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 من كل شهر ۱٥مجلة شهرية جامعة  تصدر يوم 
  2012) يونيو(حزيران  –الثاني العدد 

Fannannsat 

 =199http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?fلالعالن في مجلة فنان سات  
 

 هواتف نقالة -برامجيات  -كومبيوتر  -سوفتويرات  -شيرنج  -اجهزة استقبال  -صيانة  –تركيبات  -شفرات   -فضائيات 
 من مواضيع هذا العدد

 مواضيع حصرية باقالم الرواد
 

 خاص لفنان سات usb احمي فالشتك -
  piezoelectric sensorالحساس الكهروضغطي -
 دراسة الكترونية للقديم والحديث من الرسيفرات-
 lcdايبرومات وفالشات الجهزة التلفزيون وشاشات -
-Original image for Vu+ duo 
 hdmi 3300 iconeاصدار حديث -
 خط بين يديكم ۹٥اجمل  خطوط العالم  وعددها -
 ملخص الحدث تغيرات قمري النيل سات واليوتلسات -

  مواضيع حصرية باقالم االعضاء الواعدين
 شرح مبسط لحذف تعاريف كروت الستاليت-
 لتشغيل الشيرنج wincscشرح برنامج -
 بصيغة اكسل  ۲۰۱۲امم اوروبا بطولة -
 مشاركة بجزئين –وطرق استخدامه  x 3zبوكس -
-Master coll. 6 Adobe creative suite  
 s/s-dvb tevii 2تعرف على امكانيات الكرت -
 شرح كيفية عمل اسطوانة جوست تلقائية-
-setup2.13 Gpg dragon v 
 شرح طريقة عمل نسخة احتياطية للنظام او للملفات-
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  2012) يونيو(حزيران  –الثاني العدد 

Fannannsat 

 =199http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?fلالعالن في مجلة فنان سات  
 

 هواتف نقالة -برامجيات  -كومبيوتر  -سوفتويرات  -شيرنج  -اجهزة استقبال  -صيانة  –تركيبات  -شفرات   -فضائيات 
 من مواضيع هذا العدد

 متنوعةشروحات حصرية  ومواضيع 
 قناة افالم هندية بدون تشفير 80بالصور اكثر من -
 تقنية االتصال بالشبكة عبر شريحة الجوال-
  p.unev1.7.4 vu+  holblack.المفتاح االحمر -
 للمبتدئين اعدادات االيفون بالشرح المصور -
 hd full 800tموسوعة شروحات التايجر -
 للموتورشرح كيفية عمل ليميت -
 abox -sssp -twinp -dzتشغيل سيرفرات شرح -
 برامجطريقة منع المواقع االباحية بدون -
 لاليفونالحاسوب التطبيقات من شرح تنزيل -

 حديثةسوفتويرات 
 القديم والجديد  7000و  7500برامج فري بوكس -
 التايمر المحول+جديد دونكل الترومان والموربوكس-
  p248_ 4900 strongاصدار جديد لجهاز -
 2012لعام )   7.7patch(  جديد التعديل على -
 p126all 4930 srtسوفتوير جديد لجهاز -
 hd600  Xcruiser سوفتويرات جديدة -
  v  pvr hdplus 400 2.10.57سوفتوير جديد -
 ios 5.1.1شرح مصور الحدث جيلبريك لالصدار -
 v ProgDVB 6.85.4حصريا اخر اصدار من -

http://www.fannannsat.com/
http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?f=199
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94953
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94953
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94953
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94953
http://www.fannannsat.com/vb/showpost.php?p=683225&postcount=26
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94246
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94246
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94044
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94986
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94986
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96124
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96892
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96892
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96277
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=97030
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=95702
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=95702
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=95702
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=95702
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=95702
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=95702
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=95702
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96157
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96157
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96157
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=92387
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=92387
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96061
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96061
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96061
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96061
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94557
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94557
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96368
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96368
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96356
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=96356
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94228
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94228
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=97286
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=97286


ة ص ص خ ت م ة  ي ئ ا ض ف ة  ل ج  م
ر ي ر ح ت ل ا ة  ئ ي  ه

ت ا س ن  ا ن ف ت  ا ي د ت ن م ة  ر ا د  ا
 W W W . F A N N A N N S A T . C O M 

 

 
 

 من كل شهر ۱٥مجلة شهرية جامعة  تصدر يوم 
  2012) يونيو(حزيران  –الثاني العدد 

Fannannsat 

 =199http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?fلالعالن في مجلة فنان سات  
 

 هواتف نقالة -برامجيات  -كومبيوتر  -سوفتويرات  -شيرنج  -اجهزة استقبال  -صيانة  –تركيبات  -شفرات   -فضائيات 
 من مواضيع هذا العدد

 من ارشيف فنان سات
 التعديالت العملية لبعض األيسيهات بدوائر التغذية-
 فك حماية والرقم السري للهيوماكس -
 السوفتويرات االصلية الجهزة السترونج-
 برنامج جالب الترددات والشفرات والسوفتكام -

 برامج كومبيوتر حصرية
-professional2010 Microsoft Office  
-release preview8 Windows  
 arabic2003 office  microsoftبحجم خيالي -
 2012مكتبة الفضل برامج الكومبيوتر -

 تطبيقات والعاب حصرية للجواالت الحديثة
 ثمان تطبيقات اسالمية لاليفون-
  2.53SD pro V2 Appتحديث برنامج  -
 latitude v9d_3_ 1.0.7النشر االحالم -
-9.10.17Kasper Mobile Security v 
 1.2.1Angry Birds Space vتحديث -
 d further beyond fighting 3لعبة القتال -
  1.0.6v2 Marble Blastلعبة الزوما الشيقة -
 1s 9000 iروم خفيفة لمحبي االلعاب للجالكسي -
 حصري i 9000 ۱أسللغالكسي  miui  4روم -
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  2012) يونيو ( حزيران –الثانيالعدد 

 بقلم هيئة التحرير – فنان سات المالذ اآلمن 
 االخالقبعيدا عن مواقع اللهو الخبيث والمنتديات الهابطة التي الهم لها سوى افساد الذوق العام وانحدار 

 للشباب العربي اينما وجد على االرض العربية  وبفضل من هللا عز وجل صار فنان سات المالذ اآلمن
 يصبح العضو متشوقا للجديد ويقضي الساعة واالثنتين سائحا في اقسام وفروع المنتدى المتعددة

 بين اخوة متحابين ادارة واعضاء..  بيت االبداع العلمي والفني ..في بيت العز والكرامة ..فهنا 
 يتبادل الجميع خبراتهم ويستعرضون قدراتهم ويحاولون تطويرها بالتحاور البناء والنقاش المثمر

 في فنان سات الحدود البداعات االعضاء سوى بضعة قوانين تحفظ للمنتدى استمرار النهج المعتدل
 ويحفظ للجميع حقوقهم ماداموا ملتزمين بما اتفقنا عليه) الضرر والضرار ( نهجنا يتمحور حول 

