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 بسم هللا الرحمن الرحیم

و ملھمش عالقة بالشغل صفح ھم مجرد تعریف بیا و بحیاتي قبل الشغل ..  4: أول ملحوظة 

 . 7تعدیھم تقدر تبدأ من أول صفحة  یعني لو عایز. خالص .

------------------------------- 

قسم اتصاالت و  –سنة من المحلة الكبرى بمصر .. طالب بكلیة الھندسة  22انا مھند مجدي ، 

 جامعة المنصورة . –حاسبات 

لتجربة احاجة متعلقة بالكمبیوتر ، اللعب و النت و  من صغري بحب الكمبیوتر و بحب أي

حسن من ناس كتیر جدا بتخاف تجرب ، انا عرفت الكمبیوتر من و انا الكتیر علیھ اللي خلتني أ

ضوع كان لمو، ا 2001ول جھاز كمبیوتر سنة ا اشترینا أسنین تقریبا . في السعودیة لم 6عندي 

لعبة زي اللي كان بابا بیجبھالي . ال كان مختلف جدا و كان مبھر  غریب ، مش جھاز تقلیدي أو

بالنسبة لي ، معرفش لیھ انا بالذات حبیتھ و لیھ انا اتعلقت بیھ ، بس انا من صغري مختلف شویة 

ي علیھا و یقولولو بحب الریاضیات و بحب الكمبیوتر و أي حاجة بتقف معاھم بییجوا  في العیلة

 D:عني " عبقرینو " العیلة .. یمكن  أي جھاز تقریبا مھما كان بیقولولي اصلحھ و بیقولوا

ي طفل ، و بعدین ظھرت حاجة كنت بجیب ألعاب علیھ و عادي زي أ المھم واحدة واحدة

 . حاجةي نترنت ، و كان ساعتھا لسة ال في أسالك وال واي فاي وال أجدیدة في حیاتي و ھي اال

لایر مثال ، ونشحنھ عندنا على الكمبیوتر  100امھا لما كان بابا بیجیب كارت مشحون ب انا فاكر أی

 و نشغل النت برقم كدة و یبقى لیا في الشھر عدد میجا معین منقدرش نعدیھ .

ت جدا ، كنیمیالت كتییر كنت بلف ع المواقع و اقعد اعمل إ كنت بحب جدا اجرب ، جدا ،

مش عارف لیھ الصراحة بس كانت ھوایة عندي ،  D:یمیالت لوحده إ 6او  5یاھو عامل ع ال

یامھا و كانت بتعلمھ لیا و أ  officeماما كانت بتحب الكمبیوتر ھي كمان و كانت اتعلمت الـ 

 ألخویا .
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فضل الكمبیوتر و النت بالنسبة لیا عبارة عن لعب و لف ع النت و شویة حاجات تافھة 

یوم بقرب لھ عن اللي قبلھ ، حتى لما كنت برجع مصر ھنا كانت حیاتي كلھا كدة بس كنت كل 

 ن صحابي كانوا بیقولولي انت اللي فاتحلدرجة إ –مقھى الكمبیوتر و النت و كدة  –في السیبر 

 .  D:السایبر دة و شغال بفلوسك 

دا جدید ساعتھا و احدث حاجة ، كنت مبسوط بیھ ج  HPكان عندي كمبیوتر  2007سنة 

 photoshop إیھي بدأت اعرف یعني إنجدا طبعا ، بدأت حیاتي تمشي في سكة تانیة شویة و ھي 

 منتدیات و شغل المنتدیات و ازاي تعمل منتدى و ازاي تعمل مدونة و ھكذا ..  إیھ، یعني 

ستاذ لیا ، و كان برده لھ نفس ھوایاتي لى واحد جاري في المحلة عن طریق أاتعرفت ع

.. و الصراحة كان حلو جدا و  Foryouسمھ خلني في منتدى مع ناس صحابھ كان إكدة ، ف د

عن طریق إني اعمل توقیع  كترأ  photoshopكنت بحبھ و بشتغل فیھ و بدأت بقى اشتغل ع الـ 

عمل بروفایل لیا و ھكذا ، و مع الوقت بقیت مشرف في المنتدى دة عن قسم التصمیم و لنفسي وا

 بساعدھم . بعمل توقیع للناس و

باین و كنت بقعد اعملھ بانرات و اظبط حاجات في الـ  2009عملت منتدى لنفسي في 

html   بتاعھ و عملت مدونة اسمھا ھدفنا hdfna.blogspot.com ممكن تدخلوا علیھا ..

، و كل حاجة فیھا انا اللي عاملھا و  2011او  2010وتعرفوا عنھا اكتر ، دي تقریبا كانت سنة 

  pluginsعشان یبقى زي م انا عایز بالظبط و كنت بضیفلھا الـ   templateانا اللي مظبط الـ 

بیھا جدا و بكتب فیھا مقاالت و اللي انا عایزھا و اللوجو بتاعھا كنت انا اللي عاملھ و كنت مھتم 

 عاملھا صفحة على الفیسبوك و كل حاجة یعني .

