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مقدمة:
برنامج فٌجوال ستودٌو برنامج مصمم التطبٌقات للمطورٌن والمبرمجٌن المعروف
حجم البرنامج1.4 GB :
تارٌخ االصدار07/08/2012 :
البرنامج ٌمكن أن ٌكون بصٌغة  RARأو  ISOوٌمكن فك الضغط عنها باستخدام برنامج Winrar
لتحمٌل برنامج  Winrarوبرامج  2012من هناhttp://aavg.net/users/Sweilem :
طرٌقة التثبٌت :أنقل جمٌع األجزاء بمجلد واحد ثم حدد الكل  Ctrl+Aثم اسخراج هنا وباقً الخطوات ٌمكن
إتباعها وتم شرحها مسبقا لالصدار  VS 2010حمل الشرح من هناhttp://aavg.net\4pngaxugk1n2 :

شرح التحميل:
البرنامج مقسم لـ  8أجزاء ٌجب تحمٌلها كاملة لٌعمل التثبٌت والبرنامج
(مالحظة الروابط غٌر مرتبة ولكن كاملة ولٌس مكرره)
أوال :هذه الروابط:
الجزء األول:
http://aavg.net/wu77d68c6dpp
الجزء الثانً:
http://aavg.net/fuw0zj51baxb
الجزء الثالث
http://aavg.net/hvtipcspmi0g
الجزء الرابع:
http://aavg.net/3ynj15omfjxt
الجزء الخامس
http://aavg.net/004tx1x22gt3
الجزء السادس
http://aavg.net/sca13eatgwnh
الجزء السابع
http://aavg.net/eb9i96vd81nn
الجزء الثامن
http://aavg.net/ftbpwibcjd4a

أوال :شرح التحمٌل من الروابط:
-1اضغط على رابـط الجزء المراد تحمٌله من األجزاء:
 -2افتح الرابط واضغط على Free

 -3اضغط عل تحمٌل مجانً (بدون تسجٌل والحاجة أخرى)
( اضغط هنا للتسجٌل بالموقع والربح منه ورفع ملفات باكبر حجم أو) http://aavg.net/free2537.html :

أنتظر حتى إنتهاء العد

بعد إنتهاء العد أضغط على (إنشاء رابط التحمٌل)

اآلن تم إنشاء الرابط الخاص بكـ رابط مباشر اضغط علٌه لبدء التحمٌل

اآلن بدأ التحمٌل ٌمكنك بدء التحمٌل باي برنامج للتحمٌل أو من أي متصفح

ولتحمٌل برنامج أنترنت داونلود مانجر اخر اصدار وبرامج تحمٌل أخرى وبرامج حماٌة والمزٌد....
من هـنــــاhttp://aavg.net/users/Sweilem :

الموقع ٌدعم االستكمال (ومن االفضل تحمٌله مرة واحده)

بيع مشاريعك أو ملفاتك:
أقوم بإنشاء صفحة خاصة لك (مقابل جزء بسٌط من قٌمة البٌع) بـهـا مشارٌع لكـ أو ملفات بً سعر ترٌد سوء مبرمجه بفٌجوال أوغٌره
أو أي ملفات أخرى شـرط أثبات ملكٌتها لك  ,شراء مشارٌعك وملفاتك ٌتم عبر الـ PayPalحالٌا.

تواصل معي علىSweilemj@Gmail.com :

أو:

Facebook.com/Swelemj

أوTwitter.com/Swelemj :
(لدي خدمة لتصمٌم مواقع جوال ودردشة للجوال بأقل االسعار لطلب اتصل بً)
تم بحمد هللا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
اللهم أغفر لً ولوالدي ولجمٌع أحٌاء وأمـوات المسلمٌن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملفات ومواقع ٌمكن أن تفٌدك
برامج حماٌة ومتصفحات أنترنت  2012والمزٌد...

http://aavg.net/users/Sweilem

كتاب تعلم تحمٌل+تنصٌب+تنشٌط فٌجوال ستودٌو مع فٌجوال بٌسك

http://aavg.net/4pngaxugk1n2

أربح المال من أول موقع عربً متخصص

http://aavg.net/free2537.html

شات للجوال

http://www.ayaam22.wapka.mobi

أفضل موقع عربً للكتب

http://www.kutub.info

برنامج الفوتوشوب  8عربً كامل

http://adf.ly/B1MN8

تعلم تصمٌم صور متحركة بالفوتوشوب
http://adf.ly/B3moi
(لدي خدمة لتصمٌم مواقع جوال ودردشة للجوال بأقل االسعار لطلب اتصل بً)
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