 تخصصنا فضائي باالساس مع مواكبة حثيثة لكل جديد في عالم االجهزة والكومبيوتر والجوال
 بدأنا بخطوات راسخة لنساهم بتأسيس ثقافة جديدة على المجتمع العربي وغايتنا النهوض بالشباب 

 ليتقنوا ثقافة المشاركة بالمعلومة والعمل االبداعي بمختلف ابواب العلوم والتقنيات الحديثة
 نحترم الجميع ونشجع الشباب على تطوير قدراتهم ونرفع من معنوياتهم لمزيد من االبداع
 بعيدا عن ما يفرقنا من نقاش فج في امور خالفية تزيد الشباب نفورا وتحط من طموحاتهم

 ونسأل هللا تعالى التوفيق والسداد بعمل يرضيه وسعي يجعله في ميزاننا يوم نلقاه
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 صفحة اعالنات

 الباقات العامله  حاليا على سيرفر فنان سات  نيوكامد  وسى سى كامد 
 قمر النيل سات 

 وجميع القنوات الهنديه وباقة الجزيره الرياضية كاملة  ARTقنوات 
 القمر االوربى هوت بيرد

 لمشاهدة الدوري االنجليزي المتميز  SKYباقة السيفرا و 
 قمر استرا

 العديد من القنوات المميزة 
 )نيل سات وعرب سات واالوربى ( اقمار  ۳قنوات الجزيرة الرياضيه على 

 ....بسيرفر مستقر ... تحديث مستمر لالفضل 

 القنوات المشفرةتقطيع لمشاهدة أفضل وبال خدمة متميزة ألعضاء منتدانا ألقوى سيرفرعالمي 

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


Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
http://www.fannannsat.com 

685059www.fannannsat.com/vb/showthread.php?p=://http 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 مواضيع حصرية باقالم الرواد

 خاص لفنان سات  usbاحمي فالشتك 
 
 
 
 

USB Disk Security 6.8 Final 
 موجود بالشركة المنتجة ذاتهاوغير إصدار خاص لمنتديات فنان سات 

 بالكمبيوتريقوم بفحصها تلقائيا أثناء وصلها وهو  Usbهذا البرنامج خاص لحماية الفالش 
 تلقائياويقوم بتنظيفها من كل التروجونات والفايروسات والملفات الخبيثة 

 ساتاإلصدار خاص لمنتديات فنان هذا ان  هناوالجديد 
 فقطميغا بايت  ٦.٥الحجم 

 للمزيد من المعلومات والتحميل
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 مواضيع حصرية باقالم الرواد

  piezoelectric sensorالكهروضغطي الحساس 
 
 
 
 

 يستخدم مواد معينة لها خاصية توليد الجهد الكهربي  deviceويعرف أيضا بالمجس الكهروضغطي ، وهو جهاز 
 تعرضها للضغط أو اإلهتزاز ، هذه المواد مصدرها مجموعتين أساسيتين وهي السيراميك عند 

)PZT ceramic )   مادة الكوارتز( الكريستال و. ( 
  ، Piezoelectricتعتمد هذه المواد في عملها على مبدأ الكهروضغطية 

 تقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية والعكس صحيح ، حيث 
 piezoelectricityالظاهرة عرفت بالبيزوكهربائية هذه 

 للمزيد من المعلومات والتحميل
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 مواضيع حصرية باقالم الرواد

دراسة الكترونية للقديم والحديث من الرسيفرات والطرق العلمية في تتبع 
 وصيانتهاأعطالها 

 
اتمنى أن يلقى موضوعي هذا إستحسانا لديكم ، وأرجو أن يعود هذا العمل بالنفع والفائدة على إخواننا وأبنائنا 
المهتمين بصيانة اإللكترونيات بشكل عام والمتخصصين بصيانة الرسيفر بشكل خاص ، ويسنح بالنقل لشتى 

 fannannsat المنتديات مع ذكر المصدر وهو منتديات فنان سات 
وإسمحوا لي أن أبدأ هذا الموضوع بالتعريف السريع والمختصر لبعض المفاهيم األساسية ألنظمة اإلستقبال الفضائي 

وطرق التعامل مع اإلشارة بداية من الالقط ثم مرحلة منتخب الترددات ثم ما بداخل جهاز الرسيفر  Digitalالرقمي 
من مكونات ووحدات في األنظمة القديمة والحديثة ، وسنتعرض ألعطال المراحل المختلفة لنقف على أهم مسبباتها 
وكيفية التغلب عليها ، وسنستعين بالمخططات والدوائر الفنية في تتبع األعطال بالمراحل المختلفة كلما أمكن ذلك ، 

 وهللا المستعان 
 

 الموضوع بالكامل هنا
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 مواضيع حصرية باقالم الرواد

 lcd TVايبرومات وفالشات اجهزة تليفزيون متنوعة وشاشات 
أحببت ان اهديكم هذا العمل المتواضع عن ايبرومات وفالشات اجهزة ... اعضاء منتدانا االكارم ... اخواني الكرام 

واحب ان ... لكي تكون عمالً متواضعاً من اسهامات منتدانا الغالي فنان سات  LCD TVتلفاز متنوعة وشاشات 
ويمكن الي ... انوهكم انه تم تجميع مادة هذه المشاركة من مواقع عربية و اجنبية وان العمل مستمر بهذه المشاركة 

 ....على بركة هللا ونبدأ عضو ان يساهم في هذه الموسوعة على حسب قدرته واستطاعته  
Hyndai H-LCD 2200  

Proc:U21 TDA15021H/N1C00 
Scaler:U5 Novatek NT68565FC 

Submicom:U6 Novatek NT68F631ALG 
NVM:U8 24c16 
Audio:TDA1517 

Tuner:TDQ-6f6/T126CW 
Panel: CMO M220Z1-L01 rev.C1 

 للمزيد عن الموضوع والتحميل
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 مواضيع حصرية باقالم الرواد

 Original Image for Vu+ DUOالصورة االصلية بجميع اصدارتها لــ
 ساتفنان على فقط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للمزيد عن الموضوع والتحميل
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 مواضيع حصرية باقالم الرواد

 icone_3300HDMIاسم تحت   iconeاليكم هذا االصدار لعائلة 
  2012-6-4حصريا على فنان سات االصل بتاريخ 

 
 
 
 
 
 

 ممتعهالمرفق من المصدر االصلي ولكم مباشرتا مع تحيتنا جميعا لكم بمشاهده 
 وسيتم تزويدكم بكافة المعلومات ملحقا باذن هللا 

 
 للمزيد من المعلومات والتحميل
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 مواضيع حصرية باقالم الرواد

 خط  ۹٥أجمل خطوط العالم بين أيديكم وعددها 
 خطوط المحطات التلفزيونية وخطوط الفرحمنها 

