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 الى البرمجة بدون آود بالصوت والصورةمقدمة 
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 قطف ميجا بايت 4: تقريبا وللتحميل مساحة الملف  - دقيقة 32الفيديو مدته 
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 WinRAR 3.4 (2004)لى استخدم  بالنسبة – 7zولفتح ملف 
 

 )ةيادبلا(
 ) عاما59( من آندا Stephen France على تعرفت من خالل االنترنت -فى االيام القليلة الماضية 

 مالحظات على المشروع وآان لديه  PWCT سبب التعارف انه مهتم بمشروع البرمجة بدون آود
ان الحوار سيكون  Stephen لما وجد  و فورج ودار حوار بينى وبينه فى موقع المشروع على السورس

 رسالة تشمل العديد من االفكار 50اسبوع ارسل الى  وخالل ر مراسلتى على البريد الخاصقر -طويل 
 . المثمرةوالمالحظات

 
 )لحكايةا(

حسب آالمه هاوى  اهتمام آبير بالمشروع وقدرة سريعة على التعلم حيث انه Stephen لما وجدت من
م اتردد لحظة واحدة فى ان اعرض االصلية ل ولما وجدت ان اللغة االنجليزية هى لغته  عاما20للبرمجة منذ 
عمل درس فيديو صوت وصورة بان يقوم ومن جانب اخر  جانب من tester ضم للمشروع آـنعليه ان ي

االنجليزية جيدة فى القراءة  البرمجة بدون آود حيث انه رغم ان لغتى باللغة االنجليزية يعرض فيه مشروع
على االنضمام للمشروع  Stephen فقوبالفعل وا   التحدث بها بصوتى)ال افضل (انى اخشى والكتابة اال

منه ذلك واخبرنى  حتى اطلب سعيدا بذلك واخبرنى انه آان يرغب فى االنضمام من البداية ولكنه انتظر وآان
وقد تم تحديد  .استخدام المشروع انه متحمس لفكرة عمل فيديو ياخذ بيد المبتدىء ويضعه على الطريق فى

ان ادعمه حتى يتقن استخدام تقنية البرمجة   آانت المرحلة االولى و   مراحل 3العمل التمام الفيديو على 
   ان يضع وصفآانت المرحلة الثانية  و   وان اجيب على آل اسئلته حتى يصل لمستوى عالى بدون آود
Script المرحلة الثالثة  و.التسجيل لكل آلمة سوف ينطق بها فى الفيديو حتى اآون على علم بما سيتم قبل

  .ثم طرحه للجميعتسجيل الفيديو ومن  آانت 
 

 )ةياهنلا(
بدون آود  من استخدام تقنية البرمجة Stephen انتهت المرحلة االولى وتمكن هللا رب العالمين والحمد 

 قصير جدا وهذه آانت اصعب مرحلة النه آان يسال العديد من االسئلة فى وقت  بشكل جيد
لة الثالثة المرح انتهت و يوالفيد لكل آلمة فى Script من وضع Stephen وانتهت المرحلة الثانية وتمكن

 لتسهيل انتشار المشروع تكون فكرة الفيديو فكرة جيدةان واخيرا اتمنى   و الفيديتسجيلمن نتهاء االوتم 
 بشكل ع من اليعرف شيئا عن المشرومخاطبة يمكنه  من اعداد شخص اخر غيرىوخصوصا ان الفيديو 

 .افضل منى
 


