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 !الھواتف المحمولة
 
 
 

إمكانی��ات  األجھ��زة المحمول��ة تق��دم . فبینم��اب��ین األش��خاص الخدم��ة ھ��و العالق��ات ج��وھرإن 
 الالفّع�و المس�تمر للتواص�ل عظیم�ة واتأد في نھایة المطافھي ، باإلنجیل للمشاركة عدیدة

ع�ن طری�ق  عالق�ات جدی�دة لب�دء اأن تك�ون أدوات� للھواتف المحمول�ةیمكن بناء العالقات. لو
عل�ى  ل م�دى الت�أثیرتأمّ  العالقات. على الحفاظ على أیضاً، مساعدتكویمكنھا  الحواجز. سركَ 

 "الصباح. ھذا صلي ألجلكأإنني "، تقول فھاتھ على ةرسالة نصیّ  شخص یتلقّى
 

تك�ون  ربم�اة مثیرا ومخیف�ا ف�ي نف�س الوق�ت. فألجل الخدم الھواتف المحمولةقد یبدو استخدام 
تكون  ربما . أوالمحمولإجراء مكالمات على ھاتفك  مجرد كیفیة القیام بأكثر من تعرفبالكاد 
م��ن كیفی��ة الب��دء ف��ي  ولكن��ك غی��ر متأك��د ،لجھ��ازك التقنیّ��ة الخص��ائصالعدی��د م��ن م��ن  متمّكن��ا

 على نحو فّعال في الخدمة. استخدامھ
 

 التلم�ذة وم�واد ةالمس�یحیّ  النب�ذ تشبھ ،للتواصل منصة مجردببساطة ھي  المحمولةإن األجھزة 
أجھ��زة ثقافی��ة م��ن الی��وم  المحمول��ة الھوات��ف بش��كل أساس��ي تعتب��رل��ذا  .DVD ال��ـأق��راص  أو

 .الوصول إلیھم تحاول منمع و معك متوفرةھذه األجھزة ف. تقریبا الداخل في أي ثقافة
 

المزی�د  مع توفیر من خالل الجھاز المحمولللخدمة  والمزایا بعض الخیارات دلیلال ھذا یُبَسِّط
 محمول�ةاألجھ�زة ال مساعدتك في اس�تخدام والغرض منھ ھو معینة. حول مواضیع من التعمق

 .كنائسال عزر ستراتیجیاتإخدمتك الشخصیة وفي 
 
 
 
 
 
 
 

 إلى أداةسر الحواجز كَ آدة لِ  من
 شائعة محمولةال ، فاألجھزةللتلمذة
من  اً عدد لدعم یكفيبما  ومرنة

 .الخدمة مجاالت
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 4 البدء من ھنا

 الخطوات العامة
حتى تتمكن من  مجتمعك اعرف .1

 ،ممكنة تكنولوجیا اختیار أنسب
  .إلخ ،وإستراتیجیة

 
  .دلیل ھذاعلى  تعّرف جیدا .2
 
 المحمولةیمكن لألجھزة  كیف حدد .3

    .في خدمتكمساعدتك 
 
جھاز  اشتري ،لزم األمر إذا .4

     .كاتمناسب وفقا الحتیاج محمول
 
  .المحمول على جھازك تعّرف .5
 

 التي وسائل المیدیا أنشئأو  اجمع .6
 .إلیھا تحتاج

 
ْب على ما  ابدء .7 المشاركة! تدرَّ

 ترید القیام بھ.

 بدء من ھناا
جھ�از  بالفعل لدیك ربما أو ".جدید أنا بحاجة إلى ھاتف ذكي" ،األولى الفكرة تكون دق

. ھناك بعض االعتبارات ألجل الخدمة استخدامھ تبدأ وتتساءل كیف(خلوي)  محمول
  .بدایة تعطیك أفضل أن یمكن التي الھامة

 
 ب�ك الخدم�ة الخاص�ة(إس�تراتیجیة)  ِخط�ط خ�الل دراس�ة من ھو للبدء مكان أفضل

 .)المحلي (المجتمع جمھورك المستھدف معرفةو
  .]فكاراألللحصول على  16. ص المحمولةإستراتیجیة األجھزة  انظر إلى[ 
 

 المحمول�ة األجھ�زة إلدم�اج الخیارات والتقنیات المتنوعةبعض  ھذا الدلیل یقدم لك
 المی��دیا ملف��ات نش��ر ھ��ل س��یكون .كتیدعم ویعض��د خ��دمس�� م��ا راخت�� .ف��ي خ��دمتك

 المحمول�ةجھ�زة لأل یمك�ن؟ لق�ادةل تلم�ذتك إث�راء أو ك المحل�يفي مجتمع المسیحیة
  .بطُُرق مختلفة تكمساعد

 
 وم�ا ؟تھم األص�لیةھ�ي لغ� ما .المحلي كمجتمع معرفة أي خدمة ھو إحدى أساسیات

األجھ�زة  أن�واع ھ�ي م�او ؟واالقتص�ادي االجتم�اعي وض�عھم ھ�و ماو ؟قیمھم ھي
 یح�ددس�وف  المس�تھدفلجمھ�ورك ف�إن معرفت�ك  ؟ل�دیھم األكثر شیوعا المحمولة
   .التقنیة كاحتیاجات

 

   .امناسبو اإستراتیجیّ  كن
 

 .مجمتعك المحلي اعرف .1
 

الھوات�ف الذكی�ة أم األجھ�زة ھ�ل ؟ ع�ادة التي تُس�تَخدم أنواع التكنولوجیا ھي ما •
 األكثر بساطة؟  المحمولة، أم األجھزة (التابلت) اللوحیة

معقول��ة  بأس��عار اإلنترن��ت خدم��ةس��تكون ھ��ل  ؟متوس��ط الوض��ع الم��الي ھ��و م��ا •
 یُص��رف انتب��اهل��دیك متق��دم ج��دا بحی��ث  لھ��م؟ ھ��ل مس��توى التكنولوجی��ا بالنس��بة
   ؟كجمھور

 وملف�اتط�رق  تجن�بتأن  ھ�ل یج�ب ؟لقراءة والكتاب�ةب�ا الخ�اص الوض�ع ھ�و ما •
   ؟ةالمكتوب وصالنص المبنیة على استخدام المیدیا

 م�ن قب�ل مراق�ب مأ مفت�وح مجتمع�ك ؟ ھ�لالالزم�ة األمنی�ة االحتیاط�ات ھي ما •
  ؟نشط ضطھادإ الحكومة؟ ھل یوجد

 
  مساعدتك في الخدمة المحمولةكیف یمكن لألجھزة  حدد .2

، الم��دخل :المحمول��ة األجھ��زة م��ن اإلس��تفادة ھ��ایمكن خ��دمتك ف��يأي أج��زاء  •
 ج�زًء واح�دا ؟ إخت�رتنمیة الكنیس�ة أو ةتنمیة المھارات القیادیّ  ،التلمذة ،الكرازة
  ].التالیة الصفحة [أنظر لتبدأ بھ.

 ومجتمع���������ك إس��������تراتیجیتك ادرس
 .التكنولوجیا اختیار قبل المحلي

 ابدء من ھنا
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  ةأساسیّ  اتإستراتیجیّ 
  في خدمتك. المساعدة المحمولة تقریر كیف یمكن لألجھزة من التحدي یكون قد

 ]16 ص المحمولة األجھزة إستراتیجیة خصوصا[ الدلیل ھذا حصفّ تفي  الوقتف اإصر
 بم�ا إب�دأ .شيء ت�راه ھن�ا بأْن تفعل كل ك في فھم الخیارات. تذكر أنك غیر ُملَزمٍ سیساعد

  للتنفیذ. أكثر قابلیة لك یبدو
 

 زرع إس��تراتیجیةجمی��ع جوان��ب ل أساس��یةس��تراتیجیات إب قائم��ة الیس��اریوج��د عل��ى 
س�وف  .اإلس�تراتیجیات عل�ى ھ�ذه ت�مَّ إنش�اءه بن�اءً  ال�دلیل ھذا من كبیر جزء .الكنائس
إلس�تراتیجیة الت�ي ب�ا ربطھ�ا متش�ابھة أو جوان�ب إل�ى خدمتك وتقس�یمھا دراسةل تحتاج

 عل��ىفرك��ز، ن كن��ت بش��كل أساس��ي تُعلّ��م الق��ادةإ ،المث��ال عل��ى س��بیل( خ��دمتك تناس��ب
  .)ةالقیاد ةمھار تنمیة إستراتیجیة

 
   :فئة لكل محددة أمثلة

 
 الن��اس م��عللتواص��ل  محم��ولف��ي جھ��ازك ال لالھتم��ام مثی��رة وس��ائل إع��الم ماس��تخد :الم��دخل
  .معھم في المحادثات والبدء

 أو مجموع�ة للمجتم�ع المحل�يالدینی�ة والعرقی�ة وفق�ا  من نفس الخلفیة عن شخص على جھازك قصیرة لشھادة فیدیو اجعل •
ق�د تغی�رت  إن حیات�ھیق�ول  ،شخص من مجتمع�كللدي فیدیو مثیر لإلھتمام "قول شیئا مثل الناس التي تركز علیھا. یمكنك 

لْ  ".ما یقولعرأیك  أن أعرفُ  أحبُّ  أناوبشكل جذري.   .لھ الفیدیو َشغِّ
أن�ا ال " تح�ب القص�ص؟" أو "ھ�لقول شیئا مثل . یمكنك المحلیة للغةبا قصیرة صوتیة من الكتاب المقدس قِصة لدیك اجعل •

  "؟وتُخبرني عّما تقولھ القصة ھذه إلى اإلستماع یمكنك ھل أَعِرف لغتك.
 

  .الخاص بك ةالمسیحیّ  للنبذ اإلصدارات اإللكترونیةم استخد أو .المسموعة أو المرئیة القصص األخبار السارة من خاللب شارك :الكرازة
 أو اإلنجیل. شھادتكو بعد مشاركة أتعرضھ قبل كي إلى المسیح ل ةقیالخلمن  یتكلملدیك فیدیو قصیر اجل  •
رى مث��ل "المب��ادئ أخ�� داةأو آ كرازی��ة مفض��لة ل��دیكنب��ذة لإص��دار إلكترون��ي إذا ك��ان ل��دیك ھ��اتف ذك��ي فیمكن��ك إس��تخدام  •

   ".EvangeCube" كرازةمكعب المجسم ل" أو الروحیة األربعة
 

   .یةالصوت الملفات أو الفیدیو باستخدام ، وإثراء تعلُُّمھمتظمنالم االتصال من خالل المؤمنین على النمو ساعد: التلمذة
 ھ�ذا جدی�د م�ع ش�خص ش�ھادتك ت�ذكر أن تش�ارك" ،مث�ل ش�یئا وتقول لھ .تتلمذه ة كل أسبوع إلى أي شخصنصیّ  رسالة لإرس •

 "ھذا األسبوع؟ في اكنت خادم كیف .7  :3 أفسس إقرأ" أو ".األسبوع
 .للمناقشةطرح أسئلة مثیرة للتفكیر اقصة من العھد الجدید، ثم  یضمعرض مقطع فیدیو ا •
 

  .الوسائط متعددةالم یخالل التعل من للقادة تدریبك طور :ةالقیاد ةتنمیة مھار
  القصة. تلك حفظبالبدء قبل  التركیز علیھا یتم المقدس الكتاب لقصة من ةصوتیّ  نسخة شّغل •
 ل�دیھم بحی�ث یُص�بحللق�ادة ، ذل�ك وغی�ر ،ةكتابیّ  ترانیمو، مسموعةقصص و ،للكتاب المقدس إصدارات إلكترونیة قّدم •

  .نذھبوی متاحة أینما صادرم
 

  .المحمولة المیدیا ملفات كنائس الحدیثة من خالل ساعد: الكنیسة
  اإلنجیل.بمشاركة لل المحمولةإستخدام أجھزتھم على  ودربھم الكنیسة ألعضاء ة محمولةوسائل إعالم مسیحیّ  قدم •
 للمس�اعدة ف�ي فت�رة یمكن إس�تخدام الت�رانیم .الحدیثة الكنیسة في إجتماعات باللغة المحلیة ةم الترانیم والقصص الصوتیّ إستخد •

 .هللا كلمة دراسة لتسھیل أسئلة طرح مع جنب إلى جنباة إستخدام القصص الصوتیّ  ویمكن .العبادة

 أو : التواص��ل م��ع الن��اسالم��دخل
  محادثة في بدءال
 

إم���ا  ،اإلنجی���لب مش���اركةال :الك���رازة
  اأو كلیّ  اجزئیّ 

 
عل���ى  الم���ؤمنین مس���اعدة :التلم���ذة

  اإلیمان في النمو
       

 تط����ویر القی����ادة: ةتنمی����ة مھ����ار
 ك�������ارزینوال ،ق�������ادةالت�������دریب 

 وزارعّي الكنائس
 

الكن�������ائس  مس�������اعدة :الكنیس�������ة
 بوسائل إع�الم ةمشاركالو الحدیثة

 المقدس  للعبادة ودراسة الكتاب

 ابدء من ھنا
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  ؟جھازي
 غامض ل�ك ف�ي ن�واحي كثی�رة. أنظ�ر یزال ال كھاتف یوم كل تستخدمھ المحمول الذيجھاز ال فقد یكون ،من الناس كثیر مثل نتكُ  إذا
یشبھ جھازك  من األجھزة التالیة أي جھاز االنترنت للحصول على معلومات عن نوع ومودیل جھازك. على قم بالبحث أو الدلیل في

   ؟غالبا؟ ھل ھو مناسب تماما إلستراتیجیتك

   :الھاتف األساسي .1
 

أو  المحم�ولباس�م "و الخل�وي" الھ�اتف" ف�ي أمریك�ا الش�مالیة باس�م شار إلى ھذا الھ�اتفیُ  عادة
ال  لالتص�االت ساس�ياأل نظ�امالھ�ذا الھ�اتف  یق�دِّم. الع�الم أخ�رى م�ن أج�زاءمعظم  في "الجوَّ

 للموس�یقى ل�یس ھ، ولكن�)SMS خدمة الرس�ائل القص�یرةإلیھ ب�ـ ما یشار أو( ةالنصیّ  والرسائل
 .اإلنترنت أو أوالفیدیو

 إجراء واستالم المكالماتیقوم ب •
  ةالرسائل النصیّ  إرسال واستقبالیقوم ب •
   موسیقى تشغیللیس لدیھ إمكانیة  •
   فیدیوھاتلیس لدیھ إمكانیة تشغیل  •
  وبیضاء سوداء شاشتھلون  •

 

   :میزالھاتف المُ  .2
 

 فی���دیوالموس���یقى والتش���غیل ل اتإمكانی��� لدی���ھ ھ���ذا الھ���اتف
 ویتض���من ف���ي الغال���ب مكان���ا والتتطبیق���ات المثبت���ة مس���بقا.

الموس�یقى  لتخ�زین ملف�ات SDصغیرة ذاكرة  بطاقةدخال إل
   .أسماء جھات االتصال ، مثلوالبیانات والفیدیو،

 إجراء واستالم المكالماتیقوم ب •
  ةالرسائل النصیّ  إرسال واستقبالیقوم ب •
ربم�ا و( ھاتفی�دیوو MP3ملف�ات  أوالموس�یقى  یقوم بتش�غیل •

   )مقاطع فیدیو وتسجیل الصور التقاط أیضا ھیمكن
 ب�القرب SD ذاكرة بطاقة ذاكرةدخال إل مكانیحتوي على  •

  .الخارجیة الحافة البطاریة أو على من
  بلوتوث نظام قد یكون لدیھ إمكانیة تشغیل •

 

 الھاتف الذكي: .3
 

م ھذا الھاتف نظام  ،األندروی�دنظ�ام  إم�ا ش�یوعا ھ�اأكثر، المحمول�ة لتشغیل األجھزة اقوی ایقدِّ
مركزی�ة ألنش�طة نقط�ة  أن یكون ھذا الجھاز ویمكن .للمحمول ویندوز أو، iOS نظام آبل أو

 ،المث�ال عل�ى س�بیل( تط�ویر الم�واردلوایض�ا االجتماعی�ة الخاص�ة ب�ك،  اإلتصاالت والشبكات
   .)الفیدیو على شھادة تسجیل

 ةالمكالمات والرسائل النصیّ إجراء واستالم یقوم ب •
   تطبیقاتتثبیت واستخدام یقوم ب •
 ھاتفیدیوو MP3ملفات  أو الموسیقى تشغیلیقوم ب •
 جیجا لإلنترنت والشبكات اإلجتماعیة 4جیجا أو  3 شبكات ستخدامإل اتإمكانیلدیھ  •
اإللكترون�ي ودفت�ر العن�اوین والم�ذكرات  البرید ة معالمزامنة الالسلكیّ  متقدمة مثل لدیھ میزات •

   والتقویم
  مادیة أو باللمس الشاشة مفاتیح كاملة إما على لوحة لدیھ •
  بوصة 5.5 - 3.5 :الشاشة حجم متوسط •

 
     التفاصیل. من المقابلة للمزید البیاني في الصفحة الرسم * انظر

 ابدء من ھنا
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 :تابلیت)ال( ةاألجھزة اللوحیّ . 4 
 

 ویُج��ريعل��ى شاش��ة تعم��ل ب��اللمس  یحت��وي كمبی��وتر محم��ول الجھ��از ھ��و ھ��ذا
 .المی��دیا ملف��ات ومش��اركةلتق��دیم الع��روض  الجھ��از جی��د ا. ھ��ذمتقدم��ة تطبیق��ات
ما ل���دیھا تق���دُّ  البل���دان األق���ل فحت���ى ،متزای���دة األجھ���زة اللوحی���ة ش���عبیة تكتس���ب

 أن لألجھ�زة اللوحی�ةیمك�ن ، ةاتف الذكی�وفعلى غرار الھ .مودیالت بتكلفة قلیلة
 .التواصلوللتنمیة والمشاركة  فّعالة واتأدا تكون

  ةالخلویّ  المكالمات الھاتفیة إلجراء أو استقبال اإلمكانیة لیس لدى معظمھا •
  ھاتالفیدیو أو قىیالموس ملفات تشغیلتقوم ب •
   تطبیقاتتثبیت واستخدام تقوم ب •
اإللكترون��ي ودفت��ر  البری��د ة م��عالمزامن��ة الالس��لكیّ  مث��ل متقدم��ة می��زات ل��دیھا •

 ،الفی�دیو أو الص�وتملف�ات ، ومعالجة النص�وص، وتحری�ر العناوین، والتقویم
   ةاالجتماعیّ  والشبكات

 إنترن�ت( جیج�ا 4جیج�ا أو  3 شبكاتبلوتوث، وأحیانا وواي فاي،  تقنیة لدیھا •
 )  متنقل

 SDصغیرة  ذاكرةمكان إلدخال بطاقة  قد یكون لدیھا •
  بوصة 11 - 7 :الشاشة حجم متوسط •

 

  المحمولة لمحة سریعة عن األجھزة
 

 ةالنصیّ  الرسائل الجھاز
 /صغیرةذاكرة  بطاقة  / صوت فیدیو  SMS/ القصیرة

 SD  
 االمیدی ملفاتمشاركة 

  تطبیقاتال إستخدام  * * اآلخرین مع

 
  أساسي ھاتف

 

 نعم
 

 ال
 

 ال
 

 ال
 

 ال

 

  ھاتف ممیز
 

 نعم
 

 طریق عن ،نعم * نعم نعم
  بلوتوثال

 قدو، منھا البسیطة ؛نعم
 تطبیقات یكون منھا

  الكتاب المقدس

 

 ھاتف ذكي
 

 نعم
 

 نعم

 * نعم
مالحظة: ال یوجد في جھاز 

مكان لبطاقة الذاكرة فون  اآلي
  SD الصغیرة

 * نعم
مالحظة: لدى اآلي فون 

  بلوتوثعوائق في ال

 

 نعم

 

MP3 - ال ال * نعم ال فیدیو 
 

 * * * ال

 (تابلیت) لوحي
 

 * نعم
 

 نعم
 

 ال
 

 ال
 

 نعم
 

  .ممیزاتھ وكیفیة إستخدامھ لفھم الجھاز دلیلالجھاز الذي تختاره، راجع  عن النظر بغض :مالحظة
  محدد.ال مودیلالعلى  المیزة ھذهتعتمد  *
  آخر. محمولإلى جھاز  المیدیا الخاصة بك ملفاتإلى إمكانیة نقل  تشیر مع اآلخرین" المیدیا ملفاتمشاركة " * *
 .تطبیقات جھاز اآلي فون استخدام تاتش بود * * یمكن لجھاز اآلي *

  

 آبل آي فون
التص�الھ أو  فردیّ�ة التلآلخ�رین ف�ي ح�ا لعرض ملفات المیدیا جید أ) 

 عرض (بروجكتر).تلفزیون أو جھاز الجھاز ب
عالی��ة،  ج��ودةذات ك��امیرا ب المی��دیاملف��ات  إلنش��اء ب) جھ��از ممت��از

 .وسائل ملفاتإلنتاج  ممتازة وتطبیقات، ومعالج
لغی�ره بسھولة  ملفات المیدیاي فون نقل اآل ال یمكن لجھازج) لألسف، 

ذاك�رة لبطاق�ة مك�ان  فی�ھ یوج�د ألنھ ال وذلك محمولةمن األجھزة ال
ع��دم بلوت��وث. ال م��ن خ��الل س��مح لنق��ل الملف��اتی، وال SDص��غیرة 

جھ���از ف���ون ك لإلس���تفادة م���ن اآلي ق���درة ھ���ذه تمث���ل عائق���ا كبی���راال
 .محمول في الخدمة

 بلوتوثال
 

 جھزة المُ  المحمولةیمكن لألجھزة 
 بلوتوث أن تفعل أكثر منبرنامج الب
أن تلتقط  ھایمكنحیث العمل بسماعة الرأس.  