 
 خط ۹٥أقدم لكم مجموعة خطوط عددها 
 اإلطالقوهي من أجمل الخطوط على 

 الفرحخطوط ما يسمى ومنها 
 ودبيومنها خط قناة العربية والجزيرة والشارقة 
 وهذا العمل غير موجود بمكان آخر

 جميعاوهذه التجميعة والعمل هو هدية لكم 
 لجزئينالملف مرفق وهو مقسم 

  التحميل من المرفقات
 

 للمزيد عن الموضوع والتحميل
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 مواضيع حصرية باقالم الرواد

   2012-6-14بتاريخ التغييرات ملخص 
 Eutelsat 8 West Aو  Eutelsat 7 West A قمري النايل سات على 

 
 ملونةوهي عبارة عن شاشة  ۲۷٥۰۰عمودي  ۱۲۳٦۰على التردد  Addar TVقناة الدار ظهور 

   ۲۷٥۰۰عمودي  ۱۱٦۷۷على التردد  Neelain Sportsظهور قناة النيلين الرياضية 
 ۲۷٥۰۰عمودي  ۱۱٥۹٥استمرار بثها على التردد و 

 ۲۷٥۰۰عمودي  ۱۱۳۹۲على التردد  Waideظهور قناة الوادي 
 DiTVeوقد حلت مكان قناة  ۲۷٥۰۰عمودي  ۱۲۳۹۹ظهور قناة بالدنا إف إم على التردد 

 ۲۷٥۰۰أفقي  ۱۱۲۱۹على التردد  Faraeenعودة بث قناة الفراعين 
 ۲۷٥۰۰أفقي  ۱۱٦۸۰على التردد  SHAMONAبدء بث قناة شــامنا 

 ۲۷٥۰۰عمودي  ۱۱۳۹۲على التردد  MAYADEEN TVبدء بث قناة الميادين 
 

 للمزيد عن الموضوع
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 صفحة اعالنات

 الباقات العامله  حاليا على سيرفر فنان سات  نيوكامد  وسى سى كامد 
 قمر النيل سات 

 وجميع القنوات الهنديه وباقة الجزيره الرياضية كاملة  ARTقنوات 
 القمر االوربى هوت بيرد

 لمشاهدة الدوري االنجليزي المتميز  SKYباقة السيفرا و 
 قمر استرا

 العديد من القنوات المميزة 
 )نيل سات وعرب سات واالوربى ( اقمار  ۳قنوات الجزيرة الرياضيه على 

 ....بسيرفر مستقر ... تحديث مستمر لالفضل 

 القنوات المشفرةتقطيع لمشاهدة أفضل وبال خدمة متميزة ألعضاء منتدانا ألقوى سيرفرعالمي 
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 مواضيع حصرية باقالم االعضاء الواعدين

 جديدتعريف لكروت الستاليت بدون تنصيب ويندوز شرح كيفية حذف اى 
 

ان اقدم لكم هذا الموضوع البسيط والشرح المصور لكيفية حذف اى تعريف ألى كارت ستااليت بدون احببت 
استثناء من جهاز الكمبيوتر فى حالة حدوث اى مشاكل به واعادة تنصيب التعريف مرة اخرى دون االحتياج الى 

 ذلكتنصيب ويندوز جديد من اجل 
 الحذفولن تحتاج اى شئ سوى فقط رسترة الكمبيوتر بعد حذف التعريف فقط لتاكد من 

 التعريفتعالوا نمشى مع بعض خطوة خطوة وطريقة حذف 
 
 
 
 
 
 

 للمزيد عن الموضوع
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 مواضيع حصرية باقالم االعضاء الواعدين

 لتشغيل الشرينج wincsc  الشرح الكامل لبرنامج 
  wincscان نقدم لكم اليوم شرح تشغيل سرفر نيوكامد على برنامج يسرنا 

 القنواتمن احسن البرامج فى فك شفرة القنوات لما له من العديد من االجابيات كسرعة فتح 
 :وضع البلوجين فى مسارقم بتحميل البرنامج من المرفقات ثم 

C:\Program Files\ProgDVB\Plugins 
C:\ProgDVB\Plugins  

C:\AltDVB\Plugins 
C:\Program Files\MyTheatre\Plugins 

C:\dvbdream\Plugins\pip00 
 
 
 
 

 للمزيد عن الموضوع والتحميل

http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?f=199
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=95565
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=95565


Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
http://www.fannannsat.com 

93854http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 مواضيع حصرية باقالم االعضاء الواعدين

 بصيغة اكسل وبطريقة رائعة ۲۰۱۲جدول مباريات بطولة امم اوروبا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للمزيد عن الموضوع والتحميل
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 مواضيع حصرية باقالم االعضاء الواعدين

 الجزءاالول وطريقه استخدام بعض خواصه z3xبوكس 
 
 

 يتميز بتحديثات شبه يومية وبفريق قوي وسيبورت ممتاز 
 مرفوع على الميديافاير  z3x shell - V.4.2برنامج الشل الخاص ببوكس اصدارات  اخرنبدا مع و 

 ومن ثم نشرح بالصور المتحركة والمشروحة 
 الشل من الفالشات تنزيل طريقه 

 كمثال J700تنزيل سوفت وير لهاتف سامسونج وكيفيه 
 انلوكطريقه عمل 

 سيلایر للهاتف فى حاله تلف الرقم المسلسلوكيفية كتابة 
 وكيفية كتابة ايبروم للهاتف

 للمزيد عن الموضوع والتحميل
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 مواضيع حصرية باقالم االعضاء الواعدين

 برنامجحصريات بفنان سات 
  Adobe Creative Suite 6 Master Collection  

 يحتوي جميع اصدار شركة ادوبيالذي 
 
 
 
 
 
 
 

 للمزيد عن الموضوع والتحميل
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 مواضيع حصرية باقالم االعضاء الواعدين

 قبل الشراء Tevii DVB-S/S2تعرف على امكانيات الكارت 
اعزائى الكرام نظراً لدخول التقنية الحديثة بشكل متطور على كروت الستااليت التى تدعم مشاهدة القنوات فائقة 

الجودة وتحسباً للمستقبل فقد يتسع هذا التطور ليشمل غالبية القنوات التى نتمتع بمشاهدتها اآلن وحتى يكون لدينا قدر 
 كاف من المعلومات التى نستطيع من خاللها ان نجاري هذا التطور السريع فى البث الفضائى 

 المتاحةوالمفاضلة بين البدائل المقارنة فيفضل ان يتوافر لديكم قدر من المعلومات التى تتيح لكم 
وهو يحتوى على معلومات مفيدة وقيمة عن  pdfكل ما هو جديد اقدم بين ايديكم ملف امتداد الطالعكم على وسعياً 

 احدى الكروت التى تدعم هذه التقنية الحديثة وبإذن هللا تجدون من خالله اجابات على بعض استفسارتكم 
Tevii DVB-S/S2 Pci-E Card S470 

 
 
 
 
 

 للمزيد عن الموضوع والتحميل
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 مواضيع حصرية باقالم االعضاء الواعدين

GPG Dragon V2.13 Setup 
 
 
 