، للي میعرفوش فـ انت بتسجل فیھ   Google Adsenseل معرفتي بحاجة اسمھا انت أوك

عشان یظھر عندك على المدونة أو الموقع بتاعك اعالنات و لما حد بیضغط علیھا بتاخد فلوس 

و نسبة ، و كل ما یجیلك زوار اكتر كل ما یكتر فرص إنھم یضغطوا على االعالنات دي و تزید 

 أرباحك .

http://hdfna.blogspot.com/
http://hdfna.blogspot.com/
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رة المدونة بطلت شغل فیھا و عملت حاجات تانیة باالنجلیزي بس مكملتش ، و بعد فت

یجیبلي كام دوالر ، و   adsenseبعدین عملت موقع برده بس مكملش و كل دة كنت بعمل فیھ 

یات في منتد إنو ھي  الحاجات دي مش بتجیب فلوس كتیر و سمعت عن طریقة كویسة إنلقیت 

عالنات بتاعتك و لما حد واضیع و المواضیع دي یبقى علیھا إنك تنزل علیھا مبتعمل خدمة إ

 یضغط علیھا تاخد انت فلوسھا و ھم یاخدوا نسبة .

اشتغلت في الموضوع دة كام شھر كدة و حققت بالتراكم من الحاجات اللي فاتت دي أول 

حاجة  سنة .. كانت 17و كان عندي  2012دوالر .. كنت في تانیة ثانوي یعني تقریبا سنة  100

 عظیمة جدا بالنسبة لیا و احساس حلو اوي و انت بتكسب فلوس من شغل لیك في سن صغیر كدة .

المھم اشتغلت شویة فیھا و بطلت تقریبا سنة او اكتر و رجعت تاني اشتغلت فیھا شویة 

 في اول سنة كلیة في الجامعة . 2014دوالر سنة  115كمان لحد ما عملت 

س على المدى البعید ، و مكنش مفید لیا بأي حاجة خالص الموضوع كان بیجیب فلوس ب

دة بطلت عشان ك .وال بستفید وال ھیعود علیا بأي حاجة لو بطلتھ في یوم . ة، ال بتعلم حاجة جدید

و عشان كدة بنصحك دلوقتي تبدأ من األول بالحاجة اللي انت حاببھا و ھي دي اللي  ..الشغل فیھ 

 تشتغل فیھا .

 .. 2015سنة  -

.. ایھ ھو اصال الـ  Freelanceسمعت عن حاجة اسمھا  2015شھر فبرایر  في

Freelance  ھو شغل بالقطعة .. بمعنى إنك بیتطلب منك شغل معین و بتعملھ و بتاخد فلوسھ ..

من غیر ما یكون في عقد بینكم وال انت شغال في شركة وال أي حاجة .. میزتھ طبعا إنك بتبقى 

ا تحب و بتوقف شغل وقت ما تحب .. بتبقى مدیر نفسك یعني بمعنى حر نفسك و بتشتغل وقت م

أصح .. و وقتك و فلوسك ملكك انت و انت اللي تقدر تزودھا و انت اللي لو مشتغلتش مش 

الناس بتشتغل  Freelancerموقع كدة اسمھ  ھیجیلك أي فلوس .. و أول حاجة سمعت عنھا كان
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ة وال ھ الموقع دكان متخطط لھ وال قعدت افكر في إی علیھ ، صدقوني لو قولتلكم إن الموضوع ال

بیحسبوا فلوسھم ازاي وال بیتنصب علیھم وال ال .. انا قلتلكم قبل كدة إني بحب اجرب جدا ، مش 

بحب اسأل حد على حاجة ، بحب ادور و اجرب و اخبط و اقع و اقوم بس من غیر ما اسأل و 

ي كل معلومة و لو مقالیش اقعد محتاس و ابطل كل من غیر ما یبقى في حد انا معتمد إنھ یقول

 حاجة .

و ازاي بدأت ، فأكید انتم حاسین إن المقدمة  Freelanceقبل ما ادخل في الكالم عن الـ 

كانت طویلة و یمكن مش حاسین إن لیھا فایدة في الموضوع ، بس انا كان الزم اقولك انا بحب 

عشان اوصل لطریق صح ، حاجات كتیر فشلت و  إیھالكمبیوتر ازاي و انا جربت و حاولت اد 

حاجات نجحت بسیطة جدا من وجھة نظري ، بس حاولت و عرفت كتیییییر جدا جدا في سن 

صغیر ، كنت بخبط كتیر و ادخل في حاجات انا مش عارف ھتوصلني لفین بس انا حابب 

نتش بروح اسأل دة الموضوع و حابب اجرب و اعرف و اتعلم ، لما كانت بتقف معایا حاجة مك

اللي فیھ كل حاجة انت محتاجھا و مش  Google  ..Googleسأل و دة ، كنت بدور ، كنت ب

محتاجھا ، اللي لو طلبت منھ اي حاجة ھیقولك علیھا و ھیساعدك فیھا اكتر من اي حد ، لو عایز 

ن في الشھر وتشتغل ع الكمبیوتر یبقى الزم تكون بتحب الكمبیوتر ، صدقني لو الشغل بیجیب ملی

و انت مش بتحبھ و مش بتحب الكمبیوتر و بتشتغل عشان بس فلوسھ حلوة ف انت مش ھتكمل 

و مش ھتنجح فیھ ، مش ھتعرف تبدع مش ھتعرف تطور ، مع اول خبطة ھتقع و مش ھتعرف 

تقوم تاني و مع اول حاجة ھتحبطك ھتیأس ، كان الزم اقولك المقدمة دي في األول عشان تعرف 

 م تشتغل اللي بتحبھ ، مش اللي بیجیب فلوس .إنك الز
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- Freelancer 

