
 
  إهداء من  أختكم فى اهللا كتابهذا ال

  
  )نور الرسالة ( 

  

 جمموعة الرسالة الربيدية من 

Alryssalah/group/com.yahoo.groups://http/  
 
  

  
 

 אאא

אאא



  على الطريقة املغربية 

  

  
  

  
  

  مع خطوات صنعها بالصور
  

  
  

   بأنواعها املختلفةو العصائر باإلضافة إىل كيفية صناعة املربى 



  ًبأنواع خمتلفة أيضا ) األيس كريم ( و املثلجات 
  

  
  

  
  

  
   الباتشاتمت مجع مادة الكتاب من موقع

ממ מ א אמ א  

א א מ
http://alryssala.ektob.com 
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الأخوة والأخوات الكرام



في حال عدم استطاعتك قراءة هذا الكتاب  هذا يعني أنت تحتاج إلى برنامج أكروبات ريدر

  

 لتشغيل الملفات التي تقرأ الكتب الكترونية بصيغة 

PDF

 إذا كان البرنامج لديك فأرجو تجاهل هذه الرسالة


و إذا لم يحتوي جهازك هذا البرنامج


يمكنك الحصول عليه وهو مجاني

من خلال هذا الرابط


http://www.islamway.com/pro/adberdr70_enu_full.exe

انسخ  الرابط المذكور ثم ضعه في متصفح جديد



نتشرف بإيصال هذه المادة والموضوع


من خلال نشاط مجموعة الرسالة البريدية

http://groups.yahoo.com/group/Alryssalah

أذا كنت عضو مسجل لدينا


فقد تشرفنا بك وبعضويتك معنا


وإذا كانت رسالتنا  هذه تصلك لأولا مرة نتشرف بدعوتك للاشتراك معنا وذلك  لاستمرار وصول رسائلنا المفيدة لك


ويسعدنا  إعطائك نبذة عن  مجموعة الرسالة


هي مجموعة عربية تهتم بالعائلة العربية المسلمة ومواضيعها  متنوعة 


عدد أعضاء المجموعة أكثر من

48500

ألف عضو من شتى أنحاء العالم


عدد قراء رسائلنا يتجاوز  10

مليون قارئ عربي


تميزت المجموعة بمئات المواضيع الحصرية والخاصة بها في عالم الانترنت الامر الذي جعلها


أحتلت المجموعة المركز الأول في العالم لعام 2006

كأفضل مجموعة عالمية تهتم بالعائلة متقدمة على أكثر من مليوني  مجموعة عالمية  من شتى أنحاء  دول العالم  ومازالت


تحتل المركز الأول بفضل الله حتى هذه اللحظة  استنادا لتصنيفات الشركات العالمية


   

و هنا  تجد رابط ترتيب المجموعة على مستوى العالم


http://dir.groups.yahoo.com/dir/Family___Home/Families

والآن أتشرف بدعوتكم للاشتراك معنا


لو كان لديك أيميل على الياهو اضغط على هذا الرابط


http://groups.yahoo.com/group/Alryssalah/join

ولو كان عندك الرغبة بالاشتراك عن طريق عنوان بريد آخر


الرجاء أرسل رسالة فارغة من بريدك إلى هذا العنوان


Alryssalah-subscribe@yahoogroups.com

بعدها ستصلك رسالة ترحيب من  شركة مجموعات الياهو


وتطلب منك تفعيل اشتراكك كل ما عليك  هو أعادة إرسالها كما هي دون زيادة أو نقصان


وبذلك نتشرف بعضويتك معنا ونتمنى لكم الاستفادة من جميع رسائلنا المختارة بعناية فائقة لكم


دمتم بخير وعافية وسعادة


مؤسس ومدير مجموعة الرسالة


أخوكم جلال شلش


jalalsch@yahoo.de

Jalal31@maktoob.com

مع تمنياتى بالتوفيق و السعادة للجميع 

أختكم فى الله 

نور الرسالة