یمكنك إرسال  كذلكو محلیا. مرسلةرسائل 
بلوتوث إلى واسطة المباشر ب ملف بشكل

شخص تتحدَّث معھ. انظر لمختلف 
 .19ص االستخدامات والمواصفات في 

 ابدء من ھنا
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  وملحقاتھ الجھاز اختیار
المستوى ھو . ھذا المناسبة المعداتقرارات بشأن التخاذ ستعدادا إلإتكون أفضل المحلي، س كومجتمع خدمتكاحتیاجات  مراعاةبعد 

 :العادي لإلعداداألساسي 
 

یعطی��ك ، أنیتواف��ق م��ع الن��وع األكث��ر اس�تخداما م��ن قب��ل جمھ��ورك المس��تھدف. وم��ع  محم��ول) ھ�اتف 1
 الھاتف الذكي الكثیر من اإلمكانیات اإلضافیة.

ُم�دمج فی�ھ مكب�ر ص�وت ی�وفر  محم�ولر ھ�اتف ا. ل�ذا اخت�الص�وت الجی�د مھ�م ج�دا: سماعة الھاتف أ. 
 صوت عال وواضح الجودة.

 
 تتمی�ز الشاش�ةیمكن�ك أن تج�ده. م�ن المفی�د أن  الشاشةحجم مقاس لر أكبر ااخت شاشة الھاتف: مقاس  ب.

یعن�ي أن�ك ق�د تس�تطیع ع�رض الفی�دیو ص�غیرة ع�رض شاش�ة وج�ود فووض�وح جی�د.  ةرائع بألوان
. م��ن الص��عب متابع��ة أح��داث الفی��دیو عل��ى شاش��ة واح��د لش��خص واح��د فق��ط أو شخص��ین ف��ي وق��ت

عل��ى س��بیل ف( واح��دة بوص��ة بمق��اس شاش��ة ع��رض لك��لواح��د  مش��اھدماح لالَس�� مالحظ��ة:ص��غیرة. 
 أربعة مشاھدین).لغایة كافیة  بوصة ھي 3.5 مقاسب المثال، شاشة

 
بلوت�وث لنق�ل الملف�ات إل�ى الھوات�ف البرنامج میزة االتصال بواسطة  على الھاتف یحتويینبغي أن  ج. 

 األخرى. المحمولة
 

. خ�الف ذل�ك، فإن�ھ یحت�اج SDص�غیرة ذاك�رة بطاق�ة دخ�ال إل مك�ان ینبغي أن یحتوي الھاتف عل�ى د. 
 16م�ا ال یق�ل ع�ن ب. یُنصح وسائل المیدیاجیجا بایت من الذاكرة الداخلیة لتخزین  2على األقل إلى 

 للھواتف الذكیة.جیجا بایت 
 
 إلى الجھاز. وسائل المیدیامتضمن عادة مع الھاتف) لتحمیل ( USB) سلك توصیل الكمبیوتر 2
 
بین األجھزة. ھذا ل�یس ض�روریا  وسائل المیدیانقل  لتسھیل عملیة SD الذاكرة الصغیرة ) قارئ بطاقة3

 .SD صغیرة تكرارات متعددة من بطاقات ذاكرة إجراء َسھِّلسیُ ولكن 
 
 .التالیة فربما ستحتاج إلى تلك األشیاء مجموعات، إلى وسائل المیدیا تقدیم تنوي كنت إذا[
 الع�ادي للش�خص بالنس�بة منھ�العمل نس�خ  قابلة وغیر غریبة تكون قد األشیاء ھذه استخدام إن: مالحظة 

 ].المستھدف جمھورك في
 
تل��ك الت��ي یمك��ن  اخت��رلس��ماع بش��كل أفض��ل. لتس��اعد المجموع��ات  س��وف ) مكب��رات ص��وت محمول��ة4

 ).gro.ecnavdAeliMob  مقارن لمكبرات الصوت على عرضوضعھا في جیبك أو حقیبتك. (انظر 
 
م���ع  ھس��تخدامإلف��ي منطقت���ك  مت��وفراك���ون ق��د ی ) جھ��از ع��رض بروجكت���ر بحج��م الجی��ب أو ص���غیر5

البح�ث عل�ى  س�اعدكسی .المحم�ولأجھزة ب� بعض أجھزة البروجكتر لدیھا امكانیة االتصال .المجموعات
 أحدث الخیارات. إیجادعلى المتجر المحلي في أو اإلنترنت 
 ة مث�ل أب�لالھ�اتف ال�ذكي باس�تخدام الخی�ارات الالس�لكیّ یس�مح ل�ك عل�ى الن�وع والمودی�ل،  بن�اءً مالحظة: 
AirPlay  أوMiracast .مث�ل أكثر مالءمة الستخدام الكابالت عالی�ة الوض�وح أیضاھي و HDMI أو 

 .HDMI-میني
 

 ف�ي ةش�عبی لكترونيإ جھازأكثر  ھو المحمول الجھاز
 عل���ى الق���درة لدی���ھو الح���واجز، یتج���اوز فھ���و. الع���الم

 .كبیرة جماھیر إلى الوصول

 ابدء من ھنا

http://mobileadvance.org/index.php/blog/219-mobile-media-ministry-portable-speakers-review
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 األمن والسالمة
 

ب��دًء بع��رض  .ةمن��اآلواالتص��االت  ةالشخص��یّ  الس��المةم��ن  لك��ال األم��ن یش��یر
 بس�بب بیت�ھ ف�ي مختب�ئم�ا  شخص لوصول إلىغایة الو ھاتفي الفیدیو شھاداتال

 ياألمن�من الض�روري األخ�ذ بع�ین اإلعتب�ار الوض�ع  ،اجتماعیة أو أسریة قیود
 الحكوم���ات والمجموع���ات المنظم���ة والمجتمع���ات بس���بب معارض���ة ع���دد م���ن

الطریق��ة الت��ي  تخت��ار وأن��تاالحتیاج��ات األمنی��ة  بع��ین اإلعتب��ار خ��ذ .للمس��یحیة
 مع اآلخرین. تتواصل بھا

اإلرتب�اط بالمس�یحیین أعضائھا من  علىكثیر من المجتمعات أو الجماعات  تحظر :األشخاص المحاصرین والمعزولینالوصول إلى 
 ب.طلَ مَ الألولئك الذین یعصون ھذا  شدیدة العواقب فیمكن أن تكون. منھم مواد الحصول على أو

 عتب�ر ع�ادة شخص�يیُ  م�ا لش�خصالت�ابع  محم�ولالجھاز الحقیقة أن  يفي خدمتك ھ محمولةھزة الألجالستخدام اواحدة من نقاط القوة 
یتمكن��وا م��ن ل محمول��ةال أجھ��زتھمعل��ى  ةالمس��یحیّ  یس��محون بإدخ��ال وس��ائل المی��دیاقی��ود ق��د الظ��ل  تح��ت ال��ذین یعیش��ون الن��اسف ج��دا.

لش�خص ل المحم�ولالجھ�از أخ�ذ یأف�راد العائل�ة أن ح�د ، یمك�ن ألوعل�ى ال�رغم م�ن ذل�ك. والخاص لدیھم في الوقت المناسب امشاھدتھ
م�ن  ةمس�یحی ی�اتمحتوب م�ن الجھ�از القابل�ة لإلزال�ة SDذاك�رة ص�غیرة  كون بطاقةقد ت . ولذلك،ةالمسیحی یاتعن المحتو ویبحث فیھ

 معینة. حاالتفي  األفضل إستخدامھا
 

 :ةالشخصیّ  السالمة
س�مك یك�ون على مقطع فیدیو. فال تدع اِ  ظھری الذيشخص الینبغي اتخاذ اعتبار خاص الحتمال وجود حاجة لحمایة ھویتك أو ھویة  

اف�تح فق�ط ق�د تحت�وي عل�ى معلومات�ك الشخص�یة.  PDFالمس�تندات النص�یة وملف�ات فم�ع ذل�ك، والملف�ات الص�وتیة.  الفیدیوھات على
الملف أو طلب المس�اعدة التقنی�ة. ھذا . وإذا كنت غیر متأكد، فقد تحتاج إلى تجنب استخدام لترى األمرالوثیقة وتحقق من الخصائص 

، ت�م التقاطھ�اق�د ص�ورة ن بالض�بط إح�داثیات تض�م، مم�ا یعن�ي أن الجھ�از ق�د GPS جھازإمكانیات  أیضا، العدید من األجھزة لدیھاو
 یمكنك معالجة ذلك من خالل إیقاف "خدمات الموقع" أو میزات مشابھة مؤقتا أو لبعض التطبیقات على جھازك.على سبیل المثال. 

 
إلنترن�ت. فم�ن الممك�ن لش�خص م�ن ذوي ل كھ�و حمای�ة اتص�الك واس�تخدام كة وعدم الكشف عن ھویت�جانب آخر لسالمتك الشخصیّ 

ھ�و و مش�ترك لحمایت�كم�ورد ھن�اك نترن�ت. على اإل تفعلھما معرفة موقعك أو ب أن یقومدعم من الحكومة بة أو ة العالیّ المھارات التقنیّ 
الش��بكة  خ��دماتق��دم نترن��ت الت��ي تُ مجموع��ة متنوع��ة م��ن الش��ركات عل��ى اإلخاص��ة). وھن��اك ة الاإلفتراض��یّ ش��بكة ال( VPNاس��تخدام 

نترن�ت تص�فح اإل وإخف�اء كموقع�بحج�ب  VPN یقومأو الكمبیوتر المنزلي.  المحمولالمدفوعة لجھازك  VPN االفتراضیة الخاصة
 .moc.NPVgnortSھي  بھذا العمل الشائعة اتشركال ومنالخاص بك. 

 
. مراقب��ةال أو الكش��ف مح��اوالت ع��ن طری��ق منظم��ة مض��طھدةل أو لحكوم��ةل الش��خص تكش��ف أن المحمول��ة ألجھ��زةیمك��ن ل :المراقب��ة

خ�ذ م�ن المھ�م اال ،ك�ذلك. ھ�ذه األم�ور ف�ي وض�عك ح�دوث إمكانی�ة االعتبار بعین خذفمن المھم األ. للمراقبة مفتوحة ةنصیّ ال رسائلفال
 .وغیر ذلك واإلعالنات، ،ةالدعائیّ  بذنفي ال الھاتف رقم وضع التي قد تنجم عن مخاطرال بعین االعتبار

 
والت��ي تحت��وي عل��ى وس��ائل می��دیا  SDال��ذاكرة الص��غیرة  بطاق��اتمش��اركة ل یمك��ن :SD ذاك��رة ص��غیرة بطاق��ات

ك�ي یح�تفظ  الحری�ةب للمتلق�ي تس�محو ،ةمراقبّ�ال مواق�عال م�ن تحمی�لال جن�بھ�ي تُ ف. ك�ون الح�ل اآلم�نأن یمس�یحیة 
 إن .مق�دسال كت�ابال أومطبوع�ة  نب�ذ حوزت�ھ عل�ى بس�بب ضطھادإل تعرض إذا فیما آمن مكان في بوسائل المیدیا

 تحت�وي عل�ى ال بطاق�ةال أن دائما تأكد. ةالنبذ المسیحیّ  توزیع وتشبھ تعقبھا یمكن ال SDالذاكرة الصغیرة  بطاقات
 .بیانات غیر مرغوب فیھاة أو شخصیّ  معلومات أي

  
ص�ور  إذا وض�عتفعادیة.  SD ذاكرة بطاقة مكانتناسب أن  اسمح لھیفي محول  SDالذاكرة الصغیرة  ةبطاق یمكن وضع :نصیحة

الك�امیرا  تش�غیلإن ف�دخالھ�ا ف�ي الك�امیرا، إل مح�ولال متاس�تخدو SDذاك�رة ص�غیرة بطاق�ة  فيبشكل عشوائي  JPEG آمنة بصیغة
 ظھر فقط الصور، ولیس الملفات.یُ سوف 

 
أكث�ر أمان�ا م�ن إرس�ال  وآخ�ر ھ� محم�ولھ�از جإل�ى  محم�ولال جھ�ازكلوتوث م�ن البب� ھ�اعب�ر انتقال وسائل المیدیا: مشاركة بلوتوثال

 .من قبل اآلخرین مراقبتھااإلنترنت، والتي یمكن  من تحمیلالة أو الرسائل النصیّ 

 ابدء من ھنا

http://www.strongvpn.com/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 

 
  

ال تدع 
التكنولوجیا 

 !كخیفَ تُ 

 10 



 

 11 سھولة المشاركة -المستوى ا 

1  
 

 المشاركةسھولة      
  

 ة؟إجراء مكالمة وإرسال رسالة نصیّ و، تشغیل ھاتفكھل یمكنك 
 
 اس�تخدام یمكن�ك وتش�جعھ، حال�ھ ع�ن لتس�ألھ م�ا ش�خص م�ع مكالم�ة إج�راء جانب إلىف

 خدم�ة الرس�ائل القص�یرة أو ةنص�یّ  رس�الة بإرسال أحیانا إلیھا یشارو( ةالنصیّ  الرسائل
SMS (الرس��ائل اس��تقبال یمكن��ھ الع��الم ف��ي ھ��اتفلل مس��تخدم ف��أي. الخدم��ة بغ��رض 
 یمكن�ھ ال جمھ�ورك كان وإذا. ومھدفة قصیرة ةالنصیّ  الرسائل تكون أن ینبغي. ةالنصیّ 

 بالبری��د رس��الة وت��رك بھ��م، االتص��ال خ��الل م��ن الطُ��رق ھ��ذه تطبی��ق فیمكن��ك الق��راءة،
 ].33 ص الصوتیات انظر[ .الصوت نظامقائمة  ضبط أو الصوتي

 
 :ھذه ةالرسائل النصیّ  اقتراحات إلىنظر ا
 

ف�ي و. المحمول�ة كم�اھواتفأرق�ام  أن تتبادل مع�ھ تأكدعندما تقابل شخص ما،  – المدخل
مزامی�ر س�فر ال ،مثالالمقدس ( الكتاب المقاطع القصیرة منبعض لھ  ارسلوقت الحق 
 .بحالت�ھاھتمامك  ظھارماثلة إلم ) مع مالحظةللحق بشكل عمليمصادر ماأو األمثال ھ

 .متبادلةوإقامة عالقة  معھ محادثةال استمراریة حافظ على
وُح اْلُمْنَس�ِحقَةُ مثال : 17 " (أمث�التَُجفِّ�ُف اْلَعْظ�َم. : "اْلقَْل�ُب اْلفَْرَح�اُن یُطَیِّ�ُب اْلِجْس�َم، َوال�رُّ
22( 

 
ماع المزی�د ع�ن یس�وع أو علن�ا ف�ي َس� مھتم�ا بھ�م تلتق�ي منذا كان شخص مإ – الك�رازة

 :التالیة الطرقب وقتك الشخصي معھ فإستكملاإلنجیل، 
 
 .المقدس الكتاب من مقتبساً  قصیراً  نّصاً  إرسل ) 1
م ) 2  نصب�ال ص�لة ذات س�ؤال م�ع ل�نص اكتابیّ� شاھدا لھ وإرسل المقدس الكتاب لھ قدِّ

 .ةنصیّ  رسالةإرسال ب علیھ لإلجابة
 )26: 11 متى( ."أُِریُحُكمْ  َوأَنَا األَْحَماِل، َوالثَّقِیلِي اْلُمْتَعبِینَ  َجِمیعَ  یَا إِلَيَّ  تََعالَْوا: "مثال

 
نمو في اإلیمان مشابھة إلى خی�ارات ال على مساعدة المؤمنینیمكن أن تكون  – التلمذة
 :إرسال أشیاء مثلیمكن فأعاله.  الكرازة

م�ع  للتأم�ل) أس�ئلة 4 ،ك�رازة) نص�ائح لل3فیدة في الخدم�ة، ) أمور م2ة، ) آیات یومیّ 1
 من الكتاب المقدس. شواھد
ینِي."مثال:  كی�ف س�تتحلى بالش�جاعة الی�وم  – "أَْستَِطیُع ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِس�یِح الَّ�ِذي یُقَ�وِّ

 ألجل یسوع؟
 

 ؛والتلم��ذة للك��رازة مماث��ل أس��لوبتب��اع إم��رة أخ��رى، یمكن��ك  – ةالقی��اد مھ��ارة می��ةتن
 ومالحظ�ات ،القی�ادةبخص�وص نص�ائح والكتاب المقدس، من  شواھدیمكنك مشاركة و

 عوّس�. الكن�ائس وزارع�يّ ة لتعزی�ز ت�دریب الق�ادة استخدم الرسائل النص�یّ  .مشجعة، الخ
مجموع��ة ة إل��ى أس��ماء إلرس��ال رس��ائل نص��یّ توزی��ع للباس��تخدام قائم��ة  كنط��اق ت��أثیر

 یتدربون حالیا. األشخاص الذین
ُعوامثال ُدوا َوتََش�جَّ ھ�ذا ف�ي قادت�ك ع�ن المث�ابرة والج�رأة  علّ�م -) 6: 31" (تثنی�ة : "تََشدَّ

 األسبوع.

 ؟أن تقولكم یمكنك 
ة یمك���ن أن تحت���وي الرس���الة النص���یّ 

رم�زا (مث�ال:  160على رموز لغای�ة 
ة، وعالمات الحروف واألرقام العددیّ 

الت���رقیم والفراغ���ات)، وھ���ذا یتوق���ف 
 على جھاز الھاتف والناقل. 

 ن ترسل؟ أماذا یمكنك 
 160ھ����ذه الرس����الة تحت����وي عل����ى 

 رمزاً:
 

هللا الَعالََم َحتَّى بََذَل ألنھ ھَكَذا أََحبَّ 
لَِك ُكلُّ َمْن ابنَھُ اْلَوِحیَد لَِكي الَ یَھْ 

 ن لَھُ اْلَحیَاة األَبَِدیَّة.بَل تَكویُْؤِمُن بِِھ 
 16: 3وحنا ی

 

ش�خص إرسل رسالة نصیّة ل
جھّ��ز قائم��ة للنش��ر واح��د أو 

 مجموعة.ة مع لمشاركل
 

 سھولة المشاركة – 1المستوى 
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 الجیب في شيء كل     
 

؟ ھ��ل تحم��ل المحم��ول جھ��ازكیمكن��ك تش��غیل ملف��ات الفی��دیو عل��ى ھ��ل 
 معك؟ تابلیت)ال( اللوحيالجھاز 

 
 إذاف�. ومحتوى بسعة كبی�رة للمیدیاملفات  تخزین إمكانیة المحمول جھازك حويی قد

ف��ي والك��ارز المرئ��ي  الُمرَس��ل بمثاب��ة اس��تخدامھ یمكن��ك فحینئ��ذ ك��ذلك، األم��ر ك��ان
ف�ي متن�اول  المق�دس الكتاب من قصصو ھا.تحتاج التي باللغة ملفات للمیدیا. جیبال

 .متاحة في جمیع األوقات نبذو یدك.
 

 محمولةال األجھزة انظر[ المحمول جھازك على بھ القیام من تتمكن ما یعتمدوف س
ملف�ات  تُش�غِّل ق�د األجھزة بعض. إلیھ ملفات المیدیا نقل على وقدرتك] 7. ص 101

 عل�ى ق�ادرا كجھ�از یك�ون ق�دف. من ذل�ك بكثیر أكثر أخرى تفعلأجھزة بینما  الفیدیو
 .الكامل المقدس الكتاب أو ةالتفاعلیّ  النبذ مثل) المحمولة التطبیقات( تطبیقات تشغیل

 
. تری�د م�ا فعل قادرا على محموال اجھاز شراء في النظر أو لدیك ما استخدام یمكنك
 .األوقات جمیع في معك بوجودھا ترغب التي الموارد أنواع ھي ما تقرر أن علیك

 

 الفیدیوھات
 ع�رضیمكنك ف. شخاصاأل من الفیدیو مع صدیق واحد أو مجموعةإستخدام یصلح 
إن فإلى المسیح.  ةقیالخل كة منررسوم متح أو ،شھادة لشخص ماأو ، كرازيفیدیو 

 .ترغب في مشاركتھ ماإلى االمر متروك لك و
 

ف�ي  ش�ھادتھ لمش�اركة امس�تعد ل�دیك م�ؤمن جدی�د كونیتخیل أن  - والكرازة المدخل
 المفض�ل الك�رازيالف�یلم  عرض ھ بإمكانكأن تخیلو. بالضبط اللغة التي تحتاج إلیھا

م��ع  ال��ذي تقض��یھ كبع��د ب��دء محادث��ة أو كج��زء م��ن وقت��فیمكن��ك . تك��ونل��دیك أینم��ا 
ش�جعھ م�ن ، وبع�د ذل�ك. ل�ھفی�دیو ال، تش�غیل یس�وعلسماع المزید عن  منفتحاشخص 

 األسئلة والمناقشة. خالل
 تس��جیل ش��ھادةیمكن��ك فتس��جیل فی��دیو،  ھیمكن�� المحم��ول جھ��ازكإذا ك��ان نص��یحة: 

ش��ریطة أال  - المس��تھدفةأو اللغ��ة المحلیّ��ة  قرینت��كم��ن ش��خص م��ا ف��ي  م��ؤمن جدی��د
 ].9 . صاألمنة [انظر كون ھناك مخاوف أمنیّ ت
 

 األجھ��زةبعض یمك�ن ل�، ص�حیحةالك�ابالت ال وج�ود م�ع –لمجموع�ة  الفی�دیو ع�رض
 جھازككان  وفي حال. بروجكتر أو جھاز عرض تلفزیونبجھاز  توصیلھا المحمولة
یمكن��ك تخ��زین الفی��دیو عل��ى جھ��ازك فل��وحي، جھ��از ذك��ي أو ھ��و ھ��اتف  المحم��ول
 .شخاصاأل من مجموعةوعرضھ ل

 
أو كج��زء م��ن دراس��ة  كإیض��احات ھاتالفی��دیو یمك��ن اس��تخدام – التلم��ذة والت��دریب

یمكن�ك ك�ذلك ولمناقش�ة. لأس�ئلة  ث�م تجھی�زج�زء م�ن الفی�دیو  ع�رضیمكن�ك و. متعمقة
أو الت���دریب  التعل���یمف���ي  تس���تخدمھا ھاتفی���دیو لع���رض المحم���ول جھ���ازكاس���تخدام 

 .أشخاص أو مجموعة لشخص واحد
 
  

أن لجھ��ازك المحم��ول یمك��ن 
أداة إلكترونیّة لنب�ذة أو  یكون

 ع��رضأو ل، للكت��اب المق��دس
 فیدیو. مقطع

 ما الذي أحتاجھ؟
ع����رض فی����دیو م����ن ش����خص إل����ى 

م ھ�����اتف بس�����یط ااس�����تخد ش�����خص؟
جھاز سامس�ونج  ،مثل لعرض الفیدیو

متوس��ط الم��دى، أو ھ��اتف ذك��ي لدی��ھ 
 شاشة أكبر أو جھاز لوحي تابلیت.

 
اس���تخدم  ع���رض فی���دیو لمجموع���ة؟

ھاتف ذكي أو تابلیت مع سعة تخزین 
2GB ق��د تج��د الك��ابالت الت��ي .ف��أكثر 

إل��ى جھ��از تلفزی��ون أو  اتوص��یلھ ی��تم
ق��د یك��ون و .بروجكت��ر جھ��از ع��رض

  .الدیك أیضا وسیلة لالتصال السلكیّ 
 

اس����تخدم مكب����رات  ص����وت أفض����ل؟
تعم���ل بالبطاری���ات  ص���وت محمول���ة

أو س���ماعات  كم���ع جھ���از بتوص���یلھا
ستُس�����ھِّل  الت�����ي الكمبی�����وتر الع�����ادي

 مجموعة.لل َسماعال

 في الجیب شيءكل  – 2المستوى 
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 مجموعة وسائط البدء 
 

 كجھ��از توص��یلن��ت م��ن إذا تمكّ 
جھ��از الكمبی��وتر، إل��ى  المحم��ول

مجموع�ة  التحمیل علی�ھیمكنك فس
أو حت�����ى  م�����ن ملف�����ات المی�����دیا

 .ألوضاع مختلفةتطبیقات ال
 

أدخ��ل واح��دة أو أكث��ر م��ن أن��واع 
 :ملفات المیدیا ھذه

 إل�����ى م�����ن الخلیق�����ة: فی�����دیوال• 
 ویمك�ن. ةإنجیلیّ� دراما أو المسیح

 م���ؤمنل ش���ھادة أیض���ا تش���مل أن
 محلي

 ،نب�������ذ مس�������یحیّة: التطبی�������ق•  
 ةمرئیّ  قصصو
 ةالمحلیّ  باللغة صوتیة قصص• 
ف�ي و لغت�ك ف�ي المقدس الكتاب• 

 ةالمحلیّ  اللغة

 التطبیقات
 
 ف��يت��ؤدي وظ��ائف مح��ددة  ب��رامجف��ي األس��اس ) ھ��ي المحمول��ةتطبیق��ات (التطبیق��ات ال

. اللوحی��ة التابلی��تجھ��زة األة، واألجھ��زة الذكی��ة ومی��زة، والھوات��ف الذكیّ��المالھوات��ف 
، یاتل��دفاعمراج��ع لة، وتفاعلیّ�� نب��ذ، محم��ولمق��دس ك��ون كت��اب تأن یمك��ن للتطبیق��ات 

 قصص مرئیة وأكثر من ذلك.و
 

اس��تخدامھا لمش��اركة اإلنجی��ل أو بع��ض  ةاإللكترونیّ�� یمك��ن للنب��ذ –والك��رازة  الم��دخل
ة التي ة الكبرى لدیھا التطبیقات المجانیّ اإلنجیلیّ  ھیئاتالالعدید من إن فة. الروحیّ  الحقائق

عل��ى س��بیل المث��ال، یمكن��ك تحمی��ل واس��تخدام ف. لنب��ذھم إلكترونی��ة إص��داراتھ��ي أساس��ا 
ق���د تك���ون بع���ض و. األربع���ة ةالروحیّ��� الحق���ائق) أو EvangeCube )iCubeتطبی���ق 

 .ھاالتطبیقات في اللغة التي تحتاج
 

لبح��ث. ا بإمكانی��ةالمق��دس  الكت��اب د م��ن التطبیق��ات ن��صّ ی��عدت��وفر  –التلم��ذة والت��دریب 
م المزی��د م��ن األدوات والمراج���ع الت��ي یمك���ن ق���دی منھ��ا البعضف��ذل���ك،  ع��الوة عل��ىو

لكتاب المق�دس ادراسة ل یوجد تطبیقاتوكذلك استخدامھا أثناء جلسة التلمذة أو التدریب. 
 ة على شبكة اإلنترنت.الیومیّ  والتأمالت

 

 األشیاء الالزمة البحث عن
تطبیق�ات الالموس�یقى أو  وأالفی�دیو،  ملف�اتھذا المستوى أن تعرف كیفی�ة نق�ل یتطلب منك 

لرج�وع إل�ى دلی�ل الجھ�از لتحت�اج فربم�ا ، أب�داً  إذا كن�ت ل�م تفع�ل ذل�كف�. المحموللجھازك 
ملف�ات  نج�دویوالش�ركاء أی�ن المحلی�ین ص�دقاء األس�أل تل وقتاً تأخذ  أن محاولة. أو،عمل و

  .محمولةة استخدام أجھزتھم الأو حتى كیفیّ  المیدیا
 

 والتطبیقات؟ ملفات المیدیاأین یمكنك الحصول على 
سوف یساعدك البح�ث عل�ى اإلنترن�ت عل�ى العث�ور عل�ى العدی�د  ) 1

م��ن ملف��ات الفی��دیو والتطبیق��ات المختلف��ة. ابح��ث فق��ط ع��ن ن��وع 
ن�ت بحاج�ة أفجھازك (سامسونج، إل جي، أبل، إلخ) وما تری�ده. 

لرج��وع إل��ى دلی��ل جھ��ازك لمعرف��ة م��ا إذا ك��ان یحت��اج جھ��ازك ل
. ھذا یعني أنھ MP4أو  3GPھذه:  الفیدیو تنسیقاتلواحدة من 

س��اعدك یس وھ��ذا، التنس��یقیمكن��ك فق��ط اس��تخدام ن��وع مع��ین م��ن 
 على اختیار ملفات الفیدیو التي ستشتغل على ھاتفك.

 
آي تی�ونز لمنتج�ات أب�ل، أو جوج�ل ب�الي  تحتوي أنظم�ة تش�غیل ) 2

 ة.على اختیار واسع من التطبیقات المسیحیّ  أندرویدلمنتجات 
 
الروابط الت�ي ب�ف�ي نھای�ة ھ�ذا ال�دلیل قائم�ة یوجد  .ُمساعدةأمور  ) 3

ة مس��یحیّ  وفی��دیوھاتتطبیق��ات  فیھ��ا المواق��ع الت��ي عل��ى تش��مل
 جاھزة لالستخدام.

  

تُ����وفِّر التطبیق����اُت الوس����ائَل 
الس��تخدام جھ��ازك المحم��ول 
ك������أداة ذات تقنی������ة عالی������ة 

 إلنشاء ملفات المیدیا.

 في الجیب شيءكل  – 2المستوى 
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 ملفات المیدیااختیار 
 

 .المس��تھدف س��تراتیجیتك والجمھ��ورالت��ي تتناس��ب م��ع إ ملف��ات المی��دیااخت��ر 
 فض�ل.األ ھ�يالتي یَسھُل عل�ى الجمھ�ور اس�تخدامھا ومش�اركتھا  ملفات المیدیا

جمی�ع ل یمك�نة للمش�اركة حی�ث األكثر قابلیّ  المیدیامن تعتبر  ةیّ الصوت فالملفات
التي  ملفات المیدیافي  فّكر أیضا،و. اة تشغیلھمیزة والھواتف الذكیّ مالھواتف ال
الموس��یقى الجی��دة أو فبش��كل متك��رر.  ھ��اتحمیل ی��تمأو  تنتش��ر بس��رعةیمك��ن أن 

الت��ي ی��تم مش��اركتھا  ملف��ات المی��دیان��وع م��ن ھ��ي  لالھتم��ام ھات المثی��رةالفی��دیو
 غیر المسیحیین مع اآلخرین.بسھولة من قبل 

 
 

 ملفات الصوت
 

وتق��دم الكثی��ر م��ن التن��وع ف��ي عل��ى الص��عید الع��المي،  MP3 الص��وتیة ملف��اتالتُس��تخدم 
ال یشاھدون فیدیو مرارا وتكرارا بنفس الطریق�ة الت�ي یس�تمعون إل�ى فالناس االستخدام. 

الكت�اب  م�ن إل�ى قص�ة ویس�تمعشي ف�ي الش�ارع أن یم یمكن للشخصولذا ملف صوتي. 
 المقدس.

. وية بش��كل جی��د ف��ي ع��الم یس��تخدم غالب��ا األدب الش��فی��تم التواص��ل بالقص��ص الص��وتیّ 
 غیر المسیحیین.لممتازة للوصول  طریقةالقصص ھي ف
 

 الكت�اب م�ن ةدرامیّ�ال ق�راءاتال ة،المس�یحیّ  الموس�یقى :لص�وتملفات ال الجیدة المصادر
 ب���رامجال قص���ائد،ال المق���دس، الكت���اب متع���ددة األج���زاء لقص���ص مجموع���ات المق���دس،

 .الخ ،شھاداتاالختبارات وال ة،ذاعیّ اإل
 
 

 ملفات الفیدیو
 

 االحتف�اظومعدالت  بالفیدیو اإلھتمامإن فوالمرئیات.  یاتالصوت ةفعالیّ یجمع الفیدیو معا 
. MP3 الص�وتیة ملف�اتالب مقارن�ةلدیھ قی�ود أكث�ر الفیدیو ، فإن دائما عالیة. ومع ذلك بھ
 الفی�دیو ال�ذي تخت�اره تنس�یقة نوع�دل ی� ق�دو ، أكبر حجمھا ملفات الفیدیوغالبا ما تكون ف

 .ال على رؤیة الفیدیو أم قادرشخص ما  بین الفرق على
 

 :ھذهة النصائح الفنیّ  تذكر
 من�ذف. المحمول�ة للھوات�ف اعالمیّ� للتش�غیل ةیّ�قابل األكث�ر ھ�و 3GP تنسیق یعتبر ) 1

 عل�ى بس�رعة MP4 أو MPEG-4الفی�دیو  تنس�یق استخدام إزداد ،2004 عام
 فی�دیوھات تنس�یقاتتُش�غل  جدی�دةالو القدیم�ة الھواتف معظم. المحمولة الھواتف

3GP .��ك��لل التنس��یقین ك��الل��دیك یت��وفر  أن جی��دة می��زة ك��ونت أن یمك��ن ذلك،ل 
 .فیدیو

 
 مشاركة.الو للعرض مناسباأقل من خمس دقائق  دتھالذي مُ  فیدیویعتبر ال ) 2
 
حجم ملف ، یمكن أن یكون SDالذاكرة الصغیرة لمشاركة الفیدیو على بطاقات  ) 3

واسطة برن�امج ملفات الفیدیو ب وأكبر. ومع ذلك، لنقل بایت میجا 20الفیدیو من 
 أو أقل. بایت میجا 10 أن یكون حجم الملفمن األفضل فبلوتوث ال

 
 
  

 نقاط القوة في الفیدیو
 

 المحمول����ةالعدی����د م����ن الھوات����ف إن 
 الفی��دیو. تش��غیلالحدیث��ة ق��ادرة عل��ى 

 تس���لیم عل���ى اتخی���ل أن تك���ون ق���ادرف
 :تكمجموع من شخص

 
 صقص������ھات متناس������بة ل) فی������دیو1

 الكتاب المقدس
 
 ةروحیّ نقطة  لتوضیحفیلم قصیر) 2
 
 م�ن ذات أش�خاص لشھادات ) فیدیو3

 الذین جاءوا لمعرفة یسوع ،الثقافة
 
قص��ص الكت��اب م��ن لتلم��ذة لفی�دیو ) 4

 م��ن ش��أنھا أن تس��اعد الت��ي المق��دس
تلمذة األمیین والمتعلمین عل�ى  على

 حد سواء.

 نقاط القوة في الصوت
  

 للكرازة) مواد 1
 للتلمذة) مواد 2
 T4T لتدریب المدربین) دروس 3

  (التدریب)
مسجلة من الكتاب  ) قصص4

 المقدس
) الكتاب المقدس الصوتي في لغة 5

 الناس الخاصة بك.مجموعة 
) أي مواد أخرى من شأنھا أن 6

 خدمةتساعدك على التحرك نحو 
 .الكنائس عزر

 في الجیب شيءكل  – 2المستوى 
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 التطبیقات

 
م�ع رابط ال�مش�اركة  كیمكن� لك�ن. تھتطبیقات ش�یئا یمكن�ك مش�اركالبشكل عام، لیست 

أفض��ل وس��یلة تطبیق��ات ال تعتب��رم��ن اإلنترن��ت.  التطبی��ق یق��وم بتحمی��للك��ي ش��خص 
نوعا من المص�ادر  أن یصبح لھاتف الذكيل یمكن حیثأو المناقشات  للكرازة الفردیّة

 ،عام��ل نج��اح ب��اھرفق��ط  ل��دیھام��واد. بع��ض التطبیق��ات لمراج��ع ال أو ةالمس��یحیّ  للنب��ذ
رس�الة الت�ي تری�د ال توص�یلتلك التي تس�اعدك عل�ى  اخترلذا . تفتقد إلى العمقولكنھا 

 لكتاب المقدس.لة ، مثل أداة مرجعیّ أكثر أعمقم تقدالتي مشاركتھا أو 
 

 المطبوعات
 

 تھاولمش��اھد بھ��اك��ون أكث��ر ص��عوبة للعم��ل تیمك��ن أن  ولك��ن ،خی��ار يھ�� المطبوع��ات
 . ومع ذل�ك، بم�اةالشفویّ لثقافة لصلح ال توربما  أدبينھج  فھي. المحمولجھاز العلى 

یمك�ن نقلھ�ا إل�ى جھ�از كمبی�وتر (حت�ى  المحمول�ة األجھ�زةعلى  الموجودة الملفات أن
ف�ي الكت�اب المق�دس  مث�ل تخ�زین أش�یاءیكون م�ن المفی�د س�في مقھى لإلنترنت)، فإنھ 

تعمل بشكل  عاديالنص ال اتمستند مجرد ة.أو مستند نصي باللغة المحلیّ  PDF ملف
 PDFأدوبي ن�وع  ملفاتإن ف ،مھمة اتالخطوط أو التنسیقأصبحت كما لكن، وجید. 

) تطبی�ق mco.okobe-eibralc//:ptth( برنامج كالیبر یعتبر. یمكن االعتماد علیھا
النش�ر  ب�ـ ىس�مَّ تُ  الت�يو قابل�ة أن تك�ون محمول�ةمجاني لمساعدتك في إنشاء مس�تندات 

 حج�ام الشاش�اتوفقا أل ل بشكل جیدعدّ تُ  المستنداتھذا النوع من ف. ePub اإللكتروني
 .خالل التنقلممتازة لسھولة القراءة ھي متنوعة وال
 

 نغمات الرنین
 

أن نغمات الرنین (الص�وت الت�ي یص�دره الھ�اتف لإلش�ارة إل�ى مكالم�ة واردة) یمكن ل
أو  ،الك�رازةة س�تراتیجیّ إم�ع اآلخ�رین ف�ي  تشاركھاالتي ملفات المیدیا نغمة من تكون 

 ةعادیّ�غی�ر ال ةیقیّ لنغم�ات الموس�لیمك�ن ب�ك.  ةالخاص ةالصوتیّ  الشھادةیمكن أن تكون 
ك�أن  مع�ین، ف�ي وض�ع اجتم�اعي الح�وار ف�تح ب�ابعامال لن تكون أعالیة الجودة الأو 

ا شخص مایسألك   تحمی�لبعض االستراتیجیین  وفَّرَ الخاصة بك.  ةمالنغتلك  ھتمثل عمَّ
جع��ل النغم��ة  یمكن��كق��د و. ھ كمتص��للزائ��ر معلومات��حال��ة ق��ّدَم اف��ي ة مجانیّ��ات النغم��ال

. محل�يّ  فی�دیومقط�ع  م�ن أو موس�یقى ةمحلیّ�ة مس�یحیّ  ترنیم�ة عب�ارة ع�نالخاصة ب�ك 
 مواق�������ع مث�������ل ف�������ينغم�������ات عل�������ى اإلنترن�������ت ال أن تج�������دیمكن�������ك أیض�������ا و

ChristianRingtones.com. 
 

 إیجاد ملفات المیدیا
 

یرج�ى لك�ن وی�دك یمكن�ك اس�تخدامھا.  متن�اول ف�ي ملفات للمیدیاقد یكون لدیك بالفعل 
یوافق�ون  ةالمس�یحیّ  لملف�ات المی�دیاالنش�ر. عدی�د م�ن المنتج�ین و الطب�ع مراعاة حق�وق
دیس�ك أو  افیدیو موجودلل ا. یمكنك أن تأخذ ملفوشخصيّ  محليّ  ھا بشكلعلى استخدام

disc 26ص.  المی��دیا ملف��اتتحوی��ل وأداوات  [انظ��ر كھاتف��ب ھوتحویل��ھ الس��تخدام .[
ربم�ا و. أیض�اروابط والتنزیالت على االنترنت وعل�ى موق�ع یوتی�وب، ال إیجادیمكنك 

 .المحلي مجتمعك فية فعالملفات للمیدیا لالستخدام وھي  المحلي كشریكلدى 
 

باإلضافة للبحث عن طریق جوجل، یمكنك أیضا استخدام محرك بحث مسیحّي عل�ى 
 .phronema.orgاإلنترنت 

 
 

 حقوق الطبع والنشر
 

عل�ى دخ�ل  الخ�دماتالعدید من تعتمد 
توزی��ع  خ��الل م��ن الملكیّ��ة المكتس��ب

الم����واد الخاص����ة بھ����ا ل����دفع تكلف����ة 
معظ�م ف. األخ�رى لترجمة والعملی�اتا

م����انع م����ن اس����تخدام تُ المنظم����ات ال 
م��ن أج��ل  ملف��ات المی��دیا الخاص��ة بھ��ا

س��تراتیجیات اإل ع��ن طری��ق الك��رازة
 احساس�، ولكن یجب أن تكون المتنقلة

ق���راءة ول��ذا یج��ب علی��ك لسیاس��اتھا. 
سیاس�����ات حق�����وق الطب�����ع والنش�����ر 

قبل إعادة نش�ر  خدمةمن أي المعطاة 
 موادھا.