 , Contestو الشغل فیھ ، الموقع فیھ طریقتین للشغل :  Freelancerھقولك نبذة عن موقع 

Project 

- Contest  ؟ ھقولك .. صاحب الشغل أو  إیھھي عبارة عن مسابقة .. یعني

و البیزنس كارد أو أي حاجة ھو عایزھا و فیھا بیانات اللوجو أ contestالمنتج بینزل 

یدخل أي حد زیي و زیك كدة بیعرف یعملھا یقدملھ الشكل ھیبقى عامل ازاي ، بتحطھ في 

mock up  .. عشان تحفظ حقوقك و میسرقھاش و تقدملھ بس صورة ھیبقى عامل ازاي

بیشوف  ینصاحب الشغل بیشوف شغل المتسابقین كلھم و الحاجات اللي ھم مقدمینھا و بعد

، و لو عاجبھ حاجة و عایز تعدیل فیھا بیكتبلك على التصمیم  5اللي یعجبھ یدیلھ تقییم من 

در على غیرك .. تقأو بتاعك و انت بتنفذه و تحطھ تاني لحد ما یوصل إنھ یوافق علیك 

تضیف اكتر من تصمیم و لو لقیتھ عمل تقییم ضعیف على تصمیمك بتعمل غیره و غیره 

 ھ أو یختار غیرك .لحد ما یعجب

- Project  النظام دة مختلف كتیر عن الـ ..contest  الـ ،contest  انت

..  -عادي جدا  –ممكن تعمل تصمیمات كتیر و تشتغل في اكتر من مسابقة و متكسبش 

مصمم  أوإنھ عایز مصمم لوجو  project، صاحب الشغل بینزل  projectإنما في الـ 

، بتقدم سعرك  projectبتدخل انت و غیرك تقدموا على الـ  بیزنس كارد أیا كان یعني ،

بیتم  projectو مدة الشغل و كالم عایز تكتبھ مثال لصاحب الشغل ، االختیار في نظام الـ 

 portfolioبناء على التقییم بتاعك في الموقع ، طب و لو لسة بادئ ؟ بیبقى عن طریق الـ 

بتاعك ،  profileتضیفھا على الموقع نفسھ في الـ بتاعك ، سابقة االعمال بتاعتك و اللي ب

 و انت بتقدم على البروجكت . proposalو تبعت اللینك في الـ  behanceبتحطھا في  أو
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ممكن تشوفھا تضییع وقت زي م انا شوفتھا في وقت من  contestsعشان كدة رغم إن الـ 

ة في اي حاجة عن طریق كمیة كویس جدا بیساعدك بعد كد portfolioقات ، بس ھي بتبني واأل

 الشغل اللي انت عملتھ في مسابقات قبل كدة .

، انا كان عندي خبرة كویسة في  Freelancerالمھم یا سیدي ، بعد ما عرفت عن موقع 

في  ل ما دخلت فكرتأوالفوتوشوب من كتر تعاملي معاه و شغلي علیھ قبل كدة في المنتدیات ، 

 ة ھكون بعرف اعملھا . البیزنس كارد ، حاجة بسیطة كد

الكالم كان سھل ، سجلت و بدأت ادخل نظام المسابقات و أشوف شغل  إنبس الحقیقة 

 ي مشلول ،إني ، و بعدین اجرب بإیدي على الفوتشوب احس أوالناس اللي عاملین احسھ سھل 

البیزنس كارد دة انا اقدر اعملھ و سھل ! بس مش عارف ، مكنتش اعرف عن حاجة اسمھا 

mockup  و بشوف شكل البینزس كارد اللي ھم عارضینھ و مبقاش عارف عملوه ازاي و كنت

بحسبھم بیغیروا في حجم البیزنس كارد و بیخلوه مایل كدة على الفوتوشوب عادي ، ف كنت 

 بتاعت البیزنس كارد وحشة جدا . resolutionبحاول اعمل زیھم و دة طبعا كان بیخلي الـ 

تر اللي عندي كان قدم جدا و مبقاش نافع علیھ شغل وال عارف انزل لألسف برده الكمبیو

لألسف اإلصدار  mockupالفوتوشوب الجدید عشان اعرف اشتغل علیھ ، و لما عرفت عن الـ 

 القدیم بتاع الفوتوشوب اللي كان عندي مكنش بیدعمھ ، فـ مكنتش بعرف استعملھ .

علیة لیا ، جبت كمبیوتر جدید و نزلت احدث و بعد االمتحانات كانت البدایة الف 6في شھر 

إصدار للفوتوشوب ساعتھا و بدأت على طول ، طبعا كنت شوفت كام فیدیو تعلیم البیزنس كارد 

و شفت اشكال كتیر و حاولت اقلدھا عشان اعرف الطریقة ازاي و یجیلي افكار ، بدأت اشتغل 

 المسابقات و برده كان بیترفض منيفي مسابقات كتیر و الحمد� بدأت اخد تقییم من اصحاب 

 شغل .
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من صاحب مسابقة و  5و بعد كام یوم بدأت الدنیا تحلو شویة ، لما لقیت نفسي باخد تقییم 

یطلب مني تعدیالت ، و انا اعملھا و انا منشكح جدا و كلي أمل إني اكسب و بحكي ألھلي في 

 ي و عایز تعدیالت ، كان احساس حلوالبیت إنھ في واحد عجبھ شغلي و خدت تقییم كذا و بیكلمن

جدا ! .. و مكنتش قریت كویس اسم المسابقة ف اتضح إنھ عایز بیزنس كارد و حاجتین كمان 

ي ھتعلم و اعملھم و عملتھم على اكمل إنمعاه ، بس مقولتش معرفش وال یأست ، اتحدیت نفسي 

 !! Wohoooوجھ فعال و فجأة لقیت نفسي كسبت رابع مسابقة ادخلھا !! 

