
Flash & Unlock
برنامج سوفت

Objectifs : 
A l'issue de cette formation le stagiaire sera capable de :

- برمجة الهواتف الذكية  و تصليحها

 - نزع جميع انواع االقفال عليها

Pré-requis :
Maitriser l’outil informatique.

Programme

(Operating System)1-أنظمة التشغيل  
  - مدخل أنظمة التشغيل   

 - أنواعها و التعمق يف أشهرها 

 �- دور نظام التشغيل يف الهاتف الذ

- التعرف عىل مختلف األعطاب التي تصيب أنظمة التشغيل

Apple ISO2-نظام رشكة  
ISOتنصيب التعريفات والربامج التي تتعامل مع - 

- معرفة اصدار الهاتف وتعلم كيفية التحميل من املواقع املوثقة
 - كيفية تحديث االصدار دون فقدان

- كيفية تحديث اإلصدار مع مسح جميع البيانات
 Icloudحساب -

  14 to11 jailbreak عن طريق  icloud  تخطي - 

passcod 15 icloud تخطي - 

iCloud without signal at hello screen تخطي حساب -

 iCloud full bypass تخطي-

3- التعرف عىل مختلف املعالجات و أنواعها الرائجة وكيفية التعامل مع كل منها
Mtk spd Qualcomm  intel  Exynos A bionic

Samsung 4- أجهزة سامسونج 

 - طريقة التعرف عىل االصدارات بعدة طرق سواء كان الهاتف شغال أو عالق عىل الشعار
 -التعرف عىل مستوى الح²ية ومعرفة اختيار الح²ية املناسبة للهاتف املراد التعامل معه

 -كيفية الربمجة عن طريق البارامج املجانية واملدفوعة

Agréée par l’état N° 162/06

Formation 30 heures

combination فالش - 

Samsung فك مختلف األقفال عىل هواتف سامسونج - 
Samsung  لهواتف  Root التعرف عىل كيفية عمل -

imei اصالح -
   efs pit drk اصالح -

   ملختلف االصدارات  عن طريق الثغرات أو عن طريق الربامج بالكمبيوتر املدفوعة منها واملجانية

FRP فك- 

5-  التعامل مع األجهزة الصينية عن طريق بعض الربامج املدفوعة:
Cm2spd cm2sp2 - Cm2mtk cm2mt2   - CM2 

2EFTpro  رشح مفصل لربنامج - 

Qualcomm snapdragon للتعامل مع هواتف UMT برنامج - 

 - برنامج  Unlocktool الرائع رشح مبسط 

 -الكل²ت املفتاح¼ التي يستخدمها التقني يف بحثه

 -أهم املواقع وأشهر الس½فرات التي ينصح بها

 -أهم املنتديات الرائجة واملهمة التي ال غنى عنها يف املجال

 -التي تقدم الدعم للفني¼ YouTube أشهر قنوات



Objectifs : 
A l'issue de cette formation le stagiaire sera capable de :

- برمجة الهواتف الذكية  و تصليحها

 - نزع جميع انواع االقفال عليها

Pré-requis :
Maitriser l’outil informatique.

Programme

(Operating System)1-أنظمة التشغيل  
  - مدخل أنظمة التشغيل   

 - أنواعها و التعمق يف أشهرها 

 �- دور نظام التشغيل يف الهاتف الذ

- التعرف عىل مختلف األعطاب التي تصيب أنظمة التشغيل

Apple ISO2-نظام رشكة  
ISOتنصيب التعريفات والربامج التي تتعامل مع - 

- معرفة اصدار الهاتف وتعلم كيفية التحميل من املواقع املوثقة
 - كيفية تحديث االصدار دون فقدان

- كيفية تحديث اإلصدار مع مسح جميع البيانات
 Icloudحساب -

  14 to11 jailbreak عن طريق  icloud  تخطي - 

passcod 15 icloud تخطي - 

iCloud without signal at hello screen تخطي حساب -

 iCloud full bypass تخطي-

3- التعرف عىل مختلف املعالجات و أنواعها الرائجة وكيفية التعامل مع كل منها
Mtk spd Qualcomm  intel  Exynos A bionic

Samsung 4- أجهزة سامسونج 

 - طريقة التعرف عىل االصدارات بعدة طرق سواء كان الهاتف شغال أو عالق عىل الشعار
 -التعرف عىل مستوى الح²ية ومعرفة اختيار الح²ية املناسبة للهاتف املراد التعامل معه

 -كيفية الربمجة عن طريق البارامج املجانية واملدفوعة

Agréée par l’état N° 162/06

Formation 

combination فالش - 

Samsung فك مختلف األقفال عىل هواتف سامسونج - 
Samsung  لهواتف  Root التعرف عىل كيفية عمل -

imei اصالح -
   efs pit drk اصالح -

   ملختلف االصدارات  عن طريق الثغرات أو عن طريق الربامج بالكمبيوتر املدفوعة منها واملجانية

FRP فك- 

5-  التعامل مع األجهزة الصينية عن طريق بعض الربامج املدفوعة:
Cm2spd cm2sp2 - Cm2mtk cm2mt2   - CM2 

2EFTpro  رشح مفصل لربنامج - 

Qualcomm snapdragon للتعامل مع هواتف UMT برنامج - 

 - برنامج  Unlocktool الرائع رشح مبسط 

 -الكل²ت املفتاح¼ التي يستخدمها التقني يف بحثه

 -أهم املواقع وأشهر الس½فرات التي ينصح بها

 -أهم املنتديات الرائجة واملهمة التي ال غنى عنها يف املجال

 -التي تقدم الدعم للفني¼ YouTube أشهر قنوات