 
 

 آخر تحديث لبوكس الدراكون
2012-04-24 

mt6252 support more new flashs 
new boot5.1148 for mtk 

mt6252 WriteFlash improved 
 للمزيد حول الموضوع والتحميل

http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?f=199
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94252
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=94252


Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
http://www.fannannsat.com 

97142http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 مواضيع حصرية باقالم االعضاء الواعدين

 شرح طريقة عمل نسخة احتياطية للنظام او للملفات
 شرح لعمل نسخه احتياطية للنظام اوفى اقدم لجميع اعضاء منتديات االبداع فنان سات 

 االحتياطيخاصية النسخ ومن  التحكممن لوحة 
 
 
 
 

backup file  االولالخذ نسخة للملفات والصور والمستندات فقط نختار الخيار 
 
 
 
 
 

 للمزيد عن الموضوع
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 صفحة اعالنات

 الباقات العامله  حاليا على سيرفر فنان سات  نيوكامد  وسى سى كامد 
 قمر النيل سات 

 وجميع القنوات الهنديه وباقة الجزيره الرياضية كاملة  ARTقنوات 
 القمر االوربى هوت بيرد

 لمشاهدة الدوري االنجليزي المتميز  SKYباقة السيفرا و 
 قمر استرا

 العديد من القنوات المميزة 
 )نيل سات وعرب سات واالوربى ( اقمار  ۳قنوات الجزيرة الرياضيه على 

 ....بسيرفر مستقر ... تحديث مستمر لالفضل 

 القنوات المشفرةتقطيع لمشاهدة أفضل وبال خدمة متميزة ألعضاء منتدانا ألقوى سيرفرعالمي 
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 شروحات حصرية ومواضيع منوعة

قناة تعرض األفالم الهندية بدون تشفير  ۸۰بالصور الحصرية اكثر من 
 ستارومن سيربح المليون في الهند وسوبر 

 شرقدرجة  ٦٦تقع على المدار  Intelsat 17القمر  األصـــلاخوتي األعزااااء في منتديات فنان سات 
 سم ۱۸۰من إستتقباله في العراق بطبق وانا تمكنت ويمكن أستقباله في العراق ودول الخليج العربي وبالد الشام  

 
 
 
 

 C-bandالمدى  Intelsat 17ترددات القمر 
 ۱٤٤۰۰افقي  ٤۰۲۲: القمر هولهذا   C-bandأقوى تردد الستقبال قنوات المدى 

 الخاصة  Sitaraقناة من ظمنها القناة الرائعة  ۱۲وتحمل 
 باالفالم السينمائية الهندية والتي تعرض احدث افالم البوليود

 للمزيد عن الموضوع
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 شروحات حصرية ومواضيع منوعة

 الجوالتقنية االتصال بالشبكة عبر شريحة 
 GSMواختصارها  Global System Mobileتقنية 

 Sim cardهي التقنية المعتمدة في غالبية دول العالم عبر شرائح الجوال المعروفة باسم 
 وقد مرت هذه التقنية بمراحل من التطوير خالل العشرين سنة الماضية 

 )  ۲G   )GPRS  ( &  )EDGEالجيل الثاني  GSMتقنية  - ۱Gالجيل االول  GSMتقنية 
 ٤Gالجيل الرابع  GSMتقنية  -)  ۳G   )HSPN  ( &  )broadbandالجيل الثالث  GSMتقنية 
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 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
http://www.fannannsat.com 

94246http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 شروحات حصرية ومواضيع منوعة

 االحمرالشرح المصور لوظيفة المفتاح 
  Black Hole Vu+ 1.7.4 Parallel Universes 

 الكمبيوتريتم عمل فورمات لها عن طريق  USBيجب توفرقطعة تخزين فالش ميمورى 
 USB FORMAT WIZARDبعد ذلك اضغط المفتاح االزرق من الريموت كنترول مرتين ثم اختار 

 اضغط الزر االحمرثم فى الجهاز   USBثم اضغط الزر االحمر ثم قم بتركيب قطعة 
 
 
 
 
 
 
 

 حول الموضوع تابع الشرح المصور هنا
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 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
http://www.fannannsat.com 

94044http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 شروحات حصرية ومواضيع منوعة

 االيفونللمبتدئين بالشرح المصور نظرة عامة حول اعدادات 
 مرعبا وعصيا على التعامل -هذا الجهاز العمالق  -الول وهلة يبدو لنا االيفون 

 فكل شيء فيه على غير ما اعتدناه بالهواتف التقليدية التي اقتنيناها سابقا
 الشكل خاص ولمس الشاشة خاص وااليقونات جميلة وحركتها انسيابية وسلسة 
 والدخول والخروج والتصفح كلها امور لم نعتد عليها وخصوصا لمدمني نوكيا
 منهولكن بمجرد ان نتعرف عليه قليال نحبه ونتعلق به ويقودنا الفضول لالستزادة 

 المبتديء التعامل معه واالستمتاع بهليسهل على عامة حول اعدادات االيفون سنلقي في هذا الموضوع نظرة 
 
 
 
 
 
 

 للمزيد حول الموضوع تابع الشرح المصور هنا
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 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
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94986http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 شروحات حصرية ومواضيع منوعة

 على فنان سات  t800hd fullموسوعة شروحات التايجر 
  

 ۸Mهده الشروحات تنطبق على كل عائلة 
 

 عن طريق اللودر t800شرح تحديث التايجر 
 والعائله T800HDعلى التايجر  Auto TimShiftشرح خاصية 

 t800hdتعرف على طريقة تفعيل االنترنت والسيرفر المجاني والباقات العامله على التايجر 
 حصريا t800hdطريقة تحميل السفتوير للتايجر 

 حصريــــــا t800hd fullاالن كل ما يخص التايجر : الول مره بالمنتديات 
 والعائله بطريقه صحيحه t800hdعلى التايجر  wifiطريقة تشغيل 

 t800hd & t22ترتيب قنوات محدثه بستمرار الجهزة التايجر 
 الرقم السري الجهزة التايجر

 
 للمزيد حول الموضوع
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 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
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96124http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 شروحات حصرية ومواضيع منوعة

 )فنان سات(عمل ليمت للموتور مع مجدى كشك 
 كثر السؤال عن كيفية عمل ليمتد للماتور وخصوصا ناحية الشرق الناحية التى يخرج فيها الطبق عن تحكم الماتور 

 ويرجع هذا االمر لعدم خبرة فنى الستاليت فى عنل هذا الليمتد او كسل منه او نسيان 
وهذا االمر من اكثر االعطال الذى تؤدى الى توقف منظومة التحريك وايضا هو سبب رئيسى لتذمر المستخدمين من 

 الليمتدوكيفية عمل الى موضوعنا تماما ونرجع منظومة المتحرك بوجه عام فحين االمر غير ذلك 
 له اتجاهين اتجاه البداية واتجاه النهايةالليمت = اوال 

 هنا اليوجد اى عزم على ذراع الموتورالنه اما البداية فهى عادةا ناحية الغرب وهذه البداية غير ذات اهمية 
 المنظومةلكن مايهمنا بوجه الخصوص هو ليمتد النهاية النه هو سبب عطل 

 والليمت له طريقتين االولى من اوبشن البوزشنر نفسه وهو مشروح كثير فى اكثر من موضوع
الممكن ان البوزشنر يفقد ذاكرت لعيب فيه او تم مسح الذاكرة او من .. شيئين االول ) االوبشن(ويعيب هذا الضبط 

 بهيؤدى الى العطل فى حالة لو تم التحرك بعيدا عن الحد المسموح مما الرجوع على ضبط المصنع 
 

 للمزيد حول الموضوع
 ومتابعة العمل  مشروحا بملفين فيديو
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 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
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96892http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 شروحات حصرية ومواضيع منوعة

 شرح بالصور المتحركة لتشغيل سيرفرات 
DZ-TWINP_SSSP + AbOx 

 من هنا SSSPاال  TWINالبد من تحميل برنامج التحويل من / اوال 
 البرنامج داعم لنايل سات والعرب سات فقط

 الشرح 
 
 
 
 
 
 
 

 للمزيد من المعلومات والتحميل  ومتابعة الشرح المتحرك
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 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
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96277http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 شروحات حصرية ومواضيع منوعة

 نظيفنت سريع و + منع المواقع األباحية بدون برامج نهائيا طريقة 
 الوصول الى مثل هذه المواقعوغيرك من وسائل الحماية لك ولغيرك ان تمنع نفسك من 

 مانع للمواقع االباحية DNSومن اسهل الطرق لحجب هذه المواقع استخدام 
 OPEN DNS FAMILYاشهرها المانعة عن العمل وكان  DNSواليوم بعد توقف عمل اكثر ال

 الفعالة والمجربة لدى  DNSساضع اثنين من  
 :أوال

٦۷.۱٥۰.۱٥۹.۱۳ 
٦۷.۱٥۰.۱٥۹.۱٥ 

 و يعتبر جديدا جدا وغير معروف ويمنع المواقع االباحية 
 االجنبية وكذلك العربية

 :ثانيا
۱۸۰.۱۳۱.۱٤٤.۱٤٤ 
۱۸۰.۱۳۱.۱٤٥.۱٤٥ 
 للمزيد حول الموضوع
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97030http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 شروحات حصرية ومواضيع منوعة

 لاليفونشرح تنزيل وتنصيب التطبيقات وااللعاب من الحاسوب 
 مصور لكيفية تنزيل وتنصيب التطبيقات وااللعاب من الحاسوب الى شرح   

IPHONE - IPAD – IPOD  آبل البرنامج الرسمي لشركة بواسطةitunes 
 التنصيبتابع معي بالشرح والصورخطوات النقل اوال ثم خطوات 

 ==مثال   ipaماشئت وسميه ) ملف(حدد مكان بحاسوبك = = 
 ==اجمع فيه كل التطبيقات وااللعاب الخاصة بشركة آبل  ==

 ==وكلما حملت تطبيق او لعبة من المنتدى او من النت انقله الى الملف الذي حددته == 
 
 
 
 
 

 لمزيد من الشرح المصور تابع الموضوع هنا

http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?f=199
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=97030
http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t=97030


Fannannsat 
 ا    

 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
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 =199http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?fلالعالن في مجلة فنان سات  

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 صفحة اعالنات

 الباقات العامله  حاليا على سيرفر فنان سات  نيوكامد  وسى سى كامد 
 قمر النيل سات 

 وجميع القنوات الهنديه وباقة الجزيره الرياضية كاملة  ARTقنوات 
 القمر االوربى هوت بيرد

 لمشاهدة الدوري االنجليزي المتميز  SKYباقة السيفرا و 
 قمر استرا

 العديد من القنوات المميزة 
 )نيل سات وعرب سات واالوربى ( اقمار  ۳قنوات الجزيرة الرياضيه على 

 ....بسيرفر مستقر ... تحديث مستمر لالفضل 

 القنوات المشفرةتقطيع لمشاهدة أفضل وبال خدمة متميزة ألعضاء منتدانا ألقوى سيرفرعالمي 
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 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
http://www.fannannsat.com 

95702http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 سوفتويرات حديثة

القديم  ۷۰۰۰و  ۷٥۰۰حصريا على فنان سات برامج فري بوكس 
 ۲۰۱۲-٦-٥والجديد باصدار جديد اليوم 

 
 freeboxخاص بتحديثات 

UPDATE 05 06 12 
 

Freebox_7500_20120601_4.2.16366 
Freebox_Super 7000(3rd)_ 20120601_4.2.16358 

Freebox_Superbox 7000(2nd)_20120601_4.2.16358 
 
 من هناحمل 

 
 للمزيد حول الموضوع والتحميل
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 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
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96157http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 سوفتويرات حديثة

التايمر +والموروبوكس _  ۸/٦/۲۰۱۲سوفت جديد لدونجل الترومان 
 samsat f1المحولون ل 
 

 .حصريا واهداء الى اعضاء فنان سات 
 .اليكم سوفتوير لدونجل الترومان 

 ۲۰۱۲علشان الكل يتفرج على اليورو 
 الداتااهم حاجة وجود تردد 

 ۱۲٥۲٦ 
۲۹۰۰ 
 عامودى

 التمامالسوفت يعمل تمام 
 

 للمزيد حول الموضوع والتحميل
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 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
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92387http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 سوفتويرات حديثة

 فنان سات والتميز ارض االبداع على حصريا 
  strong 4900_248Pجديد لجهاز اصدار 

 
 اخواني الكرام 

 وهذا  ۲٤۷اخر ابديت له هو  ٤۹۰۰الكل يعلم بان جهاز سترونج 
 االبديت اصبح قديم جدا جدا ولم ينزل بعده اي ابديت لكن سوف نعطي هذا الجهاز حقه 

 لكن هذا االبديت  SRT 248وهاهي الشركة تعطينا سوفتوير رقم 
 هو ليس اصدار او اضافات جديدة ولكن هذا االصدار لمعرفة ما اذا كان جهازك الذي 

 تقليد  ٤۹۰۰تملكه هو اصلي ام مزور او تقليد لذلك ال انصح االعضاء الذين يمتلكون جهاز 
 بتجربة هذا السوفتوير النه سوف يتعطل الجهاز الذي لديك هذ االبديت هو فقط 

 االصلية فقط اترككم مع بعض الصور من جهازي  STRONG 4900الجهزة 
 

 للمزيد حول الموضوع ومشاهدة الصور الحصرية والتحميل
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 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
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96061http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 سوفتويرات حديثة

 ۲۰۱۲لعام  )   Patch 7.7(جديد التعديل على 
 

 والكونفج. على منطقة الفورم من ازالة براويز وتلوين واضافة براويز في قائمة التركيب / تم التعديل 
 

 وايضا تم اضافة براويز في الواجه الرئسيه للقنوات والقائمه الصغيره 
 

 العرضبمعلومات  بعض التعديل على الصندوق الخاص واضافة 
 

 Gulimالخط داخل الباتش 
 

 وايضا تم دمج الباتش بأحدث تعريف لمستخدمي الشرنجه 
 

 للمزيد حول الموضوع والتحميل
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 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
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94557http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 سوفتويرات حديثة

 SRT4930_ALL_126pسوفتوير جديد لجهاز 
 

 ۱۲٦Pرقم  STRONG 4930 HDجديد لجهاز تحديث 
 

 هذا االبديت لحل مشكلة بطاقة الجزيرة سبورت الفيرجن الجديد 
 

 وهذا ماجاء على لسان الشركة تفضلوا ٤۲٦ذو الرقم 
 
 

new software for srt4930 solving al jazeera new smart card version 
 
 

 للمزيد حول الموضوع والتحميل
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 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
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96368http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 سوفتويرات حديثة

 اضافية جديد سوفتويرات جديدة مع ميزات 
Xcruiser 600 HD 400 plus HD 380 HD Pvr V 2.10.57 

 هذا شرح ما هو الجديد بالسوفت وير
1. UTF-8 Supported (* Irderto / CX model is not suppoted) 

- XDSR400HDplus & XDSR380HD : Available on FTP only 
- 400HD Nand, 385,380plus,420,390HD : Available on windows explorer and FTP 

2. CNN shortcut added 
3. Hang up when formatting user data : Solved 

4. Couldn't access root folder : Solved 
5. Specific font missing in Free TV+ : Solved 
6. Hang up when installing addon : Solved 

 
 للمزيد  حول الموضوع  والتحميل
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 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
http://www.fannannsat.com 

96356http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 سوفتويرات حديثة

 Xcruiser 400 plus HD Pvr Verison 2.10.57سوفتوير جديد 
 

 ويرهذا شرح ما هو الجديد بالسوفت 
1. UTF-8 Supported (* Irderto / CX model is not suppoted) 

- XDSR400HDplus & XDSR380HD : Available on FTP only 
- 400HD Nand, 385,380plus,420,390HD : Available on windows explorer and FTP 

2. CNN shortcut added 
3. Hang up when formatting user data : Solved 

4. Couldn't access root folder : Solved 
5. Specific font missing in Free TV+ : Solved 
6. Hang up when installing addon : Solved 
7. Persian & Arabic font big and bold style 

8. DVB-S Icon removed and Network Icon added 
 للمزيد حول الموضوع والتحميل 
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 مجلة  فضائية متخصصة تصدر عن منتديات فنان سات
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94228http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 سوفتويرات حديثة

 خطوة بخطوة  ios 5.1.1بالصور المشروحة الجيلبريك غير المقيد لــ 
  ios 5.1.1صدر اخيرا الجيلبريك غير المقيد لالصدارة 

 absinthe 2بواسطة اداة الجيلبريك الرائعة 
 ولجميع هواتف آبل التي تتقبل االصدارة الجديدة

iphone 3gs , iphone 4 , iphone 4s 
ipad 1 , ipad 2 , new ipad( ipad 3 ) 

ipod touch 3g , ipod touch 4g 
  windowsالشرح سيكون على نظام 

 iphon 4sوبهاتف 
 
 
  
 

 للمزيد حول الموضوع  ومتابعة الصور المشروحة والتحميل
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97286http://www.fannannsat.com/vb/showthread.php?t= 

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 سوفتويرات حديثة

 المباشرمع التفعيل  ProgDVB v6.85.4اصدار من اخر حصريا 
 تحديثات متالحقة وتطورات جديدة نتابعها معكم اوال بأول مع البرووووووج

  progdvbاخر اصدار من برنامجنا الرائع والمتطور دائما 
 ۱٦/٦/۲۰۱۲بتاريخ اللحظة وحصرى هنا بتاريخ اليوم  ProgDVB v6.85.4رقم االصدار 

 بت ۳۲تفعيل االصدار ليكون كامل ان شاء هللا للنسخه 
 الى مكان تنصيت البروج والموافقه على االستبدال  ProgDVEngine.dllنسخ ملف 

 
 
 
 
 
 
 

 للمزيد حول الموضوع والتحميل
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 =199http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?fلالعالن في مجلة فنان سات  

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 صفحة اعالنات

 الباقات العامله  حاليا على سيرفر فنان سات  نيوكامد  وسى سى كامد 
 قمر النيل سات 

 وجميع القنوات الهنديه وباقة الجزيره الرياضية كاملة  ARTقنوات 
 القمر االوربى هوت بيرد

 لمشاهدة الدوري االنجليزي المتميز  SKYباقة السيفرا و 
 قمر استرا

 العديد من القنوات المميزة 
 )نيل سات وعرب سات واالوربى ( اقمار  ۳قنوات الجزيرة الرياضيه على 

 ....بسيرفر مستقر ... تحديث مستمر لالفضل 

 القنوات المشفرةتقطيع لمشاهدة أفضل وبال خدمة متميزة ألعضاء منتدانا ألقوى سيرفرعالمي 
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 من ارشيف فنان سات

 التعديالت العملية لبعض األيسيهات المستخدمة بدوائر التغذية
بالعديد من أجهزة التليفزيون ، وقد تتوفر معظم هذه األيسيهات وبسعر مناسب أو قد  STRاأليسيهات من عائلة تنتشر 

 :األيسيهات تقسم داخليا إلى قسمين رتيسين وهذه  وجدتال تتوفر األنواع األصلية منها وقد يغالى في أسعارها إن 
 ويتكون من مجموعة من الترانزستورات والمقاومات ) الكنترول والدرايفر(هوقسم التحكم وتوليد النبضات األول 

 الثانييحدث تلف جزئي بهذه اآليسي بأن بأن يتلف الجزء وقد عبارة عن ترانزستور إخراج القدرة والثاني 
سليما ، حيث يمكن اإلستغناء عن الترانزستور ) الكنترول والدرايفر ( بينما يبقى الجزء األول ) الترانزستور(  

 التالف وإجراء تعديل بسيط بوضع ترانزستور خارجي مناسب
الخاص باآليسي  datasheetوقبل إجراء أي تعديل البد من مراجعة مراجعة الدائرة الفنية للجهاز أو الداتاشيت 

 لمعرفة أرقام األرجل الخاصة بالترانزيستور الداخلي ووظائفها
 
 
 
 

 للمزيد حول الموضوع
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 من ارشيف فنان سات

وفك الرقم السرى له وحل مشكلة  humax art فك الحمايه للهيوماكس 
 IR ACEفقدار االشاره فى 
 magictorواالخ  ۲۰۱۰من روائع االخ سنترال واالستاذ خالد 

 مشكلة دائمة السؤااال من االخوة االعضاء قد تم استعراضها وتقديم الحلول من استاذ سنترال
 ونقوم االن بتبسيط صيغتها بـــ الشرح بالصورة مرة اخرى لعيون احباء ورواد فنان سات

 سنتراللالخ  HUMAX ARTاوال فك الحمايه لجهاز هيوماكس 
 اوال جهاز ارتي كامة اعلى ،،، نبدأ بأذن هللا 

 نظيفة وسلك رفيع مقاومة بكوية قم بأغالق النقطة الموضحة بالصورة على هيئة 
 
 
 
 

 للمزيد حول الموضوع ومتابعة الشرح المصور
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 من ارشيف فنان سات

 االصليه الجهزه سترونغ من الموقع الرسميالسفتويرات 
  FREE TO AIR -اوال 

3650SRT  - 3654SRT  - DVR 4300 SRT  
PanelXII DVR New Front 4620SRT  

X DVR New Front Panel 4661SRT  
 

  COMMON INTERFACE -ثانيا 
 CONAXX 4658SRT   - X DVR4665SRT  

PanelNew Front  -DVR  -X CONAX 4668SRT  
PanelNew Front  -XII DVR 4820SRT  

PanelNew Front  -DVR  -XII CONAX 4822SRT  
DVR –TWIN TUNER 4892 SRT  - DVRTWIN TUNER 4894 SRT  

 
 للمزيد من السوفتويرات تابع الموضوع من هنا
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 من ارشيف فنان سات

برنامج جالب الترددات ..فقط على جامعة الفضائيات االولى وحصريا
 فنانفي صنع 2012كاموالشفرات والسوفت 
 كامبرنامج جالب الترددات والشفرات والسوفت ... برنامج صنع محلي في فنان على مستوى النت 

 الكرامبرمجة جديدة بواجهة عملية واحترافية تليق برواد فنان واعضاءه ... الننا في الريادة دوما والنرضى البديل 
 البرنامج يقوم باالتي 

 .قمر في المدار بتحديث يومي وبترددات محدثة انيا ٤٥جلب ملف االقمار الكثر من  -۱
 .قراءة الشفرات والمفاتيح لجميع الباقات والقنوات المكسورة وحسب الشفرة وبتحديث يومي  -۲
 .يحتوي اخر المفاتيح والشفرات المحدثة .. جلب ملف سوفت كام جاهز للتحميل على االجهزة  -۳

 وقابل للتطوير واالضافات مستقبال ان شاء هللا ۲۰۱۱لعام  ۱.۰وهو بنسخته االولى 
 
 
 

 للمزيد حول الموضوع ومعاينة الصور والتحميل 
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 برامج حصرية للكومبيوتر 

 Microsoft Office 2010 Professional Plusحصريا برنامج 
 ساتبنسختيه الفرنسية والعربية لعيون فنان 

 
 
 

 ۲۰۱۰الموجود ضمن مكونات إصدار  Microsoft Office Word 2010مرحًبا بك في برنامج 
 برنامج تأليف مستندات فعاالً  Office Word 2010يعتبر  .Microsoft Office systemمن 

 يتيح إمكانية إنشاء المستندات ومشاركتها من خالل دمج مجموعة من أدوات الكتابة بواجهة المستخدم 
Microsoft Office Fluent يساعد برنامج . سهلة االستخدامOffice Word 2010 العاملين في 

 حيث يمكنك باستخدام . مجال المعلومات على إنشاء محتويات رائعة المظهر بسرعة أكبر من ذي قبل
 مجموعة كبيرة من األدوات الجديدة إنشاء مستندات من أجزاء وأنماط معرفة ُمسبًقا، وكذلك تأليف 

  Microsoft Officeإن إمكانية التكامل المحسنة مع  .Wordسجالت ويب ونشرها مباشرة من داخل 
 للمزيد حول الموضوع والتحميل
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 برامج حصرية للكومبيوتر 

  هدية الصيف حصريا الويندوز المنتظر بإمكانيات رائعة ومتطورة
Windows 8 Release Preview 

ويتميز . الذي يلي ۷هو االسم الرمزى لنظام التشغيل الجديد القادم من ويندوز مايكروسوفت ويندوز  ۸ويندوز 
ويضيف . الطراز الجديد مترو الواجهة التي تم تصميمها لتعمل باللمس، الماوس ولوحة المفاتيح، وإدخال بالقلم

والتي تحمل  .AMDو  Intelمن  X86باإلضافة إلى المعالجات ودعمت من قبل  ARMأيضا الدعم لهندسة المعالج 
األول لدعم النظم على  Windowsليكون عميل  ۸تم تصميم ويندوز . ۸االسم الرمزي نظيره خادم ويندوز سيرفر 

رقاقة، بما في ذلك أرمينيا، ونظرا ألنه سيكون مثبتة مسبقا على مجموعة من أجهزة الجيل القادم،  (SOC(أبنية 
واجهة المستخدم الرسومية واجهة على السطح جنبا إلى جنب مع تطبيق منهاج  + NUIكما يتضمن مترو، وهو 

 غامرةجديد تحت غطاء محرك السيارة، ومصممة لتمكين خلق تجارب 
 
 
 

 للمزيد من المعلومات والتحميل
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 برامج حصرية للكومبيوتر 

 خياليبجحم  Microsoft Office 2003 Arabicحصريا برنامج 
 ۲۰۰۳يسرنا ان نقدم لكم اليوم احدث نسخة من عمالق برامج االوفيس 

Microsoft Office 2003 Arabic 
 من أهم البرامج المستخدمة في نظام وندوز و األفضل للعديد من الوظائف المهمة و التييعتبر  Officeبرنامج 

 يحتاجها كل مستخدم في العآلم فهذا البرنامج يعتبر المكتبة االساسية للعديد من البرمجيات المميزة التي تساعدك في
 أداء وظائفك المكتبية مثل الطباعة و الجدولة و عرض مشاريعك الخاصة بطريقة مميزة و تصميم مواقعك الشخصية

 .و تكوين قواعد البيانات لبرامجك الخاصة و العديد من المميزات األخري 
 
 
 
 
 
  

 للمزيد حول الموضوع والتحميل
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 برامج حصرية للكومبيوتر 

 الغاليحصريا لكم وعلى فنان سات  2012مكتبة الفضل برامج العام 
  

  Build 6.11 Internet Download Manager 8طازج باخر اصدار عمالق التحميل 
  6.8.1Professional  DiskImageO&Oمن الفرن لعمل نسخ احتياطية والحفاظ على ملفاتك وحمايتها من الضياع

 UltimateDefrag 4.0.96.0حصريا لعمل دفراج للهارد وتسريع الجها ز
 Dev1.7.1  Wiresharkحصريا العمالق في مراقبة الشبكات وكشف قاطع النت

 Stable 27385 Build 3.1.3 Torrent µطازج باخر اصدار العمالق 
 Beta 158 Build 3.6.0  HitmanProحصريا برنامج للبحث والكشف والزالة التهديدات الضارة الجديدة 

  Build 8.0.3 VMware Workstation 703057حصريا االحترافى فى انشاء أجهزة وهمية داخل جهازك
 OFF on all orders 30 –3.9.6.0608 Video Converter  herosoft %۳الفيديوهات على الموبايللتشغيل 

 بإمكانيات رائعة ومتطورة  Release Preview 8 Windowsهدية الصيف حصريا الويندوز المنتظر بقوة 
  06/2012data 10.0.31.4 Kaspersky Rescue Disk/ 10حصريا باسم الغالي قرص الطوائ 

 
 للمزيد من موااضيع المكتبة 
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 =199http://www.fannannsat.com/vb/forumdisplay.php?fلالعالن في مجلة فنان سات  

  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 صفحة اعالنات

 الباقات العامله  حاليا على سيرفر فنان سات  نيوكامد  وسى سى كامد 
 قمر النيل سات 

 وجميع القنوات الهنديه وباقة الجزيره الرياضية كاملة  ARTقنوات 
 القمر االوربى هوت بيرد

 لمشاهدة الدوري االنجليزي المتميز  SKYباقة السيفرا و 
 قمر استرا

 العديد من القنوات المميزة 
 )نيل سات وعرب سات واالوربى ( اقمار  ۳قنوات الجزيرة الرياضيه على 

 ....بسيرفر مستقر ... تحديث مستمر لالفضل 

 القنوات المشفرةتقطيع لمشاهدة أفضل وبال خدمة متميزة ألعضاء منتدانا ألقوى سيرفرعالمي 
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 تطبيقات والعاب حصرية للجواالت الحديثة

 لآليفونثمان تطبيقات اسالمية 
 كل مسلم في حياته اليوميةيحتاجها مجموعة مختارة من ارقى التطبيقات االسالمية 

 موسوعة السيرة النبوية -موسوعة الحديث النبوي 
 مكتبة ابن كثير  -معلوماتك االسالمية  -القبلة ومواعيد الصالة 

 قصص القرآن -موسوعة التفاسير  -القرآن الكريم 
 )تاتشوااليباد وااليبود االيفون (آبل جميع التطبيقات بنسخ حديثة تالئم جميع اجهزة 

  app storeالتطبيقات جميعا موجودة بمقابل على 
 ومحبة فنان سات تحيل المال الى رماد وتتيح لك التحميل مجانا على روابط حصرية

 
 
 
 
 

 للمزيد حول هذه التطبيقات والتحميل 
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 تطبيقات والعاب حصرية للجواالت الحديثة

 App 2 SD Pro V2.53بطاقة الذاكرة نقل التطبيقات إلى برنامج 
 برنامج لنقل التطبيقات من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة الذاكرة 

 -النسخة االحترافية -لربح مساحة أكبر وتثبيت تطبيقات أكثر 
 مالئم للهواتف التي تعمل بنظام االندرويد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للمزيد حول الموضوع والتحميل
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 تطبيقات والعاب حصرية للجواالت الحديثة

  3d_9_latitude V1.0.7حصريا النشر وال في األحالم 
للساعة والطقس لألسف المدن : واجهات ۹األعمال له النشر ثالثي األبعاد تم اصطياده من موقع صيني هذه نسخة 

السفلية يمكنك تدويرها لتحصل على األزرار  اإلتصال للرسائل ولألعمال وللتطبيقات للميديا، لجهات الصينية فقط 
 على شكل نجمة ويمكنك تغييرها إلى شكل دائري مسطحوهي  الواجهة المطلوبة 

إلى آخر كما هو معروف على باقي الالنشرات مكتب  تغيير خلفية كل واجهة على حدى ال يمكنك السحب من سطح 
من دائرة صغيرة أي منها لتنزل بسرعة على خالل األزرارالسفلية التي يمكنك الضغط مرتين التنقل من بل يمكنك 

 واجهة دائرة في الجهة اليمنى تضغط عليها تأتيك خيارات واجهة لكل أعلى تساعدك على الوصول بسرعة إلى أية 
 ...األنجليزيةإلى  ال نشر بخصائص ابتكارية غير معهودة إليكموه مترجما 
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 تطبيقات والعاب حصرية للجواالت الحديثة

 الفيروساتبرنامج الحماية من 
  Kaspersky Mobile Security v9.10.117 

 غني عن التعريف في نسخة جديدة برنامج الكاسبر 
 ومالئم لهاتف االندرويدمميز المرغوبة بغرافيك للفيروسات وحاجب للمكالمات غير مضاد  
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 تطبيقات والعاب حصرية للجواالت الحديثة

    Angry Birds Space V1.2.1لعبة الطيور الغاضبة الجديدة: تحديث
 وممتعة لالندرويدنسخة جديدة ومراحل جددية وتحسينات جديدة 
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 تطبيقات والعاب حصرية للجواالت الحديثة

 3DFurther Beyond Fighting V1.1.2.1القتالية اللعبة 
 لالندرويد   األبعادلعبة مصارعة ثالثية 
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 تطبيقات والعاب حصرية للجواالت الحديثة

 Marble Blast 2 V1.0.6الشيقة  لعبة الزوما 
 لعبة زوما الشهيرة بأجمل حلة على األندرويد
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 الحديثةتطبيقات والعاب حصرية للجواالت 

 األلعابلمحبي  i9000 ۱روم خفيفة و رائعة للغالكسي آس
GamerzRom v11.0 

 هذه روم مخصصة لأللعاب بعد تجربتها رأيت أن أقترحها على محبي الرومات
آخر السكريبتات الخاصة بزيادة طبخه على هي من موقع المطورين لمطور المعروف بروماته المميزة اعتمد في 

 تعمل في الخلفية وكذلك السكريبتات التي تعمل كأوامر تلقائية ال تهدأالعناصر التي حجم الرام من خالل تفريغها من 
المجال للجهاز لتشغيل أكبر األلعاب التي منجر مايترك لغلق أي تطبيق تقوم أنت بغلقه وبالتالي ال تحتاج إلى تاسك 

 المطورمستوى الذكاء الذي يمتاز به هذا وبعد تفكيكها ارأيت أعجبتني خفة الروم .. يستطيع تشغيلهااألصل ال في 
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  2012) يونيو ( حزيران –العدد الثاني

 تطبيقات والعاب حصرية للجواالت الحديثة

 ساتفنان بأيادي   i9000 ۱أسللغالكسي   miui 4روم 
 :الروم ميزات  sisypheدائما من طرف الطباخ  ۱للغالكسي أس  miui 4أخيرا تم االنتهاء من روم 

 flip boardو الساعة والطقس  ۳واجهة اآلس -تم تحويل الداتا إلى مساحة التطبيقات  - النسخة سريعة جدا  -
 باسم فنان سات  - لمن يحبها والالنشر الجديد  ٤األندرويد واجهة  -وغيرها  والمفكرة 
 اضافة التطبيقات الضرورية مثل التاسك منجر والرووت اكسبلورر  -

 من الروم من أجل األداء الجيد  face unlockتم مسح  -
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