 

كان تاني یوم عید الفطر ، و الحقیقة یوم عمري ما  19/7/2015دوالر استرالي یوم  100

انساه .. كان احساس حلو جدا طبعا و مقدرش اوصفھ و انا بحكي ألھلي و فرحانین بیا و كنا 

مسافرین یومھا و تقریبا طول السفر دة و انا بفكر في الفلوس دي تطلع كام و احسبھا و ارجع 

 ھا تاني و تالت و رابع ! احساس عظیم ! احسب

دوالر استرالي و الحقیقة إن صاحب  10بعد كدة طلب مني تعدیالت تانیة على الشغل و بـ 

المسابقة دي عجبھ شغلي جدا و فضلت شغال معاه بعدھا  لحد وقتنا ھذا في اي حاجة ھو عایزھا 

یر جدا و ساعدني في حاجات و عملت معاه شغل كتییر و كب Graphic designفي مجال الـ 

كتیر ھقولكم علیھا في وقتھا ، طبعا المسابقة دي الحمد� كانت فتحة خیر لیا و ادتني ثقة كبیرة 

إنھ فیھ كل األسعار من  Freelancerجدا في نفسي ، إني اقدر اشتغل و اكسب و انافس .. میزة 

ى اقل حاجة خالص و تنافس فیھا دوالر لحد ماال نھایة ، المیزة دي بتخلیك تعرف تدخل عل 10

 إلن اللي ھیدخلھا ھیكون مستواه لسة قلیل برده .. 

كسبت بعدھا مسابقات تانیة و منھم تالت مسابقة دخلتھا یعني قبل اللي فاتت دي اصال .. 

استرلیني ، و في  20بس الراجل قعد تقریبا شھر و نص على ما اختار حد یكسب .. كانت ب 

روبي ھندي مثال و ھكذا و في مسابقات  1200و  40دوالر و  30كانت ب مسابقات تانیة بقى 
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ـ یكّسب واحد المسابقة و انا یشتري مني التصمیمات  كنت مش بكسبھا بس بتعجب صاحب الشغل ف

 بتاعتي مقابل مبلغ معین ..

و بعدین جیت اسحبھم ..  Freelancerدوالر بعد كام مسابقة من موقع  140جمعت تقریبا 

Oops !!  الطرق  إیھة ! قعدت ادور و انا معرفش بسحب ازاي وال أي حاجة عن الموضوع د

ف دورت علیھا  paypalبتربطھا بـ  CIBاللي ینفع اسحب بیھا ؟ سمعت عن فیزا من بنك 

عملتھا و برده منفعتش ! .. طب  QNBملقتھاش و قالوا وقفت ، و بعدین سمعت عن فیزا من 

و ھو عبارة عن بنك امریكي بس وھمي ، یعني ع النت بس ..  Payoneerالعمل ؟ سمعت عن  إیھ

اسابیع  3بتسجل فیھ و یبعتلك ماستر كارد على البرید في العنوان اللي تكتبھولھ ، بتجیلك بعد 

 تقریبا و ببالش .

تمام سجلت فیھ و استنیت و طول الفترة اللي استنیت فیھا كنت بدور على حلول تانیة و 

تقریبا ، جربتھا و  10ل شھر أوم فیزا اللي اتكلمت عنھم فوق ، لحد ما وصلت في بجرب الكا

  9/10/2015دوالر حولتھم على بایونیر یوم  300نفعت اخیرا ! على ما وصلت كان بقى معایا 

دوالر بتتسحب  30بایونیر بتاخد تكلفة الكارت أول ما تحط فلوس علیھ ، الكارت تكلفتھ 

دوالر ..  25دوالر بیدولك ھدیة  100أول إضافة فلوس علیھ بمبلغ أكبر من  كل سنة .. و لو كانت

 دوالر بس . 5ل سنة ممكن تبقى أویعني تقریبا تكلفة الكارت 

جنیھ مصري .. كان إحساس حلو جدا  2200اتحولت الفلوس و سحبتھا كان المبلغ تقریبا 

عال و بقت في ایدي .. الموضوع و انا بشوف األرقام اللي كانت في االكونت اتحولت لفلوس ف

 كان دافع لیا طبعا إني اشتغل اكتر و اكتر و اطور نفسي اكتر و اكتر .
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Freelancer  كان كویس بالنسبة لیا لما كان مستوایا لسة مبتدئ خالص عشان االسعار

رب جمن الشغل و المكسب علیھ .. قلت ا اللي فیھ قلیلة شویة مقارنة بالمواقع التانیة .. بعد فترة

موقع تاني یكون سعره أعلى و مستوى التنافس أعلى عشان اقدر اطور نفسي اكتر .. دخلت موقع 

99Designs  دوالر و هللا اعلم  135.. اللي سعره عالي جدا و أقل مسابقة بیزنس كارد فیھ بتبقى

 دلوقتي بقت كام .

سابقات و كنت بقرب من مسابقات كتیر بس مكنش دخلت على طول و بدأت اشتغل فیھ م

بیحالفني الحظ ، الموضوع مھارة و خبرة بس برده في عامل توفیق و بیعتمد على ذوق صاحب 

الشغل ، اللي في بعض الحاالت بیسیب حاجات كویسة جدا جدا و بیختار حاجات أقل بكتیر ( من 

بس في مسابقة شغلي عجب  99designsوجھة نظري طبعا ) .. مكسبتش مسابقة بیزنس كارد في 

دوالر تقریبا ، دخلت في مواقع تانیة زي  60صاحبھا و اشترى مني التصمیمات ب 

Designcontest  و غیرھا كتیر و اشتغلت فيFiverr . شویة و غیرھم 

من وجھة نظري ، الزم لما تدخل أي مجال تبقى بتبص على اللي بعده و ازاي تطور 

مكاننا الزمن ھیدوسنا و بعد فترة مھما طولت ھییجي علینا وقت نالقي نفسنا  نفسك فیھ ، لو فضلنا

 وال حاجة و اللي عارفینھ مبقاش لھ الزمة و رزقنا ھیقل و قیمتنا ھتقل .

عشان كدة انا بعد كام شھر من شغل البیزنس كارد و بعد ما عرفت اكتر عن شغل الـ 

Freelance اني و فیھ إبداع أكتر و فكر أكتر ، بس الصراحة كنت عایز اشتغل في اللوجو ، شغل ت

مكنتش عارف ابدأ ازاي و متردد كدة ، بس سبحان هللا ظھر قدامي بالصدفة مسابقة لوجو على 

Freelancer  و قلت اجرب حظي ، اللي صدمني فعال إني طلعت المركز التاني في المسابقة اللي

تغل في اللوجو اصال ، المھم فضلت شغال ل مرة اشأودوالر !! و انا كنت لسة  250كانت ب 

، كنت بشتغل بـ الفوتوشوب  illustratorفترة في اللوجو و مكنتش اعرف عن حاجة اسمھا 

لو التصمیم حجمھ صغیر و حاول یكبره مش ھیعرف و ھیبوظ  إنالعادي خالص و كنت عارف 
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جدا ، و مكنتش اعرف إن في حل اسمھ منھ ، عشان كدة كنت بعملھ على مساحة كبیرة 

illustrator  . 

لحد ما كسبت مسابقة  99designs أو Freelancerاشتغلت في مسابقات كتیر سواء في 

ل مسابقة أودوالر ! كانت اعلى مسابقة لحد وقتھا دة و  200كانت بـ  99designsلوجو على 

 لوجو اكسبھا ! 

كنت عایز احولھم ، جیت احولھم اكتشفت مشكلة  دوالر على الموقع و 260كان معایا مبلغ 

تعمل تأكید ھویة على الموقع ، و دي  99designsتانیة و ھي إن الزم عشان تحول الفلوس من 

نعملھا ازاي ؟ جربت البطاقة بتاعتي العادیة قالوا ال الزم مستند یكون مكتوب باإلنجلیزي ، الزم 

passport  یعني .. و فعال رحت عملتpassport . عشان اقدر اسحب فلوسي من الموقع 

بالصدفة و انا بدور في كورسات اللوجو عشان اطور نفسي اكتر في الموضوع عرفت 

 الرسم عامة أوو إنھ احسن بكتیر من الفوتوشوب في شغل اللوجو   illustratorعن حاجة اسمھا 

إنك  vectorب ، و میزة الـ زي الفوتوشو pixelمش الـ  vector، و دة إلنھ بیعتمد على نظام الـ 

 یبوظ . أوتقدر تكبر و تصغر فیھ زي ما تحب من غیر ما الجودة بتاعت اللوجو تقل 

قعدت تقریبا بعدھا شھرین موقف شغل خالص و بشوف فیدیوھات ع الیوتیوب بس و ھو 

لجمیل ا األدوات اللي بیستخدمھا و ازاي بیطلع الشكل إیھبیعمل لوجو و انا بتفرج إزاي بیعملھ و 

دة ببساطة كدة ، الموضوع كان شاغلني جدا جدا و بنام احلم بیھ و اقعد اجرب معاه و ابقى مبسوط 

باللي طلعتھ ، و جربت كتیر جدا ، و بالصدفة صاحب مسابقة اللوجو اللي انا كسبتھا جھ طلب 

وقدرت أعملھ اللوجو بتاعھ و ابعتلھ ملف  illustratorو الحمد� كنت اتعلمت  aiمني ملف الـ 

  aiالـ

.. بس قعدت  99designsو  freelancerبدأت شغل لوجو واحدة واحدة كدة على موقع 

 designcontestفترات كبییرة و یمكن شھور من غیر وال مكسب واحد و كمان دخلت في موقع 
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 أو 3ت بس مفیش مكسب لمدة تال أو، بس لالسف كنت بقرب من حاجات كتییر جدا و اطلع تاني 

اشتریت البتوب جدید احدث من الكمبیوتر عشان اقدر  2016سنة  4شھور فعال ، و في شھر  4

مش بكسب مسابقات خالص لحد ما كسبت  7ل شھر أواشتغل علیھ احسن ، بس فضلت تقریبا لحد 

تاني یوم عید و للصدفة السعیدة كانت  Designcontestدوالر كانت على موقع  245مسابقة بـ 

في  ل مسابقة لیاأو.. و دة اللي مخلي الیوم دة سعید بالنسبة لیا إني كسبت فیھ  D:الفطر برده 

 حیاتي و أعلى مسابقة لیا برده 

و اكونتي اتقفل ..  99designsكنت شغال في موقع  designcontestقبل ما ادخل موقع 

دوالر تصمیم لوجو .. و انا كنت  400و السبب الصراحة كان غریب جدا .. كان في مسابقة ب 

و كذا واحد كمان .. و بعد ما طلب تعدیالت لمدة اسبوع تقریبا بعملھ تعدیالت كتیر  5واخد تقییم 

جدا و بنزلھ تصمیمات كتیر جدا .. لقیتھ في األخر طلب إنھ یسترجع فلوسھ من الموقع ویلغي 

 جدا فدخلت أكلمھ و قلتلھ انا ممكن ابیعلك المسابقة .. فأنا الصراحة كنت تعبت في المسابقة دي

یعني .. ف قفلولي األكونت و لحد دلوقتي مش شایف إن دة  400التصمیم بتاعي بمبلغ أقل من 

 D:سبب مقنع إنھ یتقفل الصراحة 

و طبعا لما اكونتك یتقفل بعد ما اتعودت على الشغل في الموقع دة كان ممكن یخلیني احبط 

و الحیاة بتمشي  designcontestعلى موقع تاني و بدأت شغل فیھ اللي ھو شویة .. بس انا دورت 

 یعني .. ف متخلوش حاجة بسیطة توقفكم و كملوا في طریقكم .

فضلت تقریبا اجازة الصیف كلھا بشتغل مسابقات في المواقع دي بس لألسف مكسبتش 

ور .. بس بالنسبة للشھ Freelancerدوالر في موقع  30اي مسابقة تانیة غیر حاجة بسیطة كدة بـ 

 دي كلھا مكنتش اي حاجة طبعا .

في الفترة دي كان ظھر فیزا كارد بتطلع من البرید المصري ھي الوحیدة اللي بتخلیك 

، سحبت بیھا مرتین تالتة و بعدین جیت في مرة حولت الفلوس  paypalتعرف تسحب عن طریق 

 paypalجأة ! مصر قفلت التحویل عن طریق دوالر و بعدین ف 300و كانوا تقریبا  paypalعلى 
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خالص في مصر ! بالتالي الفلوس فضلت في االكونت ال عارف احولھا لحد وال عارف اسحبھا 

ألي حاجة ، فلوس واقفة مفیش منھا فایدة ، طبعا دورت على طرق كتییر جدا و حاولت كتیر جدا 

 ق صاحب الشغل اللي كنت معاهفي اكتر من حاجة مفیش فایدة .. معرفتش اتصرف غیر عن طری

ل مسابقة لیا في حیاتي .. الراجل دة من اكتر الناس اللي ساعدتني جدا و كانت أواللي كسبت معاه 

دوالر من  400ي كنت بسیب معاه اكتر من إنكویسة جدا معایا و انا كنت بثق فیھ جدا لدرجة 

ـ شغلنا سوا و اخلیھ یحولھم وقت ما احتاجھم و عملت معاه فوق  دوالر في السنتین دول ..  1000ال

المھم إنھ ساعدني عن طریق الفیزا بتاعتھ اللي دخلھا على اكونت باي بال بتاعي و سحب علیھا 

 الفلوس و بعدین حولھالي .. و الصراحة ساعدني اكتر من ناس كتییر ..

ل قي حعشان كدة بقول للناس ابدأوا بس .. ابدأ اشتغل و لما تواجھك مشاكل حلھا و ھتال

لیھا ساعتھا و ربنا ھیكرمك .. الحل دة ال یمكن ھیخطر على بالي وال على بالك وال على بال اي 

 ي حد یساعدني كدة و یبقى معایا .ربنا وفقني لیھ و سخرل إنھ یحصل ، بس الحمد� إنحد 

اجة اي ح أوعلى جروبات  أوانا نادر جدا ما بنزل شغلي على بروفایلي على الفیس بوك 

عني على ي یشجأوتالتة بس و كل مرة الحمد� كنت بالقي رد فعل حلو  أو، نزلت تقریبا مرتین 

الشغل أكتر ، و كمان كان بیجیلي شغل ساعات من الجروبات دي ، و من زمان و انا عامل 

portfolio  علىBehance  یشوفھ یعني ، انا كنت عاملھ عشان  أوبس مش مھتم إن حد یعرفني

تقریبا ، بس كنت لما  followersس العمالء لما یكلموني اوریلھم شغلي علیھ ، و مكنش عندي ب

 ي و ناس كتیر تابعتني عن طریقھ .بتاع behanceبنزل شغلي على الجروبات دي بنزل لینك 

بعد فترة االجازة مكدبش علیكم بس انا ندمت علیھا ، ندمت و حسیت إنھا ضاعت .. 

كویس و كل یوم كان بیزید عن التاني بس محققتش فیھا حق تعبي  portfolioصحیح عملتلي 

على األقل .. وال األكونت زاد حاجة خالص ، و من یومھا قررت إني ابطل شغل مسابقات خالص 

بس و ابدأ ابني بروفایل كویس یساعدني بعد سنین لما یبقى عندي  Projectsو اشتغل على الـ 

 ھاخد الشغل بالسعر اللي یعجبني .ت ما احتاج شغل ھقدم و بعد كدة وق reviews 400و  300
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 بتاعي من ھنا .. portfolioتقدر تشوف الـ 

http://bit.ly/2tfP4FD 

 

 

 إنكل یوم تقریبا ، بس المشكلة  projectsبدأت على طول شغل و كنت بدخل اقدم على 

لما  freelancerاللي بیدیھالك  projectsفي الشھر اللي تقدر تقدم بیھا على الـ  bidsعدد الـ 

بس في الشھر ، بس بالمقارنة بعدد  projects 8! یعني تقدم على  8تكون اكونت ببالش ، ھي 

البروجكتات الكبیر جدا جدا اللي بینزل كل یوم ف ھو قلیل جدا یعني ، و عشان كدة كان الزم 

بفلوس عشان اقدر اقدم على عدد اكبر من البروجكت ف بالتالي فرصة إن عمیل  اعمل االكونت

 یشوفني و یبدأ یكلمني تزید .

 

 

http://bit.ly/2tfP4FD
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 .. Freelancerفي اكتر من نظام في موقع  -

زیادة تقدم  bids 10بتدفع دوالر كل شھر عشان تاخد  introفي نظام قلیل خالص اللي ھو الـ 

بتدیلك  plusزیادة تقدم بیھم ، و  bids 50و دة بیدیلك  basicبیھم على بروجكت ، و بعدین الـ 

 تقدم بیھم و ھكذا زي ما مكتوب قدامكم كدة . 100

كل شھر اقدم بیھم ، انا كنت بقدم  100و بقیت باخد  plusل اشتركت في الـ وانا في األ

م على الـ بتاعتي و اقد skillsو بعدین اجیب الـ  browse projectsغلط ، كنت بفتح صفحة 

projects  اللي موجودة فیھا لغایة ما اوصل لحاجات قدیمة من یوم و اتنین ، بس انا كنت غلطان

واحد و انا مش ھبقى متشاف  90و  80خالص بقى فیھ  project، عارف لیھ ؟ إلني ھنا بقدم في 

ن سل خالص ، حتى لو بقدم سعر قلیل بس ھو قدامھ ناس احووسطھم خصوصا إني لسة في األ

 بتاعتي مش ھتخلیھ یشوفني اصال . reviewsمني ملیون مرة و الـ 

بس برده الحمد� كان في حاجات باخدھا و بشتغل فیھا و باخد فلوس منھا ، عملت تقریبا 

10 projects اكتر .. أو 
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ي بروفایالت ناس غیري و بشوف شغلھم عامل أوبس برده المعدل كان قلیل و كنت بفتح كتیر 

كل كام ساعة ، و ما شاء هللا الفلوس كانت كویسة جدا و في  reviewsازاي و مكتوب عندھم الـ 

في حاجة ممكن  إندوالر لو مكنش اكتر .. حسیت  700 أو 600الشھر ممكن یعمل معدل 

 كالم معین لصحاب الشغل .ھي ، حسیت إنھم ممكن یكونوا بیتكبوا  إیھتساعدني بس معرفش 

إني محتاج لوجو  projectقلت لنفسي طب م انا احط نفسي مكان صاحب الشغل و اعمل 

ام ثانیة كل أو؟ .. تمام عملت بروجكت فعال لقیت في  إیھو اشوف بیعملوا  إیھو اشوف بیكتبوا 

؟ لقیت واحد  بیعرفوا ازاي أوع البروجكت ، ھم بیلحقوا ازاي ؟  bidواحد عاملین  15 أو 10

داخل باعتلي مسج على الموقع إنھ عایز یعمل الشغل دة ، ف سألتھ انت كلمتني ازاي ؟ قالي إنھ 

على البروجكت ف بیجیلي على ھیئة رسالة على الموقع ، و دة طبعا  bidل واحد عمل أوعشان 

العمیل  مثال ، بیفتحلھ باب إن %60واحد مقدمین بتبقى اكتر من  80 أو 70فرصتھ بقى وسط 

یتكلم معاه و یسألھ عن شغلھ اللي قبل كدة و ھكذا ، و لو شغلھ اللي قبل كدة عجب العمیل بیتفق 

 معاه على طول .

مثال ، حطیتھ قدامي زي  20بروجكت و انا عامل  35المھم الراجل دة كان عامل تقریبا 

ج عظیمة في أول كام ھدف كدة إني عایز اوصلھ و بدأت اطبق الطریقة دي و الحمد� جابت نتای

ل ما ینزل في الجنب ع أویوم ، انت بتظبط حاجة في الموقع عندك عشان یظھرلك البروجكت 

، ف انا بقیت مظبط حیاتي كلھا إن اي حاجة بعملھا سواء  notificationالشمال كدة ، یجیلك زي 

ابقى مصغر  ، إنيحتى بتفرج على فیلم  أوفاتح اي موقع عادي  أوالیستراتور  أوفاتح فوتوشوب 

الشاشة اللي انا بتفرج فیھا و عامل في مكان فاضي ع الشمال في الجنب عشان یظھرلي اي 

 بروجكت ینزل جدید .

كتیر في فترة قلیلة و مع  projectsو الحمد� فعال جابت نتیجة كویسة جدا و بدأت اخد 

بتاعتك كل ما یزید سعرك و تقدر تقدم سعر حلو في  reviewsالوقت طبعا كل ما یزید الـ 

البروجكت و تاخده بسبب خبرتك اللي قبل كدة طبعا ، و بعدین جت امتحانات و كدة و بعدھا یوم 
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دوالر في الشھر  30و دفعت  professional، طورت االكونت بتاعي عشان یبقى  20/1/2017

و حطیت لنفسي ھدف إني اعمل  projectsفي في الشھر و اقدر اقدم بیھم  bids 300عشان اخد 

دوالر في الشھر دة ، و فعال كنت بشتغل و بقدم على حاجات كتیر و قدرت احقق الھدف  500

دوالر رغم إنھا كانت شھور اجازة و كان فیھا سفر و خروج  500اللي انا حددتھ لنفسي و ھو 

ت ھدف و حققتھ تاني . و طبعا عدیبس قدرت اعملھم الحمد� ، و تاني شھر حطیت لنفسي نفس ال

 ي اعدي الراجل اللي كان قالي على الطریقة دة .إنالھدف الكبیر اللي كنت حاطھ لنفسي و ھو 
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دوالر من شغل  3000و عدیت الـ  4.8على الموقع بتقییم  reviews 50انا دلوقتي الحمد� لیا 

شغلي مع  أو Freelancer , 99Designs , DesignContest , fiverrالفري النس سواء على 

..  برا مصر  أول مسابقة لیا و شغل برا المواقع خالص مع ناس في مصر أوالراجل صاحب 

و دوالر و لسة مخلصتش  2000دوالر .. و تاني سنة عدیت الـ  1200أول سنة حققت تقریبا 

طبعا كان في وقوفات كتیر و غلطات كتیر في السنتین دول خلوا وقتي یضیع كتیر ، و بقالي اكتر 

عشان یبقى ھو شغلي  web developmentمن شھر و نص موقف شغل عشان دلوقتي بتعلم 

اء هللا ، زي ما قلتلكم الزم نطور نفسنا و إال ھیتداس علینا ، ادعولي بقى في الخطوة بعد كدة إن ش

 الجایة دي ربنا یوفقني فیھا و اوصل للي بتمناه كدة إن شاء هللا .

 , html5 , css3 , javascript , jquery , boostrapانا خدت كورسات 

sass , ajax 

ن قادر إني ابدأ اشتغل .. و أنا دلوقتي و إن شاء هللا في األیام الجایة دي ھكو

.. تقدروا تشوفوھا من ھنا و لو حابین طبعا و عایزین  fiverrعامل خدمة على موقع 

 موقع أقدر أصممھ إن شاء هللا ..

http://bit.ly/2sRuERJ 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2sRuERJ
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  Freelancerكونتي على موقع دي صورة من أ

 لینك األكونت ..و دة 

http://bit.ly/2sLpfMb 

 

.. و طبعا مكنش ھو طریقة التحویل  payoneerدي صورة من التحویالت على موقع 

 الوحیدة اللي استخدمتھا 
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و اللي بتبین انا حققت كام دوالر على  financial dashboardدي صورة من صفحة الـ 

 تحقق اكتر منھم كمان .. المھم تجتھد بس وهللا .. و اللي انت ممكن تحققھم و Freelancerموقع 
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 بكدة نكون اتكلمنا تقریبا عن كل حاجة في تجربتي اللي عدیت بیھا .

 دلوقتي ھشرحلكم بالصور كل حاجة ممكن تكونوا محتاجینھا إن شاء هللا .. 
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 .. Freelancerالتسجیل في موقع 

 تدخل ع الموقع من اللینك دة 

http://bit.ly/2sVaMfc 

 Sign upدي الواجھة الرئیسیة للموقع .. نضغط على 

 

 create accountو بعدین نضغط  workو بعدین ھنملى البیانات بتاعتنا و نخلي العالمة على 



3000الطریق إلى $  

 32 

 

ى یعني عل إیھعایزین نشتغل في  أوبتاعتنا  skillsالـ  إیھبعدھا ھیجیلنا الصفحة دي و ھنحدد فیھا 

 . saveالموقع ممكن نحدد اكتر من واحدة عادي ، و بعدھا نضغط 

 

 لیھا عادي دلوقتي . skipھیجیلك انك تضیف بیانات الدفع بتاعتك ممكن تعمل 
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تحت  continueبعدھا ھیجیلك إنك تعمل األكونت اللي بفلوس ، بس برده ممكن تقولھ ال و تعمل 

 عادي .
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بعدھا ھیظھرلك مسج فوق یقولك تفعل اإلیمیل بتاعك ، ھتدخل على االیمیل ھتالقي رسالة من 

 بتاعھم ، و ساعتھا االكونت ھیتفعل . activation linkالموقع و تضغط على الـ 

 

 dashboardفوق ھیدخلك على صفحة الـ  Freelancerبعد كدة ھتضغط على اللوجو بتااع 

 بتاعتك ..

 

اللي بیظھرلك فیھا كل حاجة .. لو قدمت في بروجكت و صاحب البروجكت كسبك الصفحة دي 

ترفض .. لو قدمت في مسابقة .. ھیظھرلك  أوك العمیل اختارك و لو عایز تقبل إنھیظھرلك ھنا 

ھنا لما صاحب المسابقة یعمل تقییم للتصمیمات بتاعتك و ھیظھرلك برده لما تكسب مسابقة .. و 

العمیل بعت فلوس البروجكت .. و  إنھیظھرلك لما تخلص بروجكت و تاخد فلوسھ ھیقولك 

 ھیظھر الفیدباك اللي ھو عملھولك ..
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مك و نوع األكونت بتاعك .. و لو عایز ترقیھ لحاجة اعلى برده .. ع الیمین ھنا ھیظھر اس

مثال و تكتب اسمك كامل  verify.. ھیطلب منك تعمل  إیھو ھیظھرلك انت اكونتك كامل بنسبة اد 

و حاجات من دي عشان تكمل االكونت بتاعك .. انا عن نفسي فضلت فترة كبیرة جدا كان اكونتي 

بسھولة یعني .. ممكن في االخر  %100ناقص واعملھ و ھیبقى  اللي إیھ.. ف انت شوف  60%

یبقى مطلوب منك تاخد اختبار انجلیزي .. انجلیزي بسیط خالص یعني اي  %100عشان یبقى 

دوالر ف لما یبقى معاك فلوس ابقى  5حد یقدر یجاوب علیھ و یاخده .. بس االمتحان دة ب 

 حسب االشتراك بقى اللي انت عاملھ . بتاعتك bidsاعملھ .. ھیظھرلك برده عدد الـ 

 . projectsالـ  أواللي موجودة  contestsمن ھنا ھتقدر تشوف الـ 
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 لما تضغط على اي واحدة من اللي فوق ، ھیجیلك صفحة جدیدة فیھا المستطیل دة .. بص یا سیدي 

 

Search  مسابقة و دي ملناش دعوة بیھا یعني ، غیر لو  أولو ھتدور على بروجكت بإسم معین

 حد قایلك على اسم مسابقة مثال و انت داخل تشترك فیھا .

Skills . زي إیھ. دي یا سیدي بتكتب فیھا انت عایز تشتغل في 

 ، اي حاجة انت عایز تشتغل فیھا . logo design  ،business cardكدة مثال .. بتكتب 
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ك إنعن طریق  profileبتاعك ، ھتفتح الـ  profileبتاعