ركـ بالفي تسجل بس كأنت بسويفتي خاص سيرفر عن عبارة هي ركـ الفي

  شي ام كتشترم سويفتي متجر على تفوت بتقدر ركـ بالفي تتصل كبس حصرا بالدكالر رصيد فيو تحط

  سويفتي متجر بقسم هالخدمات تشوؼ كرح سويفتي منخدمات

 ركـ بالفي التسجيل طريقة

 

  2في4األصدار سويفتي نسخة طريق عن كالتانية الواب طريق عن األكلى طريقتين في

 ؟ الواب طريق عن األكلى الطريقة

 

  الواب طريق عن ركـ بالفي التسجيل صفحة على منركح شغلة اكؿ

http://wap.swiftwares.com/sw/vroom/vsignup.php 

  مربعات 3 يطلع رح

Mig33 ID: (This will become VRoom ID ) 

  عالميغ نكك بتحط هوف

 

Password of Mig33 ID : 

  ألنو الباس غير مباشرة تسجل ما كبعد الحقيقي باسوكردؾ حط) باسوردؾ بتحط هوف

 (  عادم الباسوكرد غير بعدين النك صاحب انك يتأكدك حتى مرة اكؿ غير بيلزـ ما

 

Specify Password for VRoom ID: (Any password you want ) 

  ركـ بالفي حسابك باسوكردؾ يكوف رح كهاد كيفك على باسوكرد حط هوف

 

  اضغط المعلومات كل تكتب ما كبعد

submit  

  الرد يجيك رح

VRoom ID mimo32 is created successfully with password xxxxxxxx, Open swifty settings 

page and put VRoom ID and password for VRoom services  

 النك كحط سويفتي نسخة ضبط فتاح كبعدك إكسات بباسورد بنجاح ميمو النك تسجيل تم انو هاد

  ركـ بالفي كباسوكردؾ

 

 

 

  الرابط على منركح ركـ الفي لدخوؿ هأل

http://wap.swiftwares.com/sw/store/wlogin.php  

  مربعين يطلعلك رح

 

http://wap.swiftwares.com/sw/vroom/vsignup.php
http://wap.swiftwares.com/sw/vroom/vsignup.php
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Enter VRoom Username : 

  تبعك النك حط هوف

Password : 

  ركـ بالفي باسوكردؾ حط هوف

  ركـ الفي لدخوؿ لوغين اضغط كبعدين

 

 

 سويفتي نسخة من ركـ بالفي التسجيل طريقة

  اصدار أحدث سويفتي بنسخة مندخل

Swifty4v2 or V5  

 

  على منركح بالنسخة ندخل ما بعد

Menu  

swiftWorld  

Swift Menu  

Signup o VRoom  

 

 

  مربعات 3 يطلع رح

Mig33 ID: (This will become VRoom ID ) 

  عالميغ نكك بتحط هوف

Password of Mig33 ID : 

  ألنو الباس غير مباشرة تسجل ما كبعد الحقيقي باسوكردؾ حط) باسوردؾ بتحط هوف

 (  عادم الباسوكرد غير بعدين النك صاحب انك يتأكدك حتى مرة اكؿ غير بيلزـ ما

Specify Password for VRoom ID: (Any password you want ) 

  ركـ بالفي حسابك باسوكردؾ يكوف رح كهاد كيفك على باسوكرد حط هوف

 

  اضغط المعلومات كل تكتب ما كبعد

submit  

 

 

  الرد يجيك رح

VRoom ID mimo32 is created successfully with password xxxxxxxx, Open swifty settings 

page and put VRoom ID and password for VRoom services  
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 كباسوكردؾ النك كحط سويفتي نسخة ضبط فتاح كبعدك إكسات بباسورد بنجاح النك تسجيل تم انو هاد

  ركـ بالفي

 

 سويفتي بنسخة ركـ الفي اعدادت حفظ طريقة

  مكتوب مربع كبأكؿ مربع منضغط

 

VRoom ID  

  نكك حط هوف

VRoom Password  

  بركـ بالفي لحسابك مربع بتالت أخترتو يلي الباسوكرد حط هوف

  حط كهأل

Save setting  

  "ميغ اكبين مينيو" كبعدا

  اكتب ركـ بأم اك عالخاص شخص ام مع كهأل

.login  

 

  فيه مكتوب ازرؽ مربع يطلعلك كرح معو عبتحكي يلي يشوفا مارح

You are logged in successfully to VRooms  

 

 المتجر استخداـ طريقة علينا ضل ركـ بالفي منسجل كيف خلصنا كهأل

 

 لالستفسار ك لمعلومات أكثر

WwW.Mig33m.Jw.Lt 

 اك

 مراجعة

mig ID : Abo.albraaa 

mig ID : m7md97 

 

 نهاية الدرس

  

ثامنالدرس ال

 رصيدؾ في متجر سوفتي 

 

 سويفتي متجر استخداـ طريقة
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  بالدكالر سويفتي رصيد مني اك سويفتي مارشنت ام من تشترم بتقدر سويفتي رصيد نشترم الزـ شي أكؿ

  ركـ عالفي دخوؿ تسجيل تعمل ما بعد سويفتي رصيد معك أديش تعرؼ بدؾ كاذا

 

  على ركح

My Account  

You have 0 USD in your account  

  صفر دكالر كال معك ما انت يعني

 

  على بتركح المتجر من تاني شي ام اك برككسيات لتفعل سويفتي رصيد تشترم ما بعد

Swift Store  

 

  كحدة كحدة بالمتجر الموجودة الشغالت نشرح رح كهأل

HTTP Gateway (For Omani user ) 

 

  كتييير بيفصل لكن بسوريا بيشتغل العمانيين للمستخدميين لكن مأجور برككسي

  سويفتي كنص دكالر 1.5 سعرك

Swifty Gateway  

  اشهر 3 لمدة السوريين للمستخدميين مأجور برككسي

 سويفتي دكالر 4 سعرك

 

 لالستفسار ك لمعلومات أكثر

WwW.Mig33m.Jw.Lt 

 اك

 مراجعة

mig ID : Abo.albraaa 

mig ID : m7md97 

 

 نهاية الدرس

 

تاسعالدرس ال

 فاير سوفتي اشتراؾ استخداـ 
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 ؟ فاير السويفت ماهو

  

  جيش نسخدـ كمنقدر سوريا من نفوت منقدر طريقو عن سويفتي بشركة خاص سيرفر عن عبارة هو

  الكيك على للتصويت الجيش كنستخدـ عامة ركمات على كنفوت فلود فيهن كنعمل نكات عشر

 

 

 فاير السويفت بسيرفر الجيش نكات حفظ طريقة

 

  ركـ بأم اك شخص ام مع عالخاص ماكاف كين التالي األمر منكتب فاير سويفت بسيرفر نفوت ما بعد

  غيرؾ الكتابة يشوؼ رح ماحدا كطبعا

.save password id1;id2;id3;id4;id5;id6;id7;id8;id9;id10  

  نكات عشر إلػػػخ;التاني النك;األكؿ النك فراغ النكات باسوكرد فراغ ساؼ نقطة

 

 

 :  مثاؿ

. 

save mustafa braa1;braa2;braa3;braa4;braa5;braa6;braa7;braa8;braa9;braa10  

 

  األمر حفظ تم انو باألزرؽ رسالة تجيك رح

Multi Saved  

 

 

  فاير سويفت جيش استخداـ طريقة

 

  بتكتب الجيش تشغل بدؾ اذا هأل

.load  

 

  هاألمر كاكتب عالركـ انت فوت ركـ شي على الجيش تدخل بدؾ اذا

.j  

  عالركـ يفوت رح

  فلود يعمل تخليه بدؾ

.f multiiiiiiiiiiiiiiiiii  

  التلقائي الكيك تشغل بدؾ

.me  

  التلقائي الكيك توقف بدؾ

.md  
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  الركـ من يطلع الجيش تخلي بدؾ

.l 

 

 لالستفسار ك لمعلومات أكثر

WwW.Mig33m.Jw.Lt 

 اك

 مراجعة

mig ID : Abo.albraaa 

mig ID : m7md97 

 

 نهاية الدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شراعلالدرس ا

 استخدامها كطريقة سوفتي نسخة ميزات 

 

  سويفتي نسخة ميزات

  نك من بأكتر الدخوؿ

  كاسعة خيارات مع الفلود
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  تلقائي ترحيب

  عالخاص بالركـ الموجودين لجميع بينرسل كبأمر األعالف بتكتب جدا بسهولة أعالف عمل

  الصفر رمز على الضغط طريق عن كسهل سريع كبند كيك

  المحادثة عن سناب أخذ

  تلقائيا األبديت تغيير

  أمر بكتابة بسهولة خاص شخص أم مع التكلم

  أمر كتابة طريق عن شخص اضافة

  أمر بكتابة شخص ألم اليك عمل

  أمر كتابة طريق عن بند كفك بند

  أمر كتابة طريق عن مشرؼ كحذؼ إضافة

  أمر كتابة طريق عن ركـ ام دخوؿ

  أمر كتابة طريق عن ركـ أم على التجسس

  كالكثييييييييييييير

 

  سويفتي نسخة ميزات استخداـ

 

 (  اليك اكتو) التلقائي التصويت

  تلقائيا مفعل

  اإلعدادات قائمة إلى للدخوؿ

  الغرفة داخل منكتب اك البرنامج من منطقة بأم مربع منضغط

.set  

  هو يلي خيار اكؿ

Enter flood text  

  بس بحرفين بأختصار كبترسلو ياق بدؾ يلي الجاهز الفلود حط هوف

.fl 

  يطلع رح ما بعدين بالفلود me/ التحذؼ:  مالحظة**

  خيار تاني

Flood interval (seconds ) 

  كالتاني الفلود بين الفرؽ بالثواني

  خيار تالت

 

 

Enter Avertisment Text  

  عالخاص بالغرفة الموجودين لجميع ترسلو بدؾ يلي األعالف اكتب هوف

  كاكتب عالغرفة فوت اإلعالف تكتب ما بعد

.p  
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  عالخاص بالغرفة الموجودين لكل اإلعالف ينرسل رح

 

  خيار رابع

Enter Auto Weclome message.put 0 to disable auto welcom  

  للتعطيل صفر.  الغرفة إلى دخوله عند بالشخص التلقائي الترحيب

 

Path to store snaps  

 (  نجمة أضغط للتصوير) المحادثة صورة حفظ مكاف أختار

 

Auto reply for away presence,put 0 to disable  

  للتعطيل صفر( .اكام)بعيد كضعية تعيين عند التلقائي الرد رسالة

 

ID initial letters for auto ban  

 بيلزـ ما خيار تلقائيا الجيوش لتبند

  

  األصلي النكنيم غير بػنكين دخوؿ طريقة

  المربع من عالضبط مندخل

  menu منضغط

Reflector IDs  

  مربع بتاني كالباسوكرد مربع بأكؿ نكنيم اكؿ منكتب

  مربع برابع كالباسوكرد مربع بتالت نكنيم كتاني

  menu منضغط

Save Settings _اإلعدادات حفظ  

  Login ID1 كمنضغط

  الدخوؿ تسجل تم إشارة يطالعلك رح

  Menu منضغط

Login ID2  

  الدخوؿ تسجيل تم إشارة يطالعلك رح

  كهالخياراين

Auto Login _األصلي نكك ماتفتح أكؿ تلقائيا النكات دخوؿ  

 

Self Answer Mode _التلقائي الرد تشغيل  

  menu منضغط

Back  
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Save Settings _اإلعدادات حفظ  

Menu  

Open mig33  

 

  ركـ شي على النكات لندخل هأل

.j1 .j2  

 

  انت انو بتشوؼ فيها بتكتب كانت جديدة صفحات تفتح رح

  هالشي بتعرؼ كانت التاني النك بشوفو اآلخرين بس األصلي نكك من عمتحكي

  بكوف الصفحة عنواف من اسمك غير من عمتحكي انو

  النك دخلت انا مثال

abo_albraaa  

  ركـ على

islameat  

  األصلي كنكي

abo.albraaa  

 

  الصفحة عنواف يطلع رح

islameat@abo_albraaa  

  بأسم عمتحكي بالركـ انت تشوؼ كرح

abo.albraaa  

 

 

 

  التاني النك بتشوؼ العالم بس

  الركـ من يطلع النك لتخلي

.lv  

 

  األصلي مو التاني النك باصفحة بتكتبها

  مكاف بأم بتكتب فيها مالك انت ركـ على النك تدخل بدؾ اذا

.j1 islameat  

 

 ( اليك اكتو) تلقائية اصوات تجيب رح بهالنسخة الداخلة 3الػ النكات:  مالحظة**

  بالركـ الموجودة النكات فيها زرقا شاشة تطلع رح 0 صفر اضغط جدا سريع طرد

  مباشرة ينطرد رح نك شي على موافق ضغطت ما كل



 

 27الصفحة 

 

  بالركـ اكتب السريع كللبند

.bl  

 

  األمر طريق عن نهائي ال فلود

.fl 15 abo.albraaa  

  ياق بدؾ يلي الفلود عدد 15 رقم بدؿ كبتحط

 

  الشخصي ملفه إلى الدخوؿ بدكف لشخص للتصويت

  الشخص خاص على تكتب

.like  

  الغرفة داخل اك

.like abo.albraaa  

 

  ستورم كبدكف الركـ فصل مشكلة حل

  للتبنيد

.bn abo.albraaa  

  بند فك

.ub abo.albraaa  

  مشرؼ إضافة

.mod abo.albraaa  

  مشرؼ حذؼ

.dmod abo.albraaa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ستورم كدكف إليها الدخوؿ دكف الغرفة على تجسس
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.list abo.albraaa  

  تلقائيا األبديت تغيير

  بجانب صح عالمة كمنحط الضبط صفحة منفتح

Auto status change  

  ميغ كاكبين مينيو كبعدا سيتنغ ساؼ كمنحط

  دقيقتين كل تلقائيا األبديت يتغير كرح

  أمر بكتابة بسهولة خاص شخص أم مع التكلم

.pvt abo.albraaa  

  أمر كتابة طريق عن شخص ضافةا

.add abo.albraaa  

  أمر كتابة طريق عن بند كفك بند

.bn abo.albraaa  

.ub abo.albraaa  

  أمر كتابة طريق عن مشرؼ كحذؼ إضافة

.mod abo.albraaa  

.dmod abo.albraaa  

  أمر كتابة طريق عن ركـ ام دخوؿ

.jn Mig33 help arab 

 

 أكثر لالستفسار ك لمعلومات

WwW.Mig33m.Jw.Lt 

 اك

 مراجعة

mig ID : Abo.albraaa 

mig ID : m7md97 

 

 نهاية الدرس

 

الحادم عشرالدرس 

 سرم جواب تصفير 

 

 االيميل بهل االجوبة كتحط هوف الموجودة االسئلة عكل بتجاكب شي اكؿ

please reset my security questions 
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1 .What is your username؟ 

ID 

2 .What is your first registered mobile number with mig33؟ 

96399999999 

3 .What is the current mobile number that you use for your current mig33 ID؟ 

96399999999 

4 .Who invited (referred) you to register this account? (Please provide his/her username) 

no one invited me  

5 .What is your security question you chose؟ 

What is your favorite food؟ 

6 .What is your MSN, Gtalk or Yahoo account؟ 

no 

7 .When and what payment method did you used for your last payment؟ 

no 

 

 ؟ نكك إسم شو - 1

 ؟  نكك عليه سجلت رقم أكؿ شو - 2

 ؟ نكك هأل عليه يلي الرقم شو - 3

 ؟ بالميغ هالنك تسجل حتى دعوة بعتلك يلي مين - 4

  عندؾ تلقائيا مضيوؼ حدا شفت إذا نكك ماسجلت أكؿ تتذكر الزـ جوابو هالسؤاؿ

  دعوة بعتلك يلي هو بكوف حدا شفت إذا أل أك

 ؟  مختار إنت سرم سؤاؿ أم - 5

 ؟  هو شو في إذا؟ شي عنكك أيميل في - 6

 ؟ الشركة من رصيد اشتريت مرة آخر أيمتا - 7

 !!!!!!!!  مينتور كنت إذا إال نو دائما هالسؤاؿ جواب

  لػ األيميل بتبعت األسئلة عكل تجاكب ما بعد

 

contact@mig33.com  

 

 

  الموضوع بتحط

Pls Reset My Security Quetions and Thnx . 

 

  تلقائيا عليك يردك رح



 

 30الصفحة 

 

[support.mig33.com #4504634] AutoReply: Pls Reset My Security Quetions and Thnx . 

 

  التالية الخطوة بتساكم بسرعة عليك يردك كبدؾ تتصل بدؾ ما اذا هأل

 

  الموضوع بغير بس تانية مرة بترسلو بترجع العنواف كلنفس الرسالة نفس

 

  هاد يعني نفسو تلقائيا عليه ردك يلي التيكت رقم بتحط

 

[support.mig33.com #4504634] AutoReply: Pls Reset My Security Quetions and Thnx . 

  هو يلي العنواف كلنفس فوؽ يلي النص كنفس الموضوع هاد بتحط

contact@mig33.com  

  تلقائية برامج مو ايميل بعتت يلي انت انو تأكد حتى هيك

 

  هو يلي كرقة على التيكت رقم سجل مباشرة هالخطوة تساكم ما تتصل بدؾ كاذا

 

4504634 

  

 ( كالمواقع المنتديات بين بينتشر مرة اكؿ هالرقم) الرقم هاد على كاتصل

  شغاؿ يلي الوحيد الرقم هاد شغالة مو التانية المواقع بكل الموجودة األرقاـ

 

+14084579610  

 

  الفني الدعم قسم على يحولك حتى كاحد الرقم اضغط آلي مجيب يطلعلك رح

  إنكليزم بتعرؼ ما لو حتى انت 33للميغ الفني الدعم مركز هام كيقلك عليك يرد رح

 هالكلمتين بتحكي

  

hi sir how are you  ؟ 

 

 ؟  يو أر هاك سير هام

 

i'm have ticket number about issue reset security questions can you help me ؟ 

 

 

 

 

 ؟  مي هيلب يو كاف كويستشن سكوريتي ريسيت ايشو ابوت نومبر تيكت هاؼ أيم

 



 

 31الصفحة 

 

 ؟  تساعدني بتقدر السرم السؤاؿ تصفر بقضية فني دعم بطاقة عندم؟  كيفك مرحبا:  هالحكي ترجمة

 

 

  البطاقة رقم عطيني باألجنبي كيقلك يس كيقلك عليك يرد رح

 

  الرقم عيد يعني كلمتين باألجنبي يقلك رح البطاقة رقم نقلو بس انت

 

  صح اذا منو بتتأكد كانت الرقم بعيدكلك هنن الستافات بعض أك

 

 ممكن كقت بأسرع عليك نرد رح ردنا كانتظر ألتصالك شكرا يقلك رح بعدا

 

 لالستفسار ك لمعلومات أكثر

WwW.Mig33m.Jw.Lt 

 اك

 مراجعة

mig ID : Abo.albraaa 

mig ID : m7md97 

 

 نهاية الدرس

 

 

 

 

 

 

ثاني عشرلالدرس ا

 غركب إشراؼ ككضع بغركب ركـ ربط 

 

  فيه الركـ نربط كبعدها غركب ننشأ الزـ شي اكؿ

  على منركح غركب إلنشاء

Menu >> My Mig >> My Groups  >> 



 

 32الصفحة 

 

 

  على إضغط كبعدها

View My Group  

 

  على اضغط إنت تساكم بتقدر غركب ككم لفلك أديش يطلعلك رح كبعدها

Create Group  

 

  اإلعدادات فيها حط مربعات يطلعلك رح

  الغركب إسم مربع أكؿ

 :  الغركب نوع مربع تاني

 

Public  =عاـ  

By Approval  =بموافقتك  

Privte  =خاص  

 

  عحالو تركو اك الهوتميل ايميلك مربع كبتالت

 

  الغركب ترحيب رسالة مربع كبآخر

 

  Create Group الغركب عإنشاء كإضغط

 

  متل بتطلع احيانا خطأ رسائل في

Group Name "b7bk0syria" has been already taken  . 

  قبل من إسمو من في هالغركب يعني

 

Group description cannot be blank  . 

  ترحيب رسالة إجبارم تكتب الزـ فاضية اك صحيحة مو الترحيب رسالت

 

 

 

 

  الغركب ايقونة إختيار عصفحة ياخدؾ رح غركب إضافة تضغط ما كبعد

  على كإضغط ياها بدؾ يلي الغركب ايقونة اختار إنت

Group in 

 

  عالغركب األصدقاء دعوة صفحة على ياخدؾ رح كبعدها



 

 33الصفحة 

 

  على كإضغط تدعين بدؾ يلي الفرندات حدد

invite frinds  

 

  إضغط الغركب لصفحة كالذهاب الفرندات لدعوة الرجوع يطلعلك رح كبعدها

go to b7bk0syria  

 

  على إضغط كبعدها

settings  

 

  إضغط ركـ نربط مشاف كبعدها

Link Chatrooms  

 

  على كإضغط تربطا بدؾ يلي الركـ إختار بإدارتك يلي الركمات يطالعلك رح

Link Chatroom  

 

  يطالعلك رح

Chatroom successfully linked to group . 

 . بنجاح بالغركب الركـ ربط تم يعني

 

  الغركب لصفحة الرجوع على إضغط هأل

Back to Group's linding page  

  على بتنزؿ غركب إشراؼ تحط بدؾ كإذا

 

Members  

  جنبو شخص ككل للغركب المنضمين األشخاص كل يطالعلك رح

abo.albraaa (Promote) (ban ) 

 

 

 

  تبندك مشاف كالتانية مشرؼ تحطو مشاف االكلى

  يدخل كيرجع الركـ من يطلع الزـ بس غركب إشراؼ بينحط بركموت عاألكلى إضغط

 

 

  يبند يكيك كيقدر أصفر لونو يصير حتى

  إكتب بغركب مربوطة الركـ إذا بالركـ السريع البند طريقة

 



 

 34الصفحة 

 

/ban id 1  

  البند كفك

/unban id 1  

 

 كالحلوؿ المشاكل شات مربع ضمن اك عالميغ جاااااهز انا مساعدة ألم

 

 

 لالستفسار ك لمعلومات أكثر

WwW.Mig33m.Jw.Lt 

 اك

 مراجعة

mig ID : Abo.albraaa 

mig ID : m7md97 

 

 نهاية الدرس

 

 

خاتمةال



 

 35الصفحة 

 

 

 الكتاب هذا من استفدتم تكونو اف منكم نتمنا

 المبتدئين لتعليم االمين الكتاب من هللا شاء اف القادمة التحديثات متابعة كنرجو

 

 

  على الموجو بلخطأ ايمل ارساؿ الكتاب هذا في اخطاء ام كجدتم اذا منكم كنرجو

mig ID: abo.albraaa 

 اك

mig ID: m7md97 

 ....بكم نقول نحن

 

 

 الكتاب االمين لتعليم المبتدئين

 

 