 
 تطبیقات رائعة

 
Bible.is: الكتاب  تقدیم

المقدس نصاً وصوتاً إلى 
كل شخص في العالم في 

 لغتھ المحلیة، مجانا.
is.elbib.www 

 
 :فیلم یسوع

مشروع فیلم یسوع بأكملھ 
 معك على ھاتفك الذكي.® 
gro.adiemmfilsusej.ppa 

 
 :5Fish-الخمس سمكات 

وضعت شبكة  فقد
ة تسجیالت العالمیّ ال

تطبیقات الخمس  مجموعة
 ھا،وزیعتسھیل تلسمكات 

وتشغیل رسائل اإلنجیل 
 .المحمولةعلى األجھزة 

snoegir/iobmh.sif5 
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 ةستراتیجیّ المحمولة في اإلاألجھزة         3  
 

العامة الخاصة ب�ك؟ ھ�ل  الخدمةة ستراتیجیّ إفي  المحمولة األجھزةھل ترغب في دمج 
لكثی�ر م��ن لة أو قص�ص الكت�اب المق��دس الص�وتیّ  فی��دیوھات كرازیّ�ةترغ�ب ف�ي توزی�ع 

 ؟ةالمصادر اإللكترونیّ ب ك بالخدمةالناس؟ ھل ترغب في تزوید شركاء
 

ف��ي یوم��ا بع��د ی��وم المحل��ي  كیس��تخدمھا مجتمع�� اأدوات�� فق��ط المحمول��ةاألجھ��زة لیس��ت 
حت�ى یطل�ع  ملف�ات المی�دیاتمری�ر  فبإمكان�ك. للخدم�ة ممت�ازة اأدواتأیضا  لكنھاو، حیاتھم
الت��ي  ملف��ات المی��دیایمكن��ك تمری��ر وف��ي وق��تھم الخ��اص. ویت��أملوا فیھ��ا آلخ��رین ا علیھ��ا

 .المحلي مرارا وتكرارا، داخل مجتمعك التي یتم مشاركتھا، أو تنتشر بسرعة شدیدة
 

 المحمول�ةجھ�زة األ ولك�نوالتلمذة.  للكرازةات ستراتیجیّ من اإل نواعربما لدیك بعض األ
المعرف���ة،  ومش���اركةف���ي تحس���ین التواص���ل،  تس���اعد كثی���رة متنوع���ة إمكانی���ات ل���دیھا

 .ونشر الحق ،المعزولین، ومواصلة المحادثات األشخاصوالوصول إلى 
 
 

ف��ي  ل��ةالمحمو األجھ��زةس��اعدك عل��ى فھ��م الخی��ارات المتاح��ة ل��دمج یس��وف  الج��زءھ��ذا 
 .ةكنیسللو ،لتدریبلو ،لتلمذةل، وكرازةولل، لمدخلل كستراتیجیاتإ
 
 
 
  

 : المحمولة األجھزة
 وسیلةو نقطة التواصل

 لمشاركة.ل

 إستراتیجّیات األجھزة المحمولة – 3المستوى 
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 ة؟أيُّ إستراتیجیّ 
 

، ولك�ن ق�د المحمول�ة األجھزةستراتیجیات متزامنة باستخدام إعدة  الحصول على كیمكن
 المحمول�ةاألجھ�زة  فبم�ا أن. للمش�اركة افریدة وطُرق ملفات میدیاة ستراتیجیّ إتتطلب كل 

ص.  101 المحمول�ةألجھ�زة اإل�ى الھ�اتف ال�ذكي [انظ�ر  ساس�ياأل الھ�اتف م�ن تتفاوت
الت�ي ة س�تراتیجیّ االلجمی�ع. عل�ى س�بیل المث�ال، ل تصل نواحدة لالة ستراتیجیّ فإن اال]، 7
 ال��ذین یمك��نھمولئ��ك األثری��اء ألق��د تص��ل فق��ط  المحم��ولالجھ��از س��تخدم التطبی��ق عل��ى تَ 
ي مس��تخدم للھ��اتف أل��ى إ تص��لسة ة الرس��ائل النص��یّ م��تالك الھ��اتف ال��ذكي. اس��تراتیجیّ إ

م��ن س��تبعد یُ س��وف  ھاتالفی��دیوم، ف��ي ح�ین أن توزی��ع المتعلم��ین ف��ي الع��ال م��ن المحم�ول
 الھاتف المحمول األساسي. أولئك الذین یمتلكون

 
 :التالیة سھلةالالخطوات الستة  بعین اإلعتبار خذ
 

 وأ، الك����رازة وأ، الم����دخل مث����ل:ة الخاص����ة ب����ك (االس����تراتیجیّ  ح����دد . 1
  الجمھور المستھدف.باإلضافة إلى الخ)  ...التلمذة،

 جمھورك. ل ةاللغة األصلیّ  حدد . 2
 جمھورك. لدى المحمولةمن األجھزة  إستخداماالنوع االكثر  حدد . 3
م��ن قب��ل جمھ��ورك  المحمول��ةألجھ��زة لإس��تخداما الط��رق األكث��ر  ح��دد. 4

 المستھدف.
 لالستخدام.  المناسبة ملفات المیدیا ئنشأأو  ابحث . 5
الشركاء من  أيُّ  :(على سبیل المثال ملفات المیدیا نشر سیتمكیف  قرر . 6

 .)الخكنولوجیا، تنوع ال ماو، المحلیین
 بدء المشاركة!ا . 7
 

 أنت وفریقك
ق�م  .المحمول�ة لخدم�ةبأكمل�ھ لتأثیر أكبر من خالل تجھیز فریق�ك  على یمكنك الحصول

ملف��ات  نظ��یمتعل��ى جھ��از الكمبی��وتر الخ��اص ب��ك [انظ��ر  ملف��ات المی��دیاجم��ع وتنظ��یم ب
مث�ل  المادیّ�ة، ملفات المیدیاع انوأبعض  شارك، بعد ذلك]. 30 ص الخاصة بك المیدیا

CD ،DVD  ذاكرة ص�غیرة أو بطاقةSD ، ش�ریكك أو م�ع الت�ي تحت�وي عل�ى ملف�ات
 ھمأو أجھزة الكمبی�وتر الخاص�ة بھ�م. ویمك�ن المحمولةعلى أجھزتھم  الشركاء المحلیین

 حسب الحاجة. مشاركة واستخدام ملفات المیدیانسخ أو 
 

ف�ي  المحلیّ�ة] أو الف�رق 21ص. الم�دىالخدم�ة قص�یرة  ف�رقن [انظ�ر والمتطوع�یقوم 
ة س��تراتیجیّ إمتابع��ة االتص��االت الت��ي أجراھ��ا أف��راد أو م��ن خ��الل بكثی��ر م��ن األحی��ان 

أن فریقك لیمكن و، مثل اإلعالنات في الصحف أو على شبكة اإلنترنت. كبیرةة إعالمیّ 
ھ�ذا فتص�ال جدی�دة. إجھ�ات  أش�خاص م�ن مع تھالمشارك ةالمسیحیّ  یحمل ملفات المیدیا

 .الكرازیّةاألفالم أو الكترونیّا الكتاب المقدس  لتقدیمیمكن أن یكون وسیلة آمنة 
 

ل�ذا . الت�دریب م�ن معین مستوى من نووالمتطوع المحلیون الشركاء سیستفید :نصیحة
عل�ى  للحص�ول طبیع�ي، بش�كل ملف�ات المی�دیاتق�دیم وإس�تخدام  كیفی�ة عل�ى قم بت�دریبھم

الت�ي ت�م عرض�ھا  ملف�ات المی�دیا ع�ن الح�دیث إل�ى االنتق�الكیفیة و ،التشغیل السریع لھا
 .لھم

 
  

 اإلستراتیجیّات األساسیّة
 

التواص���ل م���ع الن���اس أو  :الم���دخل
 محادثةببدء ال
 

مش����اركة اإلنجی����ل، إم����ا  :الك����رازة
 جزئیا أو كلیا.

 
الم���ؤمنین عل���ى مس���اعدة  التلم���ذة:

 .النمو في اإلیمان
 

تعزی����ز  ة:القی����اد ةتنمی����ة مھ����ار
وزارع��ّي  والك��ارزینت��دریب الق��ادة 

 .الكنائس
 

 الحدیث��ةمس��اعدة الكن��ائس  الكنیس��ة:
لعبادة خدمة ال ملفات المیدیاومشاركة 

 ودراسة الكتاب المقدس
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 المدخل
یمكن��ك إج��راء اتص��االت عل��ى نط��اق واس��ع ف. ةمحادث��الوھ��ذا ینط��وي عل��ى م��ا تفعل��ھ لب��دء  لتواص��ل م��ع الن��اس.ا بالم��دخلیُقص��د 

مع الناس في  تتواصل أیضاسوف وة تدعو الزائر أو القارئ لالتصال بك. إعالنیّ  باستخدام موقع على شبكة االنترنت أو صحیفة
 ].20ص.  الفردیّة: كرازةال و 19ص.  ملفات المیدیانشر  :الكرازة[انظر  الفردیّة لقاءات

 
حقیق�ة أن ف، وم�ع ذل�كلتح�دث م�ع المس�یحیین. الوس�لیة لحری�ة أو الیفتق�رون إل�ى  ،أولئك الذین ترید الوصول إلیھمبعض من الإن 

أو  ةمس�یحیّ رس�الة  یمك�نھم مش�اھدةأن�ھ تعن�ي  ،ةإل�ى الب�رامج اإلذاعیّ� یس�تمعوناإلنترن�ت، و ونتصفحیون الصحف، وأالناس یقر
لمزی��د م��ن طل��ب ال ةإلرس��ال رس��الة نص��یّ  محم��ول جھ��ازربم��ا ل��دیھم فروحی��ة دون االتص��ال األول��ي المباش��ر م��ع المس��یحیین. 

وجھ��ا لوج��ھ  المحادث��ات ك��ونت حی��ث اتمحادث��إجراء ب�� محمول��ةتس��مح ھ��واتفھم ال ربم��اوة. المعلوم��ات أو لت��رك رس��الة ص��وتیّ 
 .ةمستحیل

 
 )SMS أو texting خدمة الرسائل القصیرة أیضا باسم ة(المعروف ةالرسائل النصیّ إرسال 

 ةبالرس�ائل النص�یّ  اتة، وغالبا تتم المناقشرسائل نصیّ  شكلعلى ة اإلذاعیّ متابعة البرامج في  ٪ من االستفسارات70تأتي حوالي 
 .س�ھل القی�ام بھ��اوأنھ�ا غی�ر مكلف�ة  حی�ثة، نص�یّ  ئلإرس�ال رس�ا عل��ىمس�تعدة وق�ادرة الن�اس فك�ل برن�امج.  نھای�ة بع�د ب�ین إثن�ین

الرس�ائل  سجل ت�واریخة أو المسیحیّ  المیدیاملفات والعثور على ھاتف الشخص في البحث لقیام بااألسرة من د فر: یمكن لمالحظة
 عالی�ة، ةتقنیّ�معرف�ة  ذوم�ن قب�ل ش�خص  أو قراءتھ�ا ،ة من قبل الحكومةیمكن مراقبة الرسائل النصیّ ھ كما أن. الخاصة بھة النصیّ 

 في طریقھا.وھي  ئللتقاط الرساإأو  ستردادإل
 

البری�دي  عنوان�ھ إرس�الأو  ،ةبرس�الة نص�یّ تشجع المش�اھد عل�ى إرس�ال األس�ئلة ل ة بكالخاص النبذھاتف على رقم : ضع نصیحة
 .]32ص.  مجموعةإلى  ةالرسائل النصیّ  إرسال). [انظر DVD، الكتاب المقدس أو مثلة (على ھدیة مجانیّ  للحصول

 
 

 على اإلنترنت ملفات الفیدیو والموارد
 

 ملف�ات لمش�اركة ج�ذابا اختیارا YouTube.com موقع یُعد .اإلنترنت شبكة خالل من الجمھور مع الفیدیو ملفات مشاركة یمكنك
 ف�ي الش�ھادات تس�جیل انظ�ر[ ش�ھادات األش�خاص المحلی�ین. تس�جیل ف�ي ترغ�ب ق�دف أمنی�ة، قض�ایا وفي حالة عدم وجود. الفیدیو

28TUبي الخاصة ملفات المیدیاU28T فم�ن الممك�ن . المحم�ولعل�ى  الفی�دیو مش�اھدة یوتی�وبموقع  یتیح. یوتیوب على تلك وتحمیل] 26. ص
 س�ھالھ لجعل� امعق�دأن یك�ون أم�را  م�ن الممك�ن أیض�او ،ھاتالفیدیو الستضافة بك خاصا إلكتروني موقع إنشاء أن یكون مكلفا لك

 .المحمولةلألجھزة 
 

عل�ى  الت�ي ل�دیكوحتى إذا كان لدیك موقع التواصل الخاص بك، فیمكنك اس�تخدام موق�ع یوتی�وب لتخ�زین وتش�غیل ملف�ات الفی�دیو 
ستض�افة إھن�اك موق�ع ربم�ا و. Vimeo.com موقع توجد خیارات أخرى مثل ،باإلضافة إلى موقع یوتیوبوموقع الخاص بك. ال

) مش�اھدة( تش�غیلم�ن أج�ل فالبل�د.  تل�كھ م�ن قب�ل حكوم�ة علی� حظر وال یوجدالمحلي  كالستخدام یرتاده مجتمعلمشابھ ھات فیدیو
تشارك الرابط على شبكة اإلنترنت مع الشخص  أناإلنترنت. قد یكون من األفضل ب، یجب أن یكون المستخدم متصال ھاتفیدیوال

 بطاق�ة ال�ذاكرةمس�احة أن�ك غی�ر مح�دود ب یعن�ي ى ش�بكة االنترن�تحتى یتمكن م�ن مش�اھدتھ ف�ي وق�ت الح�ق. تخ�زین الم�وارد عل�
 ).MP4و  3GPلملفات (مثل اتنسیقات  تعدد تجنب مخاوفت كذلكو SDالصغیرة 

 
 نصائح:

م�ن مش�اھدة أكث�ر م�ن  حت�ى ی�تمكنال�رابط م�ع الش�خص  لك�ن ش�اركو ،محمولال جھازكن على واحد أو اثنافیدیو لدیك  اجعل) 1
 .بك التصالل قابلة للنشر معلوماتو اإللتكتروني رابط الموقع تحتوي علىأعمال عامة  بطاقاتطباعة ب قمذلك. 

 
ل��ك یت��یح  Vimeo.com موق��ع أكب��ر جمھ��ور ع��المي إلستض��افة الفی��دیوھات. وم��ع ذل��ك، ف��إن YouTube.com) ل��دى موق��ع 2

 .ھو میزة ھامة بالنسبة لكتحمیل ملف فیدیو أن في حالة  Vimeo.comموقع  في ففكر سھولة تحمیل الفیدیوھات.
 

 وس��ائل إع��الم أخ��رىف��ي الخ��اص ب��ك أو  النب��ذةف��ي  ھ��ذه ال��روابط ض��عوأو تحمیلھ��ا، ملف��ات الفی��دیو ل رواب��ط البح��ث ع��نب ق��م) 3
��ن اطریق��ة  یحت��وي عل��ى الفی��دیو الخ��اص ب��ك أنتأك��د  .لتواص��لل مزی��د م��ن معرف��ة اللش��خص م��ن االتص��ال بش��خص م��ا لتُمكِّ

الستماع إلى قصص الكتاب أو للقراءة لموقع على شبكة االنترنت الخیارات لھم لزیارة ل خإد ."التالیةلخطوة لالمعلومات أو "
 المقدس، على سبیل المثال.

 إستراتیجّیات األجھزة المحمولة – 3المستوى 
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 ملفات المیدیا نشر: الكرازة
. ومع ذلك، اتوالمسافة الحواجز المادیّ  متخطیةوالوصول إلى الناس  ملفات المیدیامحتوى  لنشرھي أدوات ممتازة  المحمولةاألجھزة 

موق�ع الوی�ب لرابط إن إدراج ال�ف�. بدرج�ة أق�ل ة ونتائج یمكن تتبعھ�اقد تنطوي على المزید من التكالیف النقدیّ للنشر ة فإن أي استراتیجیّ 
 معرفة المزید.مشاھد القدرة على االستجابة ولل یحسیت ملفات المیدیا فيمنة اآلالخاص بك أو معلومات االتصال 

 
 SDالذاكرة الصغیرة بطاقات 

 
 العدی�د ف�ي SDالص�غیرة  ال�ذاكرة بطاقة استخدام یتم

 بطاق��ة أص��بحتفق��د . ةالذكیّ��و می��زةالم الھوات��ف م��ن
 ونق�ل لتخ�زین ال�دولي المعیار SDالصغیرة  الذاكرة

 .، ال���خ32GB, 2GB: مث���ل التخ���زین لس���عة وت���أتي بق���درات. المحت���وى
مع س�عة  SDاستخدام بطاقات  المحمولة األجھزة: ال یمكن لجمیع نصیحة[

 المحمول�ةعل�ى الھوات�ف  2GB بطاقة ال�ذكرة س�عة عملبینما تذاكرة أكبر. 
 تق�دیمإن  كب�ر.]األ ذات الس�عة قراءة بطاق�ات ال�ذاكرة ھاالقدیمة التي ال یمكن

 االعتم�ادبھ سوف یُجنِّ  SDصغیرة  ذاكرة بطاقة على شخصل ملفات المیدیا
 یمكنف�. البیان�ات تحمی�ل نفق�ات وتكب�د ةلخلیّ�ل الت�رددي النط�اق عرض على

 لنق���ل الھ���اتف ف���يلفت���رة قص���یرة  إدراجھ���ا أو كنب���ذ توزی��ع ھ���ذه البطاق���ات
 .الملفات
 بطاق�ة وق�ارئ SDالص�غیرة  ال�ذاكرة اتبطاق� م�ن ضخم عدد شراء یمكنك
USB ال�ذاكرة بطاق�ة إل�ى ب�ك الخ�اص الكمبی�وتر جھ�از م�ن المحتوى لنقل 

 .SDالصغیرة 
 

 نصائح:
مثل قص�ص  ةیّ لملفات الصوتبالنسبة لفضل األ وھ MP3 تنسیقعتبر ی) 1

  ة.باللغة المحلیّ  الكتاب المقدس
 
ل���نفس الفی���دیو لك���ي  MP4و  3GP بتس��یق ) ح��اول مش���اركة الفی���دیو2

 .المحمولةیشتغال على معظم األجھزة 
 
 
 

 ال�ذاكرة بطاق�ة یس�تقبلون الذین أولئك
ملفات  مشاركة ھمیمكن SDالصغیرة 

. األص��دقاء م��ع بحری��ة المی��دیا علیھ��ا
 ةطبیعیّ���� ه طریق����ةھ����ذأن  ثب����ت ق����دل
  .والنشر ة التوزیعضاعفمل

 بلوتوثال
 

 بلوتوثبنظام الجھزة مُ المحمولة الجھزة یمكن لأل
 لمدى أكثر منا التقاط الرسائل المرسلة محلیّ  

 . یمكن��ك نق��لق��دم 33 أمت��ار/ 10المس��افة العادی��ة 
ت أو الفیدیو وسط حش�د لصوملفات المیدیا لبعض 

یمك���ن ألي ش���خص أن یخت���ار حی���ث م���ن الن���اس، 
نق�ل مل�ف أیضا یمكن�ك وقبولھا لنقلھا إلى ھواتفھم. 

 مع�ھ بلوت�وث إل�ى ش�خص أن�تمباشرة من خالل ال
حج��م  ال یتج��اوز أن نص��حف��ي محادث��ة. عموم��ا، یُ 

یج�ب ف�ي جمی�ع میجا بایت. و 10 ملف الفیدیو عن
ان ذل��ك ممكن��ا. الح��االت تقلی��ل حج��م المل��ف إذا ك��

 26ص.  الخاص����ة ب����ي ملف����ات المی����دیا انظ����ر[
 ألدوات والنصائح.]ل

 QR codes -كود اإلستجابة السریعة 
 

، وم�ا إل�ى والنب�ذالي الملصقات،  یمكن إضافتھمربع  صورة) ھو QRالستجابة السریعة (ا إن كود
االس�تجابة  تطبی�ق ق�ارئ ك�ود ذك�ي م�عھ�اتف الشخص لدى إذا كان فیعمل مثل الباركود. . وھو ذلك

�� ھ عندئ��ذیمكن��ف الس��ریعة  تنقل��ھ ك��امیرا الھ��اتف ال��ذكي والت��ي س��وفبس��تجابة الس��ریعة اإل ك��ودص تفحُّ
 . ھ الرمزالذي یمثلمباشرة إلى الموقع 

، MicrosoftTagم�ن  متاح بك االستجابة السریعة الخاصة كود إنشاء برنامج إن
Kaywa )http://qrcode.kaywa.com بحث في اإلنترن�ت ع�ن إ) وغیره. فقط

 ".QR code"إنشاء 
 

لوحة كود اإلستجابة 
 السریعة في الیابان

 إستراتیجّیات األجھزة المحمولة – 3المستوى 
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  الفردّیة: الكرازة
نتقال أو الب�دء ف�ي طرق لإلدع في فكرك  معھ. ملفات المیدیا ةتقابل شخصاً في الشارع أو الحافلة أو القطار، یمكنك مشارك عندما

ألنھا تستخدم قص�ة  كرازةوال نقل المعلوماتة لالفیدیو وسیلة شعبیّ  تعتبر مقاطعلدیك.  التي ملفات المیدیاعلى أساس  تكونمحادثة 
 لنقاش.الدخول با عُ والتي تُسرِّ بدء المحادثة" ل" تكون عامالأن فیمكن لمقاطع الفیدیو . ةمرئیّ 

 
 :الكرازة الفردیّة بخصوص إعتبارات

 
 محادث�ة.الاالنتقال أو مرحلة في  التي یمكن أن تعمل بشكل طبیعيّ  ملفات المیدیاواحد أو أكثر من  : ینبغي أن یكون لدیكلمبتدئینا
 

��االنتق��ال الحی��اة والموض��وعات  أم��ور مناقش��ة إل��ى ملف��ات المی��دیام��ن  ب��الكالماالنتق��ال  م��ن خاللھ��ا كیمكن��الت��ي ة طریق��ف��ي الر : فكِّ
 .وحیةالر

 
الھ�دف ھ�و االنتق�ال إل�ى محادث�ة فة. الروحیّ� الحق�ائقلبدء محادثة أو لالنتق�ال إل�ى مش�اركة  ملفات المیدیااستخدام : یمكن المحادثة

 اإلنجیل.ب للمشاركة مجالال تفتحة روحیّ 
 

م�ن المھ�م ط�رح األس�ئلة والس�ماح  .بإستافضة النقاط الخاصة بك شرحلتوضیح أو  أخر ملف میدیایمكنك استخدام مقطع فیدیو أو 
وتربطھ�ا قصة الكتاب المق�دس  فیھا تحكي التيبنفس الطریقة ففي مقطع الفیدیو.  عرضھ ما تمّ بشأن للشخص أن یفكر بعمق أكثر 

 .؟"كمحیاتب ذلك كیف یتعلق" األشخاص وسؤالمقطع فیدیو  عرض كذلك ، یمكنكةروحیّ ال بمسیرتك بشكل شخصيّ 
 

 من العملیات. مثالین. وفیما یلي الكرازة الفردیّةة إستراتیجیّ في  المحمولة أجھزتك دمجعند  إتباعھایجب  معینةلیس ھناك طریقة 
 

  

 أ

 ب

 البدایة

 البدایة

 قصتك

 قصتك

 إسأل

 إسأل

 عرض 
 مقطع فیدیو

 إستمع
 سئلةناقش واطرح أ
 حول الفیدیو

 اعرض
بانوراما الكتاب المقدس أو 
 إختبار شخص في الفیدیو 

 فّكر
"كیف یمكنني أن 

أقودھم إلى 
 المسیح؟"

 فّكر
"كیف یمكنني أن 

أقودھم إلى 
 المسیح؟"

 اإلنجیلب شارك

 إحكي

 إحكي
 إستمع

 إلى قصتھم

 اعرض
بانوراما الكتاب 

المقدس أو إختبار 
 شخص في الفیدیو 

 ناقش
 اطرح أسئلة حول الفیدیو.

 شارك باإلنجیل. 

 "ھل ترید أن تتبع یسوع؟"

 "ھل ترید أن تتبع یسوع؟"

 أسئلة حول الفیدیواطرح 

 إستراتیجّیات األجھزة المحمولة – 3المستوى 
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 المدىالخدمة قصیرة  قرَ فِ 
ولك�ن . ةالمحلیّ� باللغ�ة ثتح�دُّ ال عل�ى الق�درة دونو ثقافيال طاراإل عن قلیلةبخبرة  المدىتأتي فرق الخدمة قصیرة  األحیان من كثیر في

 تتواص�لو بوض�وح المعلوم�ات توص�ل الت�ي ةالفوریّ� م�واردال لمتط�وعینل ت�وفر أن ةالمحلیّ� ملفات المیدیا مع المحمولة لألجھزة یمكن
 األجھزة استخدام في فریقال وتوجیھ إعداد كیفیة في جاداً  كنت في حال النتائج أفضل على تحصل سوف. ةالمحلیّ  الثقافةمع  جید بشكل

 .بك الخاصة العامة ةستراتیجیّ اال لدعم المحمولة
 

 :إعتبارات بخصوص فرق الخدمة قصیرة المدى
 

 ھمالت�ى یمك�ن وملف�ات المی�دیا یمتلكونھ�ا الت�ي م�ا ھ�ي أن�واع األجھ�زة اكتش�ف. محمول�ةأجھ�زتھم ال عل�ى احض�ارالمتطوعین  شّجع) 1
 جاھزة عند وصولھم أو إرسالھا لھم قبل سفرھم. ملفات المیدیاتأكد أن و. ھاأو استخدام تھامشارك وھا أتخزین

عل�ى التحمی�ل المس�بق ب القی�ام یمكن�ك الخاص�ة ب�ك. ملف�ات المی�دیاوم�ع  محیطكبشكل جید في  تعملمستعملة  محمولة أجھزةر ) وفّ 2
بات للمتط�وعین، بعض الت�دریالقی�ام ب� بع�دوالخاص�ة ب�ك.  ملف�ات المی�دیام�ع  بھ�ا ت�م التب�رعأو  مس�تخدمة محمول�ة أجھ�زةمجموعة م�ن 

 .المحلي مجتمعك وسط أثناء خدمتھمجھزة معھم األ أن یحملوا یمكنھم
 أدخ�ل .أو ال�ذین یحت�اجون إل�ى متابع�ة خ�رىأ المھتم�ین ف�ي مناقش�ات األشخاص لفریق لتوزیعھا علىلبطاقة عمل بسیطة  أنشئ) 3

 .موقع اإللكترونيوعنوان ال المحمولالھاتف  آمنة، مثل رقممعلومات اتصال 
 قص�یرة الفِ�َرق ف�ي ت�دریبللمساعدة  MobileMinistryForum.org المنتدى " فيلمجد هللا - ھاتفك" منھج استخدام فكر في) 4

 .) FDP het dalonwoD( . للتحمیلھواتفھمفي  یمكنھم استخدامھا األسالیب التي على المدى

 

 كنائس في باریس:استخدمھا فریق زرع ة إستراتیجیّ  
 

ك�ل مس�لم  یس�ألھا أس�ئلة خمس�ة"أھ�م  ع�ن ع�رض لتق�دیم جیجا بای�ت 4حجم  SDذاكرة صغیرة بطاقات  10 حّمل اإلعداد:
 للمسیحیین".

 

 :التالیة الموارد األخرى أضف
 فیلم یسوع) مثل:لعھد الجدید (ل ة من فیلممحلیّ مقاطع فیدیو باللغة ال 6• 
 دقیقة دراما) 45 - )السالمدار (  House of Peaceمثل: فیدیو ( ةمسیحیّ  لدراما فیدیو• 
 دقائق) 3-2 شھادة كلمدة ة (ة إسالمیّ خلفیّ  لمؤمنین منة اللغة المحلیّ شھاداتان ب• 
 ة.نموذجیّ أسئلة ھامة و قضایاأخرى تتناول  ھاتمقاطع فیدیو• 
 یّ�ة إرس�الع�ن كیف تعلیم�اتو) إص�حاحشكل مراسالت مع سؤال بسیط في نھای�ة ك�ل  علىة (اللغة المحلیّ بإنجیل یوحنا • 

واس��تخدامھ لل��رد وض��ع جانب��ا لجم��ع اإلجاب��ات یُ  محم��ولالمراس��الت (جھ��از ب إل��ى ھاتفن��ا المحم��ول الخ��اص جاب��اتاإل
 .علیھا)

 
بم�ا ف�ي . SDالذاكرة الص�غیرة  بطاقة محتوى على ةالمتطوع قرَ فِ ال لتدریب ولفي الیوم األ ساعات أربع أقضي :التدریب

 .اتالمھمب القیام ةكیفیّ ب للتأكد من معرفتھم الھاتف استخدام على للتدریب الوقت ذلك
 

اقترب من المسلمین الذین یتكلمون لغتھم المحلیّة ویفھمون اللغة اإلنجلیزیّ�ة، وأخب�رھم بأن�ھ ق�د أُعطی�َت ل�ك مھم�ة  المھمة:
تقدیم "أكثر خمس�ة أس�ئلة یس�ألھا ك�ل مس�لم للمس�یحیین"، واس�ألھم م�ا إذا ك�ان ل�دیھم الوق�ت لل�رد عل�ى ك�ل س�ؤال. س�وف 

 ھو الھدففإن . امحدود الوقت كان إذا أقل سئلةأ ویمكنك أن تسأل. الخمسة األسئلة لجمیع ساعتین حوالي العمل یستغرق
ومش�اركتھم بع�رض  المق�دس، الكت�اب لق�راءة اإلنفتاح على المسلمین ومساعدة األسئلة، على ومقنعة مقبولة إجابات تقدیم

 .المراسالت من لمزیدل منھم الباحثینمع  یوحنا إنجیل نسخة من وترك نجیل،إلل واضح تقدیمي
 

 المتابعة:
بعن�وان بطاق�ة أعم�الھم احص�ل عل�ى )، ویس�مح ب�ذلكط ص�ورة م�ن أي مس�لم مھ�تم (إذا لتقاقم بإالھاتف الذكي، باستخدام • 

 .تحدید معالم لمعرفتھم، أو واضحة لمحالتھم
 اتفھم.وم ھارقأ للحصول علىمن أي شخص مھتم ) missed call(طلب مكالمة لم یرد علیھا ا• 
 وق�م لمراس�الت.لإنجی�ل یوحن�ا م�ع األس�ئلة نس�خة م�ن  ،بلوت�وثال أنق�ل لجھ�از الش�خص المھ�تم م�ن خ�الل، االفت�راققبل • 
 مراسالتنا.الھاتف المحمول المخّصص ل إلىة إرسال اإلجابات بسرعة على كیفیّ  ھتدریبب

 إستراتیجّیات األجھزة المحمولة – 3المستوى 

http://www.mobileministryforum.org/wp-content/uploads/2014/09/Your-Phone-Gods-Glory-2014-09.pdf
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 التلمذة
ھم إرش�ادب تق�ومولئ�ك ال�ذین ربم�ا أفة التلم�ذة الخ�اص ب�ك. أو عملیّ  ،عدھناك طرق مبتكرة لدمج الھواتف المحمولة في نظام التعلم عن بُ 

م�ن  قللویّ ة، العملیّ  ثريیّ أن في عملیة التلمذة الخاص بك  المحمولة األجھزة خالدإل یمكن الذأو بلد آخر.  مجاورةبلدة  في ھم وتعلیمھم
 ة.شخصیّ ال اتعالقال یُشّجع، واتالمساف عوائق

 
 ةإرسال الرسائل النصیّ 

 
ة شخص��یّ ووس��یلة مریح��ة وغی��ر مكلف��ة  ية ھ��إرس��ال الرس��ائل النص��یّ إن 

 ة التلمذة الخاص بك.لتعزیز عملیّ 
 

 یمكنك مشاركة أشیاء مثل:
 

 ةیومیّ ) آیات 1
 

 أمور مفیدة في الخدمة) 2
 

 للكرازة) نصائح 3
 

 الكتاب المقدس من شواھدمع  ةتأملیّ  أسئلة) 4
 

 ةإس�تمراریّ  عل�ى س�یحافظبانتظ�ام  مناسبةة إرسال رسائل نصیّ إن القیام ب
أولئ�ك ف�ي حی�اة  لمس�اھمةل مالئم�ة وسیلة أیضا أن تقدم ھایمكنوتك. اعالق

 .الذین تتلمذھم
 

 محادث��ة نش��طة ت��ؤدي إل��ى أنة الرس��ائل النص��یّ  یمك��ن إلرس��ال: نص��یحة
طل��ب  ،س��تجابة مث��لإتتطل��ب  فّك��ر ف��ي إرس��ال رس��ائل نص��یّةل��ذا . وفعال��ة

 .اإلجابة على سؤال روحيّ 
 

 فق���ط ص���لیس المحمول���ة األجھ���زة ف���ي ل���نصل اس���تخدام أي: مالحظ���ة
  أخ����رى م����ن االتص����االتأش����كاالل����ذا یتطلّ����ب . لمتعلم����ینألش����خاص ال

 ].33 . صالصوتیات انظر[ الشفویین). وأ(غیر المتعلمین  لألشخاص

 
التي یمكن نة وخزّ المُ  مواد التلمذة مرر

 وبشكل مریح. الوصول إلیھا بسھولة
  

 مشاركة ملفات المیدیا
 

أو ال�ذكي،  الممی�ز بالنسبة ألولئك الذین لدیھم الھ�اتف
تحت�وي عل�ى  SD ذاك�رة ص�غیرة بطاق�ة تقدیمیمكنك 

ملف��ات می��دیا الخاص��ة ب��ك أو  التلم��ذة المفض��لة م��واد
یمكن��ك فللمش��اركة م��ع غی��ر المس��یحیین. ك��ن مب��دعا. 

ة مجموعة من قص�ص الكت�اب المق�دس الص�وتیّ  تقدیم
 ئلرس��اإرس��ال  ، وبع��د ذل��كالت��ي ترك��ز عل��ى التلم��ذة

 ملف��ات المی��دیاالم��واد أو  تق��دیم. تأملیّ��ة ة ألس��ئلةنص��یّ 
أن�ھ  یض�من المحمول�ة لألجھزةالخاصة بك  المساعدة

 الوصول إلیھا.یمكن دائما 
 

ھات ھ�و والفی�دیو یّةالص�وتالملفات : استخدام نصیحة
ق��د ترغ��ب ف��ي دم��ج فة. للثقاف��ات الش��فویّ  مث��اليّ  أم��ر

مث��ل قص��ص  ،ف��ي التلم��ذة الخ�اص ب��ك ملف�ات المی��دیا
أو أج��زاء م��ن ف��یلم حی��اة  یّةالكت��اب المق��دس الص��وت

مقط�ع إل�ى  یس�تمعونأو  یشاھدونالناس  دعالمسیح. 
 سئلة.األاإلجابة على ومن ثم من ملفات المیدیا 

 
 MP3المستعملة ومشغالت  المحمولةالھواتف 

 
 تجد دائما من كلما ،أكثر التكنولوجیا تطورت كلما

القدیم����ة ب����أخرى  المحمول����ةیس����تبدلون ھ����واتفھم 
 المحمول���ةجدی���دة. فیمكن���ك جم���ع ھ���ذه الھوات���ف 

الحتیاج��ات  الخ��اص ب��ك محت��وىال فیھ��ا وإدخ��ال
 خدمتك.

 
الق��ادر باإلض�افة إل�ى ذل�ك، ف�إن الھ�اتف المحم�ول 

ال یعم��ل م��ع ال��ذي و عل��ى تش��غیل ملف��ات المی��دیا
(بطاق��ة ذاك��رة ص��غیرة تت��یح للھ��اتف  SIMبطاق��ة 

یمكن�ھ  ) ال ی�زالالمحم�ولاالتصال بشبكة الھ�اتف 
. وھ�ذا ی�وفر ح�الً لملف�ات المی�دیایعمل كمش�غل  أن

كن���ت ع���ادة  الت���يلح���االت ف���ي ا"دون أي تكلف���ة" 
 ش��غالت الص��وت والفی��دیوبش��راء مُ  ترغ��ب فیھ��ا

 لتوزیعھا. ةالجدیدة أو المتخصص

 

 إستراتیجّیات األجھزة المحمولة – 3المستوى 
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  لتدریب المدربین T4Tأسلوب إستخدام 
 

 مبنیّ��ة عل��ىفی��دیو  مق��اطع سلس��لةیمكن��ك اس��تخدام 
، ف�یلم العھ�د مثال( T4T في أسلوبالكتاب المقدس 

 ).جزء 50إلى  مقسمالجدید 
  
وق�م بالت�درب الرؤی�ة، ش�ارك ب ) االجتماع األول:1

م��ارس  أج��زاء م��ن ف��یلم،كیفی��ة اس��تخدام  عل��ى
وق��ت االجتم��اع الث��اني حدی��د تاألم��ر، ث��م ق��م ب

 وإطالقھم للخدمة. 
تق�اریر م�ن الم�دربین، ال استلم: ) االجتماع الثاني2

وق���م ، الث���اني م���ن الف���یلم الج���زء وق���م بتق���دیم
 ثم إطلقھم للخدمة. بالممارسة والتدریب،

 ھذه. دورة الطاعة ) مواصلة3
یزال��ون ال الوق��ت ال��ذي ف��ي  مجموع��اتش��كِّل ) 4

 .ومشاركة التقاریر أجزاء الفیلم یستخدمون
 
  

 ةتنمیة مھارة القیاد
 

ف��ي  المحمول��ة، یمكن��ك دم��ج الھوات��ف واإلرش��ادعل��ى غ��رار التلم��ذة 
 تزی�دالوس�ائط المتع�ددة  أن ق�د ثب�تفالتدریب على القیادة الخاصة ب�ك. 

 تمری�ر ل�ك تت�یح المحمول�ةاألجھزة ف�. ھ�اوإثراءبعملیة ال�تعلم  االحتفاظ
 قیمة والحفاظ على االتصاالت بغض النظر عن الموقع.موارد 

 
 

 ةإرسال الرسائل النصیّ 
أش�یاء  ش�ارك .بھمت�درّ  نقادة ال�ذیال ألفكار معا شاركو تواصلعلى  إبقى
 مثل:

 
 الكتاب المقدس من ة) آیات رئیسیّ 1
 

 ة) تذكیر على نقاط التدریب األساسیّ 2
 

 الكنائس علزر) نصائح 3
 

 للتشجیع ) مالحظات4
 

 بأن��ك ش��عورال نالمت��دربیعط��ي یُ ة س��ائل النص��یّ لرلاالس��تخدام المتعم��د إن 
 ة التدریب.ال في عملیّ قریب، وفعّ 

 
 والت���زمة إبتك���ر رس���ائل نص���یّ ة المقبل���ة، التدریبیّ��� رت���ك: ف���ي دونص���یحة

ت�ذكیر أو ك امفی�د. اخت�ر موض�وعا ل�دیكالمت�دربین  إل�ىبانتظ�ام بإرسالھا 
 التدریب. دورةة من نقاط رئیسیّ 

 
 

T4T - تدریب المدربین 
 

 أس�لوب ع�ززیأن  المحمول�ةاألجھ�زة ملفات المی�دیا عل�ى ستخدام یمكن ال
 المحمول�ة األجھ�زةالذین یرغبون في اس�تخدام  بوندرالمُ ف. T4Tتدریب 

في جھودھم لب�دء المحادث�ات، والبق�اء عل�ى  ھادمج ھمیمكن وملفات المیدیا
قصص الكتاب المق�دس،  ولمشاركةلإلنجیل،  المنفتحیناتصال مع أولئك 

فی��دیو  إنش��اءأو  بالبح��ث ع��ن فی��دیو القی��امیمكن��ك . وحت��ى وم��ا إل��ى ذل��ك
الحق��ائق الھام��ة أو بلت��ذكیر المت��دربین  مھیمك��ن اس��تخدا ، حی��ثلت��دریبل
 .المباشرةالتدریب  فترة تمدیدل
 

ن یحفظ��وا یجع��ل المت��دربواة للقص��ص. ص��وتیّ م ملف��ات : اس��تخدنص��یحة
ة م�رارا وتك�رارا عل�ى القصص من خالل االستماع إلى الملفات الص�وتیّ 

مدار األسبوع. ثم اطلب منھم أن یعیدوا روایة القصة ف�ي الجلس�ات الت�ي 
یمك�ن للمت��دربین وفیھ�ا أس�ئلة مثی��رة إلش�راك المس��تمعین ف�ي المناقش��ات. 

 معھم. یشاركونمشاركة الملفات مع أولئك الذین 

 مشاركة ملفات المیدیا
أو ال�ذكي،  الممی�ز بالنسبة ألولئك الذین لدیھم الھ�اتف

 الت���ي SDال���ذاكرة الص���غیرة بطاق���ة تق���دیم یمكن���ك 
ھ��ذا یمك��ن أن یك��ون إن  .الت�دریب تحت�وي عل��ى م��واد

، لمزید من الدراسةفي ا ھاموردا للمتدربین الستخدام
ت�دریب اآلخ�رین. ال�بعض اآلخ�ر لة أو موارد إضافیّ ك

ع�ن طری�ق  ملف�ات المی�دیاقد یك�ون ق�ادرا عل�ى تلق�ي 
ن والمت��دربیك��ون ف��ي كثی��ر م��ن األحی��ان،  بلوت��وث.ال

عل���ى تلق���ي واس���تخدام ھ���ذه  ینن وحریص���یمتحمس���
 الموارد.

 
یمكن��ك مش��اركة ف، ك ش��فوي: إذا ك��ان ت��دریبنص��یحة

 ةمس�یحیّ موسیقى  وأ یّةقصص الكتاب المقدس الصوت
ز أو أن تع���زّ  ھ��ایمكنة أخ���رى ش��فویّ ملف��ات می���دیا أو 

فإن��ھ . باإلض��افة إل��ى ذل��ك، بیّ��ةالتدری كن رس��ائلحّس��تُ 
س��تفادة م��ن اإلالمت��دربین  الس��تقامة وشخص��یةیمك��ن 

قص��ص و ،ةمس��یحیّ المن��تظم إل��ى موس��یقى  التع��ّرض
 وما إلى ذلك.، یّةالكتاب المقدس الصوت
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 الكنیسة
أدى في بدایة األمر فقد ة في العبادة. على مر التاریخ، عدد من القادة الدینیین المسیحیین في العالم استخدام اآلالت الموسیقیّ  عارضَ لقد 

ھن��اك تج��د  ،وب��نفس الطریق��ةلج��دل. ا إل��ى إث��ارةف��ي وق��ت الح��ق بكثی��ر ف��ي الت��اریخ، الكھربائی��ة  اآلالتو ،األنابی��ب األرغ��ن ذوإدخ��ال 
م�ا ف�األجھزة المحمول�ة و. موجھ�ة بالمی�دیا اجتماع�ات كنس�یّة اس�تخدامأو  المحمول�ةاس�تخدام األجھ�زة  المسیحیین في قبولإختالف بین 

الكت�اب المق�دس.  دراس�ةولعب�ادة ل بمصادر غنیّة مشاركةلأو ل الحدیثةكنائس لقیمة ل اأدواتكون ییمكن أن  من ملفات للمیدیاعلیھ تحتوي 
 الكنیسة.یمكن تطبیقھا في  ةالقیاد ة، والتلمذة وتنمیة مھاروالكرازةالمدخل فوائد جمیع ف
 

 إعداد المؤمنین
 

أو  محمولھاتف الكنائس  معظم أعضاءلدى مي، على الصعید العال
أعض�اء . وھ�ذا یعن�ي أن معظ�م محمول�ةال األجھ�زةأي نوع آخر من 

المس��یحیة أیض��ا.  ملف��ات المی��دیامش��اركة اس��تخدام و یمك��نھم الكنیس��ة
 س�یدمجالتكنولوجی�ا،  ھ�ذه م�ع لن یك�ون مرتاح�ا الجمیع أن ففي حین

أن منھم  قد یجد البعضواإلنجیل.  مشاركةف  ملفات المیدیا بعضال
ة. ب��دء المحادث��ات الروحیّ��عل��ى تس��اعدھم س المتنقل��ة ملف��ات المی��دیا

مجموع���ات كبی���رة م���ن غی���ر  ون عل���ىاآلخ���ر ق���د ی���ؤثرال���بعض و
م���ع األص���دقاء  ملف���ات المی���دیامش���اركتھم م���ن خ���الل  المس���یحیین

 والعائلة.
 

، : الفی��دیوھاتمث��لق��ادة الكن��ائس ع��دد م��ن الم��وارد (ل ق��دم: نص��یحة
اإللكترونی��ة)  كت��ب المقدس��ةة، والموس��یقى، والوالقص��ص الص��وتیّ 

 قم .SDصغیرة  ذاكرة بطاقةعلى   أو DVD أو CD أقراص على
، مش�اركة ترنیم�ةص�غیرة م�ن خ�الل  بدایةب الشروعتشجیعھم على ب

 واك�انوفي حال فیدیو. مقطع الكتاب المقدس أو من  ةصوتیّ  قصةأو 
 ملف��ات المی��دیا تكلف��ة ونتجنب��یس��وف فبلوت��وث البرن��امج  ونس��تخدمی

 األق�راص المدمج�ة ؛مث�ل ،ئھ�اإعطاوالقیود المفروضة عل�ى  ةالمادیّ 
CDs. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
  

 الكنیسة البیتیّة المتناسبة مع معطیات المجتمع
 

 الكنیس��ة. م تش��كیلی��ت حی��ث فیھ��اتتوفرفی��دیوھات مختلف��ة 
الفی���دیو ال���ذي یتناس���ب م���ع لغت���ك المحلی���ة  ف���یمكن لن���وع

ال�ة والمرتبط بالوضع المحلي الخاص بك أن یكون أداة فعّ 
لع�رض واق�ع  الكرازةمن الممكن استخدامھ في وومؤثرة. 

ویمك��ن اس��تخدامھ كم��ا لغی��ر الم��ؤمنین.  الكنیس��ة الحقیق��يّ 
الكنیس�ة. أح�د  ف�يللتعلیم أو إلظھار تجمع المؤمنین الج�دد 

ھ�و  والكرازة ة المتناسبةالبیتیّ  ھات للكنیسةمصادر الفیدیو
Indigitube.tv )vt.ebituigdni.www//:ptth.( 

الموس��یقى والنغم��ات  مش��اركةك��ون م��ن الس��ھل عل��ى أعض��اء الكنیس��ة یغالب��ا م��ا 
 الوص��ول إل��ى الع��ائالت نط��اق عتوس��وغیرھ��ا، والت��ي سومق��اطع الفی��دیو القص��یرة 

 والمجتمع.

 نعم!

 إستراتیجّیات األجھزة المحمولة – 3المستوى 
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 الكنائس الجدیدةدلیل 
 

ل�ذا ة. االجتماع�ات المس�یحیّ  ع�نأو خبرة س�ابقة  اإدراكالمؤمنین الجدد لیس لدیھم تجد أن ة، البلدان التي ھي في الغالب غیر مسیحیّ في 
 ملف��ات المی��دیادمج اس��تخدام م��وارد ب�� أیض��ا ق��د ترغ��بف وم��ع ذل��ك،ال یق��در ب��ثمن،  ھ��و أم��ر ك الشخص��يتعلیم��و ف��أن تك��ون ق��دوة لھ��م

أن�واع األنش�طة الت�ي یمك�ن  إدراك عل�ى الكنیس�ة مس�اعدة جدی�دة أو ةخدم�ة كرازیّ�مخصصة. في األساس، یمكن�ك مس�اعدة مجموع�ة ال
 ذل�كر وغی� المسموع، وقراءة الكتاب المقدس المسموعةالموسیقى وقصص الكتاب المقدس  توفیریمكنك ف. إجتماعاتھاممارستھا خالل 

 مشاركة ومناقشة قصص الكتاب المقدسال وقتفي توجیھ والعبادة  تساعد في تسھیل خدمةأن  لوسائطیمكن لھذه اة. في المراحل األولیّ 
  منھ. ونصوصا

 
ملف�ات للجم�ع ب�ین الة على سبیل المثال، یمكنك استخدام الب�رامج المجانیّ�ف

 الكنیسة. جتماعاتإل كدلیل MP3واحد  ملف إلى وتحویلھا ةیّ الصوت
 

 :الدلیل ھذا شملیویمكن أن 
 
 المحلیّةالعبادة  أو موسیقى ترانیم) 1
 
 الكتاب المقدس من مسموعة) قصة 2
 
 كتابي نصّ  أوة قصّ  نقاش المجموعة حوللتوجیھ  مسموعة) أسئلة 3
 

لغة الأخرى في  أمورأي ولعبادة ا وقت محلیّة موسیقىاستخدام  من المھم
اس�تخدام ف�ي الغرب�ة الش�عور ب م�ن ھ�ذا س�وف یقل�لفللمجموع�ة.  األصلیة

 األوض�اعالنتقال بس�ھولة إل�ى اھم في سوف یساعدأیضا و .ملفات المیدیا
 ھم.سائفي اجتماعات كن ةالعادیّ 

 
لتعل����یم الكت����اب المق����دس، یمكن����ك إنش����اء مجموع����ات ص����وتیة تتعل����ق 

، وغی��ر ذل��ك. والعش��اء الرب��انيّ ة، بموض��وعات معین��ة، مث��ل المعمودیّ��
 ةالتعلیمیّ� وعاتمة، فإن ھذه المجباإلضافة إلى إجتماعات الكنیسة الفعلیّ و

 ھا أن تعمل كنوع من أدوات التدریب ألعضاء الكنیسة.یمكن
 

 ك��دلیل اس��بقع��دَّة ممُ ال یةص��وتالوس��ائط الاس��تخدام ل��یس المقص��ود م��ن 
عل�ى الم�دى الطوی�ل.  الح�لّ كون یأن بكنیسة أو مجموعة جدیدة  توجیھل

تش��عر بالراح��ة مجموع��ة جدی��دة حت��ى  ال��دلیل ھ��ذایس��اعد  ق��د ببس��اطة،
 مع اجتماعات كنیستھا. واإلنسجام

 
 
 
 

 أو ،المحمولة ینبغي أن تكون األجھزة
مناس��بة م��ن  الص��وت، مكب��رات حت��ى

 للمجتم�����ع ةمالیّ�����الو التقنیّ�����ة الناحی�����ة
 .نفسھا وتكرار ھاالستخدام المحلي

 
 الصوتیّةالجمع بین الملفات 

 
ة بس���ھولة ص���وتیّ الملف���ات ال یمكن���ك الجم���ع ب���ین
برن����امج مث����ل ف����إن . مناس����بةباس����تخدام ب����رامج 
freemake.com  ُعملی���ة تحری���ر ال���نمط ل س���ھّ ی

یمكن����ك اس����تخدام جھ����از و. بالس����حب واإلس����قاط
بس���یط أو میكروف���ون الكمبی���وتر  تس���جیل ص���وتيّ 

یمك�ن إس�قاط و. معین�ةالخاص ب�ك إلض�افة أس�ئلة 
بع��د  قائم��ة. ث��م ف��ي ةالملف��ات الص��وتیّ العدی��د م��ن 

ھ��ا وتوحی��دھا ف��ي ملفاتالجم��ع ب��ین ، یمكن��ك ذل��ك
 .MP3وتحویلھ إلى ملف  مفرد شكل ملف

 
ف��ي القس��م  الخاص��ة ب��ي ملف��ات المی��دیاأنظ��ر إل��ى 

 ة.التالي للحصول على نصائح ومعلومات إضافیّ 

 إستراتیجّیات األجھزة المحمولة – 3المستوى 
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 الخاصة بي المیدیا ملفات 
 

لالس�تخدام  ھ�اأو تحویل تحریرھ�اة تری�د فیدیو أو ص�وتیّ ملفات ھل لدیك 
 مؤمن جدید؟ شھادةتسجیل إلى تحتاج  ھل ؟المحمول جھازكعلى 

 
ال ی�زال بإمكان�ك ف�، ملف�ات المی�دیاا ف�ي الكمبی�وتر أو خبی�ر في متمكنّالم تكن في حال 

كن�ت  ف�إن .المحم�ولجھ�ازك س�تراتیجیات إل الخاص�ة ب�ك ملفات المیدیا وإنشاءإعداد 
الخی�ارات  سیكون لدیك المزید منإنھ فالخاصة بك،  ملفات المیدیاإلعداد  وقتاً  تقضي

 .خدمتك ة ووضعستراتیجیّ ال دعمھا یةكیفلو، ما یمكنك استخدامھافی
 

  ملفات المیدیاتحویل أدوات و
 

 ملف�ات المی�دیاوتحری�ر مھم�ة اس�تخدام جھ�از الكمبی�وتر الخ�اص ب�ك لتحوی�ل  قد تبدو
 :مث�لمتخصص�ة لتحری�ر الفی�دیو (لبرمجیات یحتاج و وقتا كثیرافإنھ یأخذ  شاقا.أمرا 

ببس��اطة  كیمكن�� فإن��ھ). وم��ع ذل��ك، ھ��اأو الجم��ع بین م��ن الفی��دیو أج��زاءاالس��تغناء ع��ن 
إل�ى  DVD تحویل أو MPEG-4إلى  AVI تحویل، مثالملف فیدیو ( تنسیقتحویل 

 .المناسببرنامج المع سھال إستخدامھ یكون ل )المحمولةلألجھزة  مناسب فیدیو
 

 الموجودة: ملفات المیدیاعملیة "تعبئة" 
 

 ك�ل م�ا تحتاج�ھ. برن�امج واح�دیمكن أن یفعل فقد . البرنامج المناسب تأكد أن لدیك .1
صین برنامجین، قد تحتاج إلى ومع ذلك  : متخصِّ

 
حفظ�ھ ف�ي مل�ف یو DVD أو VCD أو CDأ. البرنامج الذي یأخ�ذ الفی�دیو م�ن 

 .واحد للعرض على أجھزة الكمبیوتر
 

) إل��ى MOVأو  AVI، مث��لفی��دیو (الب. البرن��امج ال��ذي یح��ول تنس��یق مل��ف 
 .)MPEG-4أو  3GP، مثلتنسیق آخر (

 
أو  VCD أو CD ھ�ا م�نالص�وت م�ن اإلنترن�ت أو اتخاذ أوالفیدیو ملفات . تحمیل 2

DVD. 
 

 ملف��ات المی��دیااس��تخدام مش��غالت ب للع��رضقاب��ل . تحوی��ل الفی��دیو إل��ى ش��كل رقم��ي 3
 ).3GP و MPEG-4أو  MP4، مثلالمتنقلة (

  

 إعتبارات   
 

تع��رف عل��ى الن��وع االكث��ر ش��یوعا . 1
 ل�����دى المحمول�����ةم�����ن الھوات�����ف 

 جمھورك المستھدف.
 
أن�ت ال ف. "كث�راألھ�و  قاعدة "األقل. 2

تحت���اج إل���ى مجموع���ة كبی���رة م���ن 
��ر المی��دیا.ملف��ات الفی��دیو أو   ف��ي فكِّ

األفضل واألكثر ضرورة.  الملفات
 ھدك في تلك.جُ  عْ ضَ ثم 

 
ھي قصر األملفات الفیدیو قد تكون . 3

ض��رورة فّك��ر ف��ي كث��ر ت��أثیرا. األ
تحری������ر الفی������دیو الخ������اص ب������ك 

تت��راوج  مقط��ع مدت��ھ إل��ى لتقص��یره
 دقیقة. 5 - 1ما بین 

 
������ر. 4 " القادم������ة الخط������وة" ف������ي فكِّ

 معلوم������ات بإض������افة لجمھ������ورك
ف����ي ملف����ات  رواب����ط أو االتص����ال

 أو المعلوم��ات م��ن اخت��ر. (المی��دیا
فیھا مخاوف  توجد ال الروابط التي

 أو ل���������ك األم���������ن أو لس���������المةل
 برن��امجإل��ى  تحت��اج ق��د.) ش�ركائكل

 معلوم���ات إلض���افة تط���ورا أكث���ر
 .االتصال

 
 

 ملفات المیدیا الخاصة بي – 4المستوى 
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 الفیدیو
 

 ملفات الفیدو  اتأدوات تحویل تنسیق
 

 وھ�و n iotdiE eerF -retrevnoC eoidV ynA  ف�ي يواح�دة م�ن أفض�ل الخی�ارات ھ�
 املفات الفیدیو للھوات�ف. معظ�م ب�رامج التحوی�ل ل�دیھ وتعدیل وتشغیل لتحویل مجانيّ  نامجبر

 عل�ى مس�بقا تحت�ويي ف�ون وغیرھ�ا، والت�ي وآأندروید، سامس�ونج، ھواتف إعدادات مسبقة ل
ناس�بك ی ھم�االح�ظ أیمو الب�رامج . یمكنك تحمی�ل اثن�ین م�ن ھ�ذهبالضبط اإلعدادات الصحیحة

 بشكل أفضل.
 

متاح وھو سھل االستخدام. وھو أیضا برنامج تحویل جید  MPEG Streamclipبرنامج 
  mco.5dequars.www//:ptth.لكل من ویندوز وماك:

 
عط�ي نت�ائج عالی�ة یو متع�ددةة أساسیّ على أنظمة عمل یومجاني، ھو  Handbrakeبرنامج 
 rf.ekardbnah//:ptth الجودة.

 
 moc.kemaeerF لتحوی���ل الفی���دیو أو الملف���ات  امج وین���دوز مج���انين���یحت���وي عل���ى بر

 ة للھواتف.الصوتیّ 
 

 :تنسیقات الفیدیو
• 3GP ل  بینم��ا القدیم��ة، می��زةمال الھوات��ف عل��ى یش��تغلو. ةعالمیّ�� األكث��ر التنس��یق ھ��و تُش��غِّ

 لنق�ل مناس�ب فھ�و ل�ذا، أص�غرحج�م ملف�ھ  3GP لك�ن تنس�یق. MP4 تنس�یق الحدیثة الھواتف
 .MP4 تنسیق في أفضل ھما الصوتو الصورة جودةبالنسبة ل :مالحظة. البلوتوث

 
 •MPEG-4  أوMP4 عل��ى  الفی��دیولمواق��ع س��تخدم ع��ادة یو لمش��اركة.ل جی��د ھ��و تنس��یق
الجھ�از فی�دیو  م�ع بش�كل جی�د یش�تغلحی�ث أن�ھ بصغر األتنسیقات الواحد من  ووھ ،نترنتاإل

. MP4 تنس��یق فی��دیو تس��تخدم المش��غلة للفی��دیو المحمول��ة األجھ��زة العدی��د م��نف. المحم��ول
ببرن�امج  نقل�ھ من المناسب، فإنھ لیس 3GP حجم ملف : بما أن حجم الملف أكبر منمالحظة

 بلوتوث.ال
 

 المواصفات الفنیة فیدیو:أفضل 
 

   الصوت إعدادات  الفیدیو إعدادات التنسیق

3GP الترمیز: H.263 :التنسیق AMR-NB 
 

 :الفیدیو حجم
 

 128x96 176 أوx144  1 قناة  
 8،000  :سرعة المعاینة  )ةنموذجیّ  ھي حجما األكبر الشاشات أن أوبوصة  2 الحجم أكبر إذا( 
 

 البت: معدل
 

 12.200 البت: معدل  ثانیةال في بایت كیلو 384 و 160 ما بین

  3+ التدسیبال   الثانیة يف 23.976 و 12 بینما   اإلطار: معدل

MPEG4 
  * MP4 أو

 :الترمیز
  
 

  :الفیدیو حجم
 

 
  البت: معدل
 اإلطار: معدل

H.264 
 

480 x 320 بكسل  
 480x270أو  )x3 4 نسبة العرض إلى اإلرتفاع تكان إذا(

   )16x9نسبة ال تكان إذا(بكسل 
 

  ثانیةال في كیلوبایت 384 و 256بین ما 
  في الثانیة 23.976 و 12 بینما 

 :التنسیق
 
 

  :سرعة المعاینة
  :معدل البت

CAA 
  قناة 1
 

22،050 
  / ثانیة كیلوبایت 64

   )للبحث( الملف بدایة في رؤوسال تكون یجب أنف :ذلكب ممكنا التحكم إذا كان *
  

 تنسیق؟  أيّ 
تح��دیا  ملف��ات المی��دیاتمث��ل مش��اركة 

ع����دد م����ن أن����واع  وج����ود بس����بب
والمتطلب�����ات  المحمول�����ةاألجھ�����زة 
 المتنوعة.

 
 أفض��ل تنس��یق للملف��ات الص��وتیة،
مث�����ل قص�����ص الكت�����اب المق�����دس 

 ھ���وة، المس���جلة ف���ي اللغ���ة المحلیّ���
 .MP3 تنسیق

 
ف��ال بی�د أن الفی��دیو ھ��و أكث��ر تعقی��دا. 

. یوج�د أي تنس�یق ع�المي واح�د ل�ھ
فالبعض رأى ق�درا م�ن النج�اح م�ن 
إدخ����ال اثن����ین أو ثالث����ة تنس����یقات 
مختلفة من نفس الفی�دیو ف�ي الجھ�از 

الص�غیرة  الذاكرة أو بطاقة المحمول
SD. 

 
 أفضل تنسیقات للفیدیو:

1. MPEG-4 )MP4( 
2. 3GP (!أكثر عالمیة) 

 ملفات المیدیا الخاصة بي – 4المستوى 

http://www.any-video-converter.com/download-avc-free.php
http://www.squared5.com/
http://handbrake.fr/
http://www.freemake.com/
http://www.freemake.com/
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 الشھاداتتسجیل 
 

 نصائح لتسجیل ملفات الفیدیو:
الح�د األقص�ى ف .دق�ائق 3 ع�ن الفی�دیو ال تزید م�دةأ یجب المثالیة، الناحیة من) 1

 .دقائق 5 ھو المقبول لطول الفیدیو
 
 ) تأكد من وضوح الصوت.2

ن�ھ ف�ي ش�ارع أكما ل�و  أنھ یتحدث شھادتھ الذي یرويشخص الأ. أطلب من 
 ھمس أو كالم خفیف. دونمزدحم. 

. فق�ط ةحقیقیّ� الش�ھادةجع�ل ھ�ا یمكنة، حیث ب. الضوضاء في الخلفیة مقبول
 .الشھادةال یزال من الممكن سماع  أنھتأكد 

 ف�ي مس�توى تس�جیل الص�وت وض�عإذا كان ذلك ممكنا، تأكد من أن یتم ج. 
 یكف���يبم���ا ة ع���ال" أو عل���ى مس���تویات عالیّ���الص���وت ال" عل���ى ك���امیرال
  .لصوتل

 
 أجزاء: 3على  الشھادةحتوي ت) 3

 .أ. الحیاة قبل المسیح 
 .المسیح مع قابلتُ تب. كیف 

اآلن، ال قلق، والكثی�ر م�ن  عظیمةحیاة الالمسیح (ال "بج. الحیاة منذ التقیت 
 أوقات���كك خ���الل س���اعدیالم���ال ..." ش���ارك كی���ف ل���دیك اآلن یس���وع ل

 الصعبة).
 

إخف��اء ھوی��ة الش��خص، إل��ى  بالنس��بة للم��رات الت��ي تحت��اج فیھ��ا ة:مخ��اوف أمنیّ��
إض�اءة أو األیدي،  تصویرأو یمكنك اختیار زوایا الكامیرا مثل ما فوق الكتف، ف

 .وغیر ذلكخلفیة، 
 

 لتصویر:لنصائح 
 

��ر ف��ي  إث���ارة  ألج��ل المزی��د م��نلص��ور ل"س��یادة الثلث��ین"  قاع��دة التثلی��ث أوفكِّ
ك�ون عل�ى ییج�ب أن الك�امیرا)  ةواجھ�م في حالة( خط األنفل فبالنسبةالھتمام: ا

ف�ي أس�فل لعی�ون ا یج�ب أن تك�وناإلطار من الیس�ار أو الیم�ین، و ثلثطول خط 
من أسفل الكتفین إلى أعلى ال�رأس للحف�اظ  إلتقط الصورة بالضبطعلى. الثلث األ

لعدی�د م�ن تطبیق�ات الك�امیرا ع�رض خط�وط الش�بكة لیمك�ن . ابارزوجھھ الى عل
 .التثلیتع قاعدة ااتبفي لمساعدتك 

  

 

 األمن
 

ش����خص أن ش����ھادة یمك����ن لتس����جیل 
 ر الحی��اة.یی��تغع��ن ك��ون مث��اال قوی��ا ت
 

 خذ في عین االعتبار:
 

 م�����ن إذن طل�����بإل�����ى  الحاج�����ة. 1
 ونش������رالس�����تخدام  األش�����خاص

 .شھاداتھم
 

 م����ع التش����اور م����ع الش����خص أو. 2
 ت�م ع�رضلتحدید م�ا إذا آخرین، 

 ،وج����وھھم أو اس����تخدام اس����مھم
ضھم للخطر.یمكن    أن یُعرِّ

 
فخ�ذ ة، . إذا كان ھناك مخاوف أمنیّ 3

اخف��اء ھ��ویتھم أو  بع��ین اإلعتب��ار
 .صوتيّ التسجیل الاستخدام فقط 

 
 

ObscuraCam 
ة ش���خص م���ا عل���ى وس���یلة لحمای���ة ھوّی���

الفی��������دیو ھ���������و اس���������تخدام التطبی���������ق  
ObscuraCam  م������ن قب������ل مش������روع

 onfi.tceojanpriguard  -  جاردیان
 

 بدایة جیدة
 

لفی���دیو أو ا(ملف���ات  تس���جیلاب���دأ ب
أن ث��وان قب��ل  5-2 لم��دة الص��وت)

 ث���م ات���رك، الش���خص ب���الكالمیب���دأ 
ث���وان  5-2 التس���جیل یش���تغل لم���دة

 .إیقافھقبل 
لإلظھ��ار  یوفر ل��ك الوق��تس��ھ��ذا ف

 أو نھایة دون وجود بدایةواإلخفاء 
 .مفاجئة

 ملفات المیدیا الخاصة بي – 4المستوى 

https://guardianproject.info/apps/obscuracam/
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 نصائح لتسجیل ملفات الصوت:
 
 دقائق. 5إلى  2 ما بین ةالصوت النھائیّ مدة  تتراوحیجب أن   )1
 ل ف�يیس�جی�تم التأن  یفض�ل ،ة جی�دةنوعیّ�تنسیق ملف الصوت: للحصول عل�ى  ) 2

مس��جل للحص��ول عل��ى الض��بط و. MP3وم��ن ث��م تحویل��ھ إل��ى  WAV تنس��یق
44K ،24 بت WAV. 

 مایكروفونالتقنیة  ) 3
 نح�و الجھ�از میكروف�ون، ض�عمدمج فیھ ال مسجل أوفي حالة استخدام ھاتف  أ. 

 .ھمسكتال و - الشخص المتكلمسفل أمام األ
 

 .بك الخاصالعمل  محیط خذ بعین اإلعتبار ب. 
 إن، ص��لحواع الم��راوح ووح��دات تكیی��ف الھ��واء. اس��تمإیق��اف تش��غیل  .اوال

 وغیر ذلك.، تدندنات اآلالوضجیج الھواء، أصوات أمكن، 
 طنینالالفلورسنت:  أضواءثانیا. 

وأرض�یات "الكھ�ف" م�ن ج�دران  ص�وت :ش�كل بنائھ�اثالثا. حجم الغرف�ة و
 صلبة. سقوفو

 
 ج. عزل المكان لتحسین الصوت

خاص���ة ف���ي حال���ة إنش���اء مس���احة ص���غیرة،  .اوال
 .أجھزتھاب استخدام میكروفونات مدمجة

ثانی�����ا. اس�����تخدام أس�����طح ناعم�����ة لتس�����اعد عل�����ى 
امتص��اص انعكاس��ات الص��وت. ویمك��ن القی��ام 

البطانی��ات أو المناش��ف ف��ي جمی��ع  بتعلی��قب��ذلك 
 تسجیل.منطقة الأنحاء الغرفة أو 

 
 
 
 
 
 
 

 نغمات ال
 :نصائح للنغمات

 

 الموس�یقىأو اختیار . ھاستخدامالة حریّ الحقوق والالموسیقى التي لدیك  اختیارعلیك ) 1
 فیدیو لدیك الحق في تحریره. من
، AAC ،M4A ،MP3 ،WAV ھ���و ) یمك���ن أن یك���ون مص���در مل���ف الموس���یقى2

WMA ،.وما إلى ذلك 
، Audacity عل�����ى س�����بیل المث�����لالص�����وت ( ب�����رامج تحری�����ر ) اس�����تخدام بع�����ض3

audacity.sourceforge.netالنغم����ات (یمكن����ك البح����ث ف����ي  إلنش����اء ) أو ب����رامج
 أو منخفضة التكلفة). ةالبرامج المجانیّ اإلنترنت عن 

 
 ة تحقیق ما یلي:لبرنامج حول كیفیّ دى االتي ل التعلیمات ترشدكسوف 

 إذا لزم األمر.الصوت حجم وإضافة  هترید الجزء الذي) سحب 4
 ي فون).آ( M4R لتنسیق (معظم الھواتف) أو MP3تنسیق الصوت ل إخراج) 5

 ج����ودةم����ن المھ����م التأك����د أن 
الصوت ألي تسجیل واض�حة 

ة فیھ���ا ة خلفیّ���ة م���ن أیّ���وخالیّ���
 .اتضوضاء أو تشویش

 المایكروفونات
 

بع��ین االعتب��ار اس��تخدام دائم��ا خ��ذ • 
ن���وع م���ن واق���ي ال���ریح دائم���ا ح���ول 

یمكن لھ��ذا أن ف�� ).micالمیكروف��ون (
وجود الضوضاء من  في حالةیساعد 

 والریاح، وغیر ذلك.أالمراوح، 
إن ف�� -س��جل، إذا أمك��ن ال تمس��ك المُ • 

ش���یئا  التعام���ل م���ع الضوض���اء ل���یس
تس�����جیل الیمكن�����ك اس�����تخراجھ م�����ن 

 صوتي.ال
ة خارجیّ��المیكروفون��ات اس��تخدام ال• 

 غالبا ما تكون أفضل.
 ال��ذي ص��غیرالمیكرف��ون الاس��تخدام • 

) ھ��و lavalier( یثب��ت عل��ى الص��در
ف����إن مق����ابالت. الفض����ل إلج����راء األ

ھ��و أق��رب إل��ى  lavalierمیكروف��ون 
بحی���ث أن���ھ ی���وفر  الص���وت مص���در
ة صوت واضح ویقلل من كمیّ تسجیل 

 الضوضاء.
 تس���جیل المحمول���ةلھوات���ف یمك���ن ل• 

الص�وت. تأك�د م�ن  ة منممتازنوعیّة 
تحمیل أحد التطبیقات التي تس�مح ل�ك 
بتحدی��د إع���دادات الص��وت. إذا كن���ت 

 استخدام میكروف�ون خ�ارجيّ بترغب 
حت���اج ت فس���وفعل��ى الھ���اتف ال���ذكي 

أو  TRRSعلى االرج�ح إل�ى مح�ول 
ب������األجھزة میكروف������ون الخ������اص ال

 .Rode SmartLavمثل  المحمولة
 
 
 
 

 المحمولة للھواتف یاتالصوت
 .القدیمة

 
إذا كن��ت ترغ��ب ف��ي مش��اركة الملف��ات 

ة، مث�����ل قص�����ص الكت�����اب الص�����وتیّ 
المق����دس، م����ع أولئ����ك ال����ذین ل����دیھم 

لالت����ي ال  المحمول����ةالھوات����ف   تُش����غِّ
MP3 ،تحویل الملف إل�ى إذن حاول ف
ھ��اتف ال ال��ذي یص��درهص��وت النغم��ة (

فعل���ى لإلش���ارة إل���ى مكالم���ة واردة). 
 PCfreetime.comسبیل المث�ال ف�إن 

الذي ھ�و  -AMRإلى  MP3 سیحول
 نغمة.صیغة في األساس 

 ملفات المیدیا الخاصة بي – 4المستوى 

http://www.pcfreetime.com/
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 أمور مفیدة
 

 الخاصة بك ملفات المیدیاتنظیم 
 

تنظ�یم لق�د یمك�ن ف، المحمول�ةجھ�زة الخاصة بك لأل ملفات المیدیامجموعة  تزداد بینما
ل�ذا . كم�واردیق قدرتك على اس�تخدام ومش�اركة یعساعد أو یالملفات الخاصة بك أن 

، ردك على جھاز الكمبیوتر الخاص بكموابھا  تنظمالطریقة التي  بشأن التفكیرعلیك 
ال�ذاكرة الص�غیرة أو بطاق�ة  المحم�ولجھ�ازك  تنظ�یمة ف�ي كیفیّ� خ�اصبش�كل  ثم فّك�ر

SD. 
 

 إتقان عملیة الجمع على جھاز الكمبیوتر الخاص بك
 

 یلي: ما یتضمنھناك خیارات متنوعة لتنظیم الملفات. البعض منھا 
 

نغم�ات، الالص�وت، الكت�ب المقدس�ة، ،فیدیومجلدات مث�ل ال ئإنش - ملفات المیدیانوع 
 وغیر ذلك.

  
  وغیر ذلك.، التلمذة، الكرازةمجلدات مثل  ئإنش - ة (الغرض)ستراتیجیّ اإل
 

 وغیر ذلك.ة، الفرنسیة، الماندرین، الھندیّ اللغة مجلدات مثل  ئإنش - اللغة
 

فیمكن��ك الخاص��ة ب��ك قائم��ة عل��ى نف��س اللغ��ة،  ملف��ات المی��دیاف��ي ح��ال كان��ت جمی��ع 
 ة.ستراتیجیّ اإلخیار تنظیم المجموعة الخاصة بك عن طریق  من خاللأكثر  اإلستفادة

 
لغات متعددة، نقت�رح علی�ك أوال تنظ�یم الملف�ات الخاص�ة  إستخدامإذا كنت بحاجة إلى 

 أو الم��دخل -ة الھندیّ��اللغ��ة : ةس��تراتیجیّ اإلوث��م ع��ن طری��ق  ،اللغ��ةب��ك ع��ن طری��ق 
 الخ. ...)،المدى التلمذة (قصیرة وطویلة -اإلنجیل)، الماندرین  تقدیم( الكرازة

 
 ةاللغة الھندیّ مثال عن اسم المجلد: مثال، 

 ةمس��یحیّ  موس�یقى وأ ت�رانیمل فی�دیو [م�ثال وب�دء المحادث��ات الم�دخل) مجل�د فرع�ي: 1
 لالھتمام] ةطع فیدیو مثیراأو مق ومحفزة ر مثیرةافكأ وأ، محلیة

 
ة أو فی�دیو م�ن الخلیق�ة ملف�ات ص�وتیّ ، شخص فیدیو لشھادة[ الكرازة) مجلد فرعي: 2

 ]عن اإلنجیل ، فیدیوكنیسةلا إلى
 
 ة؛قصص��یّ أو مجموع��ات  ةمب��ادئ أساس��یّ  قص��یرة الم��دى:[ لتلم��ذة) مجل��د فرع��ي: ا3

، یونیك�ود الكت�ب المقدس�ة (ن�ص SWORDالكت�اب المق�دس، طریق�ة  طویلة الم�دى:
 الكتاب المقدس الكامل)]

 
 ]كتابیّ�����ةزات یّ�����مَ  ،لت�����دریبفی�����دیو ل[ ةالقی�����اد مھ�����ارة تنمی�����ة) مجل�����د فرع�����ي: 4
 
قص��ص م��ع ، لعب��ادةل ت��رانیم ،ةیّ��بیتفی��دیو لكنیس��ة [ كنیس��ةتش��كیل ال) مجل��د فرع��ي: 5

ف��ي مل��ف ص��وتي واح��د  ھ��اجمعیمك��ن والقص��ص واألس��ئلة  الت��رانیمأس��ئلة. مالحظ��ة: 
 الجدیدة]. ةالبیتیّ للكنائس  توجیھي لتكون بمثابة دلیل

 Estanteتطبیق ال
 

أندروی�د تثبی�ت  نظ�امیمكن لمستخدمي 
م مِّ ال��������ذي ُص�������� Estanteتطبی��������ق 

لمس�����اعدتك عل�����ى تنظ�����یم وع�����رض 
الخدمة الخاصة  میدیاومشاركة ملفات 

 بك.
 

 نصیحة للتسمیة
 

تس��میة الملف��ات الت��ي تق��دیمھا إل��ى ب ق��م
لغ���تھم األص���لیة. اس���تخدام المتلقل���ین ب

م���ن الش���عور بالغرب���ة، ھ���ذا قلل یس���ف
 لدیھم.واإلحساس بالدعایة 

 أمور مفیدة
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 ملفات المیدیاومشاركة  SD الصغیرة الذاكرة ، وبطاقاتالمحمولةاألجھزة 

 
فھ�رس  تق�دم مث�ل م�ع ذل�ك،م�ع أي ش�خص ف�ي أي وق�ت.  أو جمیعھ�ا الخاص�ة ب�ك ملف�ات المی�دیا م�نمشاركة أي  المناسبقد یبدو من 

الش�خص إل�ى  ملف�ات المی�دیاة مناس�بة م�ن كمیّ� ف�ي تق�دیمن حریص�ا ، ُك�مع�ھ األول ئ�كف�ي لقا غی�ر مس�یحيشخص الكتاب المقدس إلى 
 المناسب في الوقت المناسب.

 
، SDص�غیرة  ذاك�رة بطاق�ةباستخدام فیمكنك عمل ھذا  جدیدة.اللقاءات لمعا  احتفظ بملفات المیدیا الخاصة بالمدخل والكرازة

 االنجیل. معرفةبلشخص مھتم جدا  ةالنبذ الروحیّ تكون بمثابة نوع من ل
 

عم�ق األفھ�م لل الموج�ودة الم�وارد تخطّ�ى. ضمن مجموعة التلمذة الخ�اص ب�ك ملفات المیدیا الخاصة بالمدخل والكرازة لإدخ
 .ھا ومشاركتھاللتلمیذ الستخدام أخرى ملفات میدیا بتقدیملإلیمان، 

 
، ق�د تس�بب إرباك�اكث�ر م�ن ال�الزم األ فملفات المی�دیانتقائیا. إن كُ  .لدیكالة بدال من كل ما فعّ ال ملفات المیدیامن  ددعدد مح روفّ 

 .فیھا جیدةالموارد عن ال غفلوقد یُ 
 

لك أن تعرف م�ا  تیحی سوف للملفاتعدد محدد وجود فالتواصل.  مختلفةمیدیا  ملفات 10ما ال یزید عن بمعك  احتفظ: نصیحة
 ة استخدامھا.وكیفیّ  تبحث عنھاأین ولدیك، 

 
 
 
 
 
 
  

ل الحق، یمكن لشھادة شخص، فیدیو بسیط وجود  یتج�اوزو أن یُوصِّ
 ال�ذي ی�تكلمنفس ثقافة الشخص  من ھم الذینال مع العوائق بشكل فعّ 

 .إختبارهعن 

 أمور مفیدة
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 إلى مجموعة ةنصیّ الرسائل الإرسال 
 

الس�ترداد  فھن�اك أنظم�ة متنوع�ة متاح�ة ة.ات تنطوي على إرسال واس�تقبال الرس�ائل النص�یّ ستراتیجیّ اإلعدد من الخیارات و یوجد
على فمجموعات.  إلى ة الخاصة بكإرسال الرسائل النصیّ األنظمة ببعض  وتسمح لكالناس.  التي یتم إرسالھا منوتنظیم الرسائل 

 كان�ت إذافلمزید من المعلومات. امن المستجیبین الذین طلبوا  المحمولةعددا من أرقام الھواتف  معتَ كنت قد جَ  ربماسبیل المثال، 
ة) (الرس�ائل النص�یّ  SMS خدم�ة الرس�ائل القص�یرةنظ�ام برن�امج لیمكن�ك اس�تخدام فلمجموع�ة معین�ة، الرس�الة  رسالتك ھي نف�س

 ة.شكل رسالة نصیّ  لھم على إلرسالھا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 FrontlineSMS برنامج
)mco.msseinltnorf.www//:ptth( 

 
ة خی�ارات الرس�ائل النص�یّ  م�ن اع�ددیتوفرحی�ث إلنش�اء نقط�ة اتص�االت خاص�ة ب�ك.  مج�انيّ برن�امج  ھو FrontlineSMSبرنامج 
بإرس�ال البرن�امج  حیث یقوم ھذاإلى جھاز الكمبیوتر مع ھذا البرنامج.  USBعند توصیل الھاتف المحمول عن طریق كابل  الفّعالة
اللغ�ة، (على سبیل المثال، عن طری�ق  تھایمكنك إنشاء مجموعات االتصال وإداروة مع مجموعات من الناس. الرسائل النصیّ وتلقي 

ش�بكة  عل�ى أيّ یعم�ل ھ�ذا النظ�ام . اآلل�ي ال�رد یمكنك إع�داد خدم�ة المعلوم�ات باس�تخدامواحتیاجات التلمذة). ، أو ستوى االھتماممأو 
 یمكنك مشاركة وجمع المعلومات بسھولة.و. لكي یعملال یتطلب الوصول إلى اإلنترنت و GSM للجھاز المحمول

ل أع�داد كبی�رة م�ن رسل واس�تقبإ
ة م�ع مجموع��ات الرس�ائل النص�یّ 

 من الناس.

 الرموز القصیرة
 

 ترتی����ب تسلس����ل أرق����ام الھ����اتف بس����ھولةیمكن����ك 
 ة.القائم على الرسائل النصیّ  للتواصل ھارتذكُّ و
 

ھ��ي أرق��ام الھ��اتف األقص��ر  إن الرم��وز القص��یرة
ة. البعض م�ن ھ�ذه األرق�ام بكثیر من األرقام العادیّ 

ھ�����ي لالتص�����ال وال�����بعض اآلخ�����ر فق�����ط لكتاب�����ة 
إل�ى  FARM أرس�لالنصوص. عینة من رس�الة: 

آلخ�����ر أخب�����ار المزرع�����ة. ق�����د تختل�����ف  72404
  .قصیرة لكل دولةاللرموز اة الخیارات وعملیّ 

 
تتطل��ب الرم��وز القص��یرة اس��تخدام م��زود الخدم��ة 

. لمث�ة دولیّ�خدم�ة اتص�االت محلی�ة أو مثل ش�ركة 
Clickatell 

 )/mcol.letakclic.w ww//:ptth( 

 أمور مفیدة

http://www.frontlinesms.com/
http://www.clickatell.com/
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 الصوتیات
 

 ة. لمكالمات الصوتیّ ا تحتوي على خدمة المحمولةما بھ أن جمیع الھواتف یكاد یكون مسلّ 
مباش�رة  المكالم�ة لتحوی�ل إعدادهص تم ستفادة من ذلك ھي من خالل وجود ھاتف مخصّ لإل إحدى الطرق

 االس�م مش�اركة رس�ائل البری�د الص�وتيّ ف�ي ع�ادة ی�تم . بانتظ�ام الجدی�دة رس�ائل البری�د الص�وتيّ  تسجیلب فیھ وتقوم ،إلى البرید الصوتيّ 
دع  .المتصللشخص ا أن یخدم ھمن شأن ،ذلك أو غیرقصة، أو ، ترغب في تسجیل آیة، رغم ذلك في ھذه الحالة،وترك رسالة.  طلبو

ف�ون عل�ى یوض�ع رق�م تلبأرقام ھواتفھم عن طریق عمل أشیاء مثل  إتصالكمن خالل  ،ه، وغیرعیالتشج لكي یتلقى الناسشر نتت كلمتك
 لحف�اظ عل�ىلجدی�دة س�جل بانتظ�ام رس�ائل ن�ك تإل�ى ذل�ك. تأك�د م�ن أة، وما ة، والفیدیوھات، والمواقع اإللكترونیّ النبذ والنشرات الروحیّ 

 ومالحظ�اتھم،تھم، ، وأس�ئلبھ�م تفاص�یل االتص�ال یق�دمون فیھ�ا البرید الص�وتيّ  وا رسالة فين أن یتركیمتصللل یمكنو متصلین.العودة 
 .بشكل شخصيّ ویمكنك بعد ذلك الوصول إلیھم 

 
 ةالبرمجیات المجانیّ� یعتمد البعض على. ة الخاصة بكستراتیجیّ اإل في صوتيّ  معلوماتونظام  قوي جدا صوت خالھو إد آخر أسلوب

 نش�ر یمكنكو الھاتف المحمول. ُمعد الستقبال مكالمات مودم خاص متصل بالھاتف المحمول أو على جھاز كمبیوتر تثبیتھا التي یمكنك
 المحت�وى ال�ذي یق�دم التف�اعلي الص�وت نظ�ام لإلنتق�ال إل�ى االتص�ال ي عدد م�ن الن�اسیمكن ألحیث  .خاص بك رقم ھاتف أو مشاركة

 .یتجاوبلكي  لسامعل للمتصل وفرص
 ةمثالیّ� ه الطریق�ةعتبر ھذتو احتیاجاتھم. أو، ومعلومات االتصال بھم ھمآراءو إختباراتھملمشاركة  ةرسائل صوتیّ  ترك لمتصلینلیمكن 

 القراءة. یفضلون ال ال یستطیعون أو بالنسبة لألشخاص الذین
 

 ؟للبدء ما الذي أحتاجھ
 
 )FreedomFone، مثل( ةالصوتیّ  األنظمةبرامج  .1
 
 صمخصّ كمبیوتر  .2

وع��ادة  لھ��ذه المھم��ة. كمبی��وتر مخّص��ص امج إختی��اربع��ض الب��ر تتطل��ب
 2GB :مث�ل مواص�فات فی�ھأساس�ي  جھ�از كمبی�وتر اس�تخدام تحت�اج ال�ى

RAM ،2ثنائي النواة  معالجGHz، 80الصلب القرص  حجمGB. 
 
 GSM أجھزة .. 3

تت��یح (بطاق��ة ذاك��رة ص��غیرة  SIM بطاق��ة عل��ى تحت��وي ھ��ذه األجھ��زة
 اس�تخدامع�ادة  یمكن�ك). المحمول�ةخدمة شبكة الھواتف  العمل مع للھاتف
 بع�ض األجھ�زة أیض�ا اس�تخدام ومع ذلك، یمكن�ك إضافي. محمولھاتف 

 یس��تخدمجھ��از م��ن ن��وع م��ودم ب��رو ( MobiGator مث��ل المتخصص��ة
وص�لھا  المكالم�ات عن�د إجراء واستقبال لتمكینھا من العادیة SIM بطاقة
 .)جھاز الكمبیوترإلى 

 
  SIM. تشغیل بطاقات 4
للھ�اتف االتص�ال  تت�یح(بطاق�ة ذاك�رة ص�غیرة  SIMبطاقات  إلى تحتاج 

تفعیلھ�ا إلرس�ال واس�تقبال المكالم�ات. الت�ي ت�م ) المحمولة األجھزةبشبكة 
 المكالمات التي تریدھا.خطوط لعدد  SIMحاجة إلى بطاقة  وثمة

 
 میكروفون .5
 
 برنامج تسجیل األصوات. 6
 
  

 FreedomFoneبرنامج 
)http://www.freedomfone.org( 
 

 يّ نھ����و برن����امج مج����ا FreedomFoneبرن����امج 
مع  االتصاالت تسھیللو محتوى الصوت لمشاركة

ال���رد  نظ���امھ���ذا البرن���امج  یس���تخدمو. المتص���لین
ھ ی���تم وھ���ذا یعن���ي أن���). IVR( التف���اعليّ  الص���وتيّ 
 ق����وائمال خ����الل م����ن الص����وت محت����وى مش����اركة

 المتص���لین إلیھ���ا ق���لتنی الت���يوالمتع���ددة  یّةص���وتال
، فمثالالخاصة بھم ( لوحة مفاتیح الھاتف باستخدام

 ض��غطال"و"، اللغ��ة لتغیی��ر 1ال��رقم  عل��ى ض��غطال"
"، التامی����ل أغنی���ة إل���ى لالس����تماع 2 ال���رقم عل���ى

 وثم�ة. ...")لت�رك رس�الة  3 ال�رقمالضغط على "و
 األخب����ار مث����ل لمحت����وىا خی����اراتالعدی����د م����ن 

 وأ، ةالرعای�����ة الص�����حیّ معلوم�����ات  وأ، ةالقص�����یر
 أو و الت��رانیم،أ ،ةالص��وتیّ  الكت��اب المق��دسقص��ص 
 م�ا ب�ین ھ�ذا النظ�ام أیض�ا یجم�عو ممتعة. مسابقات

 .البرید الصوتيّ ة والرسائل النصیّ 

م��ن س��تفادة اإل یمك��ن لألش��خاص الش��فویین
 س���ماع ال���ذي یت���یح لھ���م الص���وتيّ  النظ���ام
وأن  روح�����ي، أو س�����ؤال آی�����ة، أو رس�����الة

 ة.من خالل تركھم لرسالة صوتیّ  یستجیبوا
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 34 أمور مفیدة

 المحمولالویب 
 

 س��ھلة المحمول��ة، ق��د یخت��ارون جع��ل م��واقعھم لتواص��لإلكترونی��ة لمین المتق��دمین، أو ال��ذین ل��دیھم مواق��ع إن كثی��ر م��ن المس��تخد
 في إستراتیجیتھم. المحمولةدخلون الھواتف ویُ 
 

إنترن�ت  ش�بكة الوص�ول إل�ىإلى جمھورك یفتقر كان إذا 
أم��ر  المحم��ول، أو إذا ك��ان اإلنترن��ت عب��ر الھ��اتف ثابت��ة

تجن�����ب  عندئ�����ذ یج�����بفمكل�����ف ج�����دا بالنس�����بة لھ�����م، 
إل�ى الموق�ع  الف�وري االستراتیجیات التي تتطلب الدخول

اس���تخدام  ف��إن ،م���ع ذل��كو. عل��ى اإلنترن��ت اإللكترون��يّ 
 یتزای�د واق�عللوصول إلى اإلنترنت ھو  المحمول الجھاز

جمھ��ورك  ك��ان كثی��رة م��ن الع��الم. وس��واء من��اطقف��ي 
على االنترنت من خالل الھاتف  اموقعیشاھد المستھدف 

ھو  اإللكترونيّ موقع فإن الجھاز الكمبیوتر،  مأ المحمول
، وت���وفیر ملف���ات المی���دیالتق���دیم محت���وى  الفّع���المك���ان ال

 ،معلوم��ات إض��افیةمش��اركة ، والتحم��یالتالمزی��د م��ن 
 وبدء المحادثات.

 
تمك�ین مش�اھدة الفی�دیو عل�ى االنترن�ت، من مجرد وأكثر 
یك��ون  محم��ولجھ��از ب ھأو ربط�� محت��وى تق��دیم یمكن��ك

وخلفیات نغمات، الو ة،المسیحیّ  الترانیم :تقدیم مثل ،سھل
 ال حصر لھا. المتوفرة اإلمكانیاتف .وغیرھا الشاشة،

 
 موقع الویب الخاص بك

ح�الي أو تخط��ط إلنش��اء  ق�د یك��ون ل�دیك موق��ع إلكترون��يّ 
واحد للوصول إلى مجتمعك المحلي. من المھم التأك�د أن 

 .المحمولة لألجھزة سھل االستخدامموقعك 
 

 ؟المحمولةألجھزة ل كیف یكون سھل االستخدام
 قید االستخدام. محموال اا أن جھازتلقائیّ  باالكتشافالموقع  یقوم) 1
ف�ي  راب�ط ص�غیرفوج�ود  .ا بس�ھولةالوص�ول إلیھ� وممك�نعالم�ات التبوی�ب الھام�ة لتص�فح الموق�ع بش�كل واض�ح ع�رض یتم ) 2
 .المحمولةاألجھزة أو ال یمكن الوصول إلیھ على شاشات  اكون مخفیّ یتذییل السفلي من صفحة الویب لالتصال قد ال
 مختلفة.ال اتشاشأحجام الیتناسب مع لالنص على الصفحة  عرض یتم یتغییر حجم) 3
 عدد الصفحات. خالل التصفحأو  إلنتقال لألعلى ولألسفللالحاجة یتم تقلیل ) 4
مزید م�ن معرفة الل ھاتكبیر الجھاز المحموللمستخدم بحیث یمكن إصدارات أكبر ببربطھا ) یتم استخدام الصور األصغر ولكن 5

 التفاصیل.
محت�وى الموق�ع. لتحویل إل�ى ع�رض تق�دیمي مع�دل لول ،محموالً  اجھاز یستخدم لكشف إذا كان المشاھدللموقع لة ھناك عملیات فنیّ 

 لموقعك. األمر ة لمعالجة ھذاطلب المساعدة الفنیّ یمكنك 
 

. أیضا، اسأل واح�د أو محمولجھازك الباستخدام  ك اإللكترونيّ یمكنك اختبار موقع: اختبر دائما موقع الویب الخاص بك. نصیحة
والتعلی��ق عل��ى س��ھولة  مختل��ف الوظ��ائف یفحص��ونتأك��د م��ن أنھ��م و. المحمول��ة أجھ��زتھمأكث��ر م��ن الن��اس لمش��اھدة موقع��ك عل��ى 

، المحمول��ةلتش�غیل الھوات�ف  ةمختلف�� أنظم�ة( محمول�ةأجھ�زة ع��دة باس�تخدام  باس�تمرار إفح�ص إن أمك��نوع�ام. بش�كل  إس�تخدامھا
 .الخ)، ةمختلف اتم شاشاحجأ
 

 ةالحالیّ  ةالمواقع اإللكترونیّ 
ھن�اك،  ھاتتحمیل الفی�دیوب تقوم إذا كنتف. المحمولةلألجھزة  سھلة االستعمالتكون لمعظم مواقع الفیدیو (مثل یوتیوب)  إعدادیتم 

لألجھ�زة  االس�تعمالس�ھلة أیض�ا ھ�ي ة المفض�لة ل�دیك قد تك�ون المواق�ع المس�یحیّ و. بسھولة ي جھاز الوصول إلیھاأل فحینئذ یمكن
المواق�ع الت�ي م�ن ش�أنھا أن تعم�ل بش�كل جی�د ف�ي  بح�ث ع�ن. یمكنك البحث في اإلنترنت أو التحدث مع أعضاء فریقك للالمحمولة

 ة الخاصة بك وتناسب جمھورك المستھدف.االستراتیجیّ 

 البدایة
 

 أحد األشخاص
  ملفات المیدیایتلقى 

 المحمولجھازك من 
 

 یقوم 
 باإلتصال بك

 

 یقوم 
بزیارة موقعك 

 اإللكترونيّ 
 

 أنت
 تستجیب لھ
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 ةمحلیّ  في منطقة ملفات المیدیا نشر
 

الب�ث  لم�دىالجھ�از، یمك�ن  وبحس�ببلوت�وث. ال م�ن واي فاي أو منطقة بثللإنشاء نقطة ساخنة  یمكناألجھزة المناسبة،  باستخدام
ف�ي تل�ك  موج�ود ة متاح�ة ألي ش�خصالمس�یحیّ  ملف�ات المی�دیایمكن�ك جع�ل حی�ث ق�دم.  300إل�ى  30 ة م�ا ب�ینمس�افصل إل�ى أن ی

 ذلك. وما إلىلوحي، أو جھاز ھاتف محمول، وأكمبیوتر،  جھاز ولدیھالمنطقة 
 
على فقبول التحمیل أو الرد علیھا.  وارأن یختا تكرؤیة رسال عند یمكنھمفبثھا، التي یتم رسائل اللتلقي  مستعدة ةطالما لدیھم أجھزف

نق�ر عل�ى ھ�ذا ال�رابط ال ھیمكنفس�إذا ك�ان الش�خص مھتم�ا، ف�؟" الح�قبعض رسالة مثل، "ھ�ل تری�د أن تع�رف ال یبثسبیل المثال، 
م�ن و. ونغم�ة للھ�اتف ة،یم�وترن، فی�دیو كلی�ب مجان�ار فت�و إذاعة ، أن یتم. مثال آخرإلى تحمیل ماأو  الكترونيّ للوصول إلى موقع 

 مل�ف المی�دیا تحمی�ل فحینئ�ذ س�یتمالش�خص رس�التك،  قبل نفإبایت.  میجا 10إلى  8من  التحمیلإجمالي  أن یتراوح حجماألفضل 
بحاج�ة  حت�ى إذا ك�انو، مل�ف المی�دیاف�ي  ھوض�عت ال�ذي اإللكترون�يّ موق�ع الإل�ى عن�وان  االنتق�ال ھ. ویمكنجھازهعلى  الخاصة بك

 مقھى لالنترنت. ھ الحقا فيلمالحظة العنوان واستخدام
 

حم�ل عل�ى الظھ�ر حملھ�ا ف�ي حقیب�ة تُ  وبالت�الي یمك�ن، تك�ون محمول�ةبعض األجھ�زة ف. اسمذكر بدون ویمكن أن یتم ھذا األسلوب 
تكلف�ة  غی�ر أنة. مثالیّ�أق�دامھم ھ�ي منطق�ة عل�ى  ونس�یرعدد كبی�ر م�ن الن�اس یة وسكانیّ كثافة  التي فیھا مناطقالتعتبر أثناء البث. 

 الخاصة بك. ةة والمیزانیّ واالستراتیجیّ  الوضع المحليّ  على بناءً  المناسب تحتاج التخاذ القرارلذا كون عائقا. ی جھاز البث قد

المزید من  البحث عن
 جھاز المعلومات أو

 
المج��اور للبلوت��وث ھ��و م��الوف  الب��ث

ة، والمق�اھي، لدى الشركات اإلعالمیّ�
وم���ا إل���ى ذل���ك. فیمكن���ك البح���ث ف���ي 
اإلنترنت باستخدام ھذه المص�طلحات 
للعث���ور عل���ى مزی���د م���ن المعلوم���ات 

 جھاز.الوخیارات لشراء 
 

فیما یلي مص�دران مس�یحیان لمعرف�ة 
ات وش�راء أجھ�زة المزید من المعلوم

 المختلفة: البثالحتیاجات 
 

 تجدید التواصل
Renew Outreach: 
w w w.renewoutreach.com 

 
 صندوق الكتاب المقدس

BibleBox: 
http://biblebox.org 
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   مساعدةروابط 
 

 لمجد هللا. المحمولةز الخدمات التي استفادت من ثورة األجھزة ة التي تربط وتجھّ الشبكة الرئیسیّ  :المحمولةمنتدى الخدمة عبر األجھزة 
org.muroFyrtsiniMleiMob.www//:ptth 

 
تح��دیث تلق��ائي، وأرش��یف لكام��ل التغری��دات، یحت��وي عل��ى عالم��ات رب��ط التح��دیثات  :المحمول��ةآرش��یف ت��ویتر للخدم��ة عب��ر األجھ��زة 

#mobmin  الخدم�ة عب�ر األجھ�زة  المش�تركین ف�يالن�اس  ینش�أه، ویج�ده، ویش�اركھ. أسرع طریقة للحاق بم�ا المحمولةللخدمة عبر األجھزة
 .المحمولة

moc.ppuaokher.nimobm//:ptth 
 

تش��مل رواب��ط ولألش��خاص ال��ذین یتع��ذر الوص��ول إل��یھم.  المحمول��ةمدون��ة ترك��ز عل��ى الخدم��ة عب��ر األجھ��زة المتقدم��ة:  المحمول��ةاألجھ��زة 
 orge.vanceAdliboM.www//:ptth وكیفیة إنجاز مھمة محددة. لصفحات مصادر جیدة

 
 وكیفیة إنجاز مھمة مح�ددة المحمولةعلى الخدمة عبر األجھزة یتضمن فیدیو لنظرة عامة : المحمولةالخدمة عبر األجھزة  -تجدید التواصل 

 .في الخدمة
 yrtsinim-elimob/omc.hcaetrOuweneR.www//:ptth 
 
eobilM -gaM hcruhC :" اإلبداع+ ة لتقنیّ ألمور ال 1ھو المورد رقم" .leibom/g.amhchurc//:ptth 
 

/ Cybermissions  ة لم�دة دورة دراس�یّ ھ�ي  :المحمول�ة، مساق عن مقدمة للخدمة عبر األجھزة المحمولةالخدمة عبر األجھزة منتدى
، وتف�اعالت مفی��دة م�ع زم�الء الدراس��ة، المحمول�ةس��اعة تق�دم فیھ�ا رؤی�ة متعمق��ة ع�ن الخدم�ة عب��ر األجھ�زة  15خمس�ة أس�ابیع، تتض�من 

   . تقام الدورة مرة كل ثالثة أشھر.المحمولةمباشرة من خبراء في الخدمة عبر األجھزة ومالحظات 
esruoc-yrtsinim-elimob/gor.muroFyrtsiniMleiMob.www//:ptth 
 
 

. وتش�مل ص�فحات كبی�رة المحمولةإكتشافات، مشاھدات، إخبار قصص، إطالق الخدمة عبر األجھزة  :المحمولةمجلة الخدمة عبر األجھزة 
 moce.inzagamyrtsinimleimob.www//:ptth . وما إلى ذلك.المحمولةعن دراسة حاالت، وروابط للكتاب المقدس عبر األجھزة 

 
 com.gni.nkrwotneyrotslausvi. المحمولةاألجھزة  ملفات لمیدیا مجموعات -لقصص لة المرئیّ شبكة ال
 
 mco.yamdsilgenvaeetnrenti .المحمولةجھزة قسم األ - اإلنترنتشبكة  عبر للكرازةالسنوي  یومال
 

 تطبیقاتو ملفات میدیا الكرازةموارد 
 

Indigitube.tv -  الكرازةة والمتناسب ةلكنیسة البیتیّ افیدیوھات ، مثل لمواضیع ةعدیدمجانیّة فیدیوھات.vt.ebituigind.www  
 

 - iOS لنظ�����ام التش�����غیل )للك�����رازة(مكع�����ب  evangecubeبرن�����امج   -) e3 Partnersة (خدم�����ة الش�����ركاء الثالث�����ة اإللكترونیّ�����
org.seourcsere3 

 
 org.hsilpubehonp .المحمولةومواد التلمذة وغیرھا على األجھزة  ةالمسیحیّ  لنشر النبذ - المحمولالھاتف  مطبوعات

 
    http://c2cstory.com - الخلیقة إلى المسیح) تطبیق قصة( C2Cتطبیق 

 
 http://globalrecordings.net/en/5fish ة.سمكات) بواسطة شبكة التسجیالت العالمیّ  الخمس( 5Fish تطبیق

 
    org.aidelmmifsuesjp.pa//:ptth -تطبیق فیلم یسوع 

 
ة ویس�تمعوا أو یش�اھدوا والمتعلمین ف�ي الع�الم أن یج�دوا لغ�اتھم األص�لیّ  وغیر المتعلمین یسمح لكل الناس الشفویین - Kolo Worldتطبیق 

 .الكرازیّةومشاركتھا للدراسة أو للخدمة  مرتبط بذلك. ویمكن بعد ذلك إنشأء قوائم التشغیللم یسوع، ومحتوى یفواألناجیل السمعیة المتاحة، 
2-95/gor.puorgoolk.www//:ptth  
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http://www.mobileministryforum.org/
http://www.mobileministryforum.org/
http://mobmin.herokuapp.com/
http://mobmin.herokuapp.com/
http://www.mobileadvance.org/
http://www.renewoutreach.com/mobile-ministry/
http://churchm.ag/mobile
http://www.mobileministryforum.org/mobile-ministry-course
http://www.mobileministryforum.org/mobile-ministry-course
http://www.mobileministrymagazine.com/
http://visualstorynetwork.ning.com/group/mobile
http://www.internetevangelismday.com/mobile
http://www.indigitube.tv/
http://www.e3resources.org/downloads
http://www.e3resources.org/downloads
http://www.phonepublish.org/
http://c2cstory.com/
http://globalrecordings.net/en/5fish
http://app.jesusfilmmedia.org/
http://www.kologroup.org/59-2
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 تحمیل الكتاب المقدس اإللكتروني والشفوي
 

 ة.ة أو غیر اإلنجلیزیّ تنزیل الكتاب المقدس ھو تحمیل كل الكتاب المقدس، أو كل العھد الجدید، أو سفر من الكتاب أو أجزاء منھ باللغة اإلنجلیزیّ 
 

"إن الغرض من إرسال وإیصال الكتاب المقدس یتمثل في تمكین جمیع الناس لسماع اإلنجیل عل�ى االنترن�ت ف�ي  إرسال وإیصال الكتاب المقدس:
  moc.noissimsanrtebibl//:ptth- "لغتھم الخاصة أو لتحمیلھ من دون أیة تكالیف.

 
  bible/om/ce.biblciabra.www//:ptthmth.ekydanv -(الكتاب المقدس / ترجمة فاندایك)  ة:الكتاب المقدس باللغة العربیّ إیصال 
تطبی�ق للكت�اب المق�دس تق�دم  :g"niraeH yB semCo htia"F، مؤسس�ة م�ن قب�ل خدم�ة - si.elBib -  is.ebibl.www//:ptth تطبی�ق

 ة.لغة، من خالل الھواتف الذكیّ  800بالصوت و/ أو بالنص ألكثر من 

 orge.biblsdb.www//:ptth -)  بملفات المیدیاملیئة  SDsذاكرة صغیرة (لدیھا بطاقات  ة:جمعیة الكتاب المقدس اإللكترونیّ 
 

 elBiboG - org.noloj.ebiblog//:ptth تطبیق
 

  mco.segietartsytialro.www//:ptth/ -ة على الكالم الشفوي وفرة من الموارد المبنیّ  -ة ستراتجیات الشفویّ اإل
 

  ةة والتسجیالت الصوتیّ مجموعة كبیرة من الموارد الشفویّ  - gro.T4TS  الموقع اإللكترونيّ 
 

 . المحمولةلترجمة (وقریبا، تسجیل) محتوى الكتاب المقدس على األجھزة  translationStudio برنامج ستودیو الترجمة
iodutSnoitlasanrt/gor s.ehorstnatsdi//:ptth - 

 
 الخاص�ة لوح�ات المف�اتیح عل�ى الشاش�ة لتك�وین التص�امیم یت�یح للمس�تخدم تخص�یص translationKeyboard المف�اتیحبرنامج ترجمة لوحة 

 rdaobyeKnoitalsanrt/gor.sehorstnatsdi//:ptth -لغات األقلیات مع أنظمة الكتابة المعقدة. ب
 gro.ecnavdAeliMob یمكن االطالع علیھا في روابط للكتاب المقدس الصوتيّ مزید من * 
 
 

   دون الحاجة لالتصال باالنترنت ملفات للمیدیانشر 
 

 BoxelBib - org.xobbible تطبیق
 

 com.hsatrsai.www//:ptth - ) واي فاي جاھزhub(محور - irStash تطبیق
 

الت�ي یمك�ن تش�غیلھا عل�ى أي متص�فحات الوی�ب الحدیث�ة المتنقل�ة  المحمولیضع المحتوى الخاص بك في صیغة سھلة للجھاز  - Lumin برنامج
 inmul/gor.fma//:ptth -دون الحاجة إلى اتصال باإلنترنت. 

 
  -ة الذي یمكنھ إرسال الفایالت إلى أجھزة الھواتف األخرى. تطبیق لنظام األندروید لمشاركة المكتبة اإللكترونیّ  - Estante تطبیق

nteatse/gor.fma//:ptth 
 

 maertSghtiL - ametrtshgil/mco.hcaetruoewner.www//:ptth نظام
 
 

 ة)غیر اإلنجلیزیّ  خصوصاً ( SMSمقدمو تطبیقات خدمة الرسائل القصیرة 
 

 orge.anbiblcirame.syenrouj -ة ة واإلنجلیزیّ آیات باللغة اإلسبانیّ  ة:جمعیة الكتاب المقدس األمریكیّ 
 

 moc.msseinltnorf -ة شاملة في استراتیجیّ  SMSباستخدام  - SMS eniltnorF تطبیق
 
 com.tsirhcotxtte -ة یومیّ ة تأمالت تعبدیّ  - tsirhoCTtxeT برنامج 
 

 com.dorwgnikaw -ة یومیّ  ةة تأملیّ روحیّ  مقاطع - drogWkinaW برنامج
 

 أمور مفیدة

http://bibletransmission.com/
http://www.arabicbible.com/bible/vandyke.htm
http://www.arabicbible.com/bible/vandyke.htm
http://www.bible.is/
http://www.dbsbible.org/
http://gobible.jolon.org/
http://www.oralstrategies.com/
http://www.st4t.org/
http://distantshores.org/translationStudio
http://distantshores.org/translationStudio
http://distantshores.org/translationKeyboard
http://www.mobileadvance.org/index.php/online-resources/221-audio-bibles-bible-portions-sources
http://www.biblebox.org/
http://www.airstash.com/
http://maf.org/lumin
http://maf.org/estante
http://maf.org/estante
http://www.renewoutreach.com/lightstream
http://journeys.americanbible.org/
http://www.frontlinesms.com/
http://www.frontlinesms.com/
http://www.texttochrist.com/
http://www.texttochrist.com/
http://www.wakingword.com/
http://www.wakingword.com/
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عل�ى اإلنترن�ت  المعلن�ةالمواد على یستند مضمون ھذا الكتیب على مجموعة متنوعة من المقابالت والمناقشات، واألبحاث، وكذلك 
 والممارسین. المحمولةاألجھزة مجموعة متنوعة من قادة  قبلالمزید من التطویر والمراجعات من تم إدخال قد . والمنشورةأو 

 
 المحمولةمنتدى الخدمة عبر األجھزة : الشریك األساسي للتنمیة

 
 ةات والتقنیّ ستراتیجیّ المحتوى واإل

 
 ة للقصص.. الشبكة المرئیّ المحمولة ملفات المیدیافي خدمة  البدء

http://www.visualstorynetwork.org/ page/creative-resources-and 
 

 . جیمس جونسون، مساھم.المحمولةأنواع األجھزة 
http://www.ehow.com/facts_4914968_ types-mobile-phones.html#ixzz1Q46BIraA 

 
 . نصائح إلنتاج الفیدیوالمحمولةتنسیقات الفیدیو للھواتف 

http://videoproductiontips.com/mobile-phone- video-formats 
 org.muroFyrtsiniMleiMob.www//:ptth - المحمولةمنتدى الخدمة عبر األجھزة 

 
 - leibom/puogr/moc.ngi.nkrwotneyrotslausvi//:ptth المیدیا المحمولةملفات مجموعة  - ة للقصصالشبكة المرئیّ 

 
 - org.evancdaelimob.www//:ptth المتقدمة  المحمولةاألجھزة 

 
 - moce.inzagamyrtsinimleimob.www//:ptthالمحمولة مجلة الخدمة 

 
  - leimob/mco.yamdsilgenvaeetnrenti.www//:ptth .المحمولةقسم األجھزة  -شبكة اإلنترنت  عبر للكرازةالیوم السنوي 

 
 
 
 
 
 
 

 
 رخصم و)  وھwww.imb.orgة الدولي (من قبل مجلس اإلرسالیّ  Mobile Ministry Made Easy دلیل تم نشر

غی�ر موطَّن�ة. والس�تعراض نس�خة ع�ن ھ�ذه  3.0الترخیص بالمث�ل  -نَسب الُمصنَّف  بموجب ترخیص المشاع اإلبداعي
 :الرخصة، یمكن زیارة الموقع التالي

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 
   

 العنوان التالي: إلىرسالة أو إرسال 
 

Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. 
 
 

http://www.visualstorynetwork.org/page/creative-resources-and
http://www.visualstorynetwork.org/page/creative-resources-and
http://www.ehow.com/facts_4914968_types-mobile-phones.html%23ixzz1Q46BIraA
http://www.ehow.com/facts_4914968_types-mobile-phones.html%23ixzz1Q46BIraA
http://videoproductiontips.com/mobile-phone-video-formats
http://videoproductiontips.com/mobile-phone-video-formats
http://www.mobileministryforum.org/
http://visualstorynetwork.ning.com/group/mobile
http://www.mobileadvance.org/
http://www.mobileministrymagazine.com/
http://www.internetevangelismday.com/mobile
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
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