
 ايجولوبوطو مجح يا نم تاكبشلا

 ةيساسألا لكايهلا ةبقارمو دصر ماظن

 ةفلتخملا ةيعاذإلا تاكبشلا رسج

 كرتشملا ةبقارم
 ةدحو نم صيصختلل ةلباقلا مدختسملا ةهجاو ، مادختسإلا لهس

 لسرملا نم مكحتلا
 ةحوللا سمل معد

وبروتومل ةيساسألا لكايهل ىقيقحلا تقولا ةبقارم
 ةكبشلا لكيهل ىنايبلا ليثمتلا

 صيخشتلا لئاسو رركم
 ةبقارملا ريراقت

 ةفلتخملا تاكبشلا ىف نيدوجوملا نيكرتشملا نيب لصاوتلا

ةعامجلاو ةصاخلا تاملاكملا هيجوتو ةيمانيدلا ةيكذلا تاملاكملا

ىئاقتنإلا رسجلل صيصختلل ةلباقلا دعاوقلا

 كرتشملا عقومل ىقىيقحلا تقولا ةبقارم
 كرتشملا عقوم ليجست

 ةفلتخملا ةطيرخلا غيص  معد
 قيرطلا ةبقارمو ةيفارغجلا ةزرابملا

تنرتنإلا لوكوتورب ربع ايجولونكتلا ساسا ىلع ةمئاقلا
 فتاهلا نم  ةعامجلاو ةصاخلا ةيعاذإلا تاملاكملا معد

 لبق نم ميمرتلا وا ةعاذإلا ةطحم نم فتاهلا مقرلا ىلع لاصتإلا
 لسرملا

 لسرملا حيتافم ةحول ىلاو نم ةيفتاهلا تاملاكملا

 حفصتملا  نم ةيتوصلا ةملاكملا
 كرتشملل ( عقاوملا ديدحت ماظن) GPS ةعباتم

 ةيصنلا ةلاسرلا لدابت
كرتشملا ليجست

اويدار لاسرا

 فتاهلا لصاوت ةيعاذإلا تاكبشلا رسج

 هزيهجتل دعاوقلا عضوو ماظنلا ىف ثادحألا عيمج ليجست
MP3 ةغيص ىف ةيتوصلا تاملاكملا ليجست

كرتشملا بناج نمو ويدارلا بناج نم تامولعملا نيزخت
 ةنرملا غالبإلا تاودا

 توصلاو ثادحألا ليجست

دصر

( عقاوملا ديدحت ماظن) GPS ةعباتم

 صنلا لاسرا تامدخ
 ةلاسرلاو ىنورتكلإلا ديربلا ةباوب

 ةفيظولا ركاذت
دعب نع سايقلا

 ةيئانثلا تافلملا لقن

 تانايبلاو صنلا ليوحت

 بيو ليمع



 ةيكذلا PTT ةبقارم
 لكيهلل دعبلا نم مكحتلاو ، ىقيقحلا تقولا ىف دصرلا

 وبروتومل ةيساسألا

 لماكلا ماظنلا ءادا نع عالطإلا ىلع ءاقبلا

 ماظنلا ةنايصل تافورصملا ليلقت

 يكذلا  PTT فتاه نيب لصاوتلا
 يكرتشمو ، ةيرظانتلا اويدرلا وا وبروتوم نيب لاصتإلا

 فتاهلا

 ةيداعلا فتاوهلا نم ةعامجلاو ةصاخلا  ةيعاذإلا تاملاكملا

مكحتلا ةدحو ىلاو نم لماكلا جاودزإلا تاملاكم

MP3 ةغيص ىف ةيتوصلا تاملاكملا ليجست

 ةيكذلا  PTT اذامل

 ةيكذلاPTTل بيو ليمع 
تنرتنإلا ةكبش قيبطت نم ةيكذلا PTT نم  ناكم يا نم لوطسألا ةرادا

ةيتوصلا تاملاكملا ءاشنا

ةطيرخلا ربع نيكرتشملا ةعباتم

 ةيصنلا ةلاسرلا لدابت

اهجراخو قاطنلا لخاد عاضوألا نع ققحتلا

 ةيعاذإلا تاكبشلا رسج
 ةيساسألا لكيه ىلا اهليوحتو ويداارلا تاكبش لصف

ةدحاولا تالاصتإلل

ايفارغج ةعزوملا عقاوملا طبر

ةعامجلاو ةصاخلا تاملاكملل ةيمانيدلاو ةيكذلا هيجوتلا

 ةيمقرلا ايجولونكت ىلا ةيرظانتلا نم ةرجهلا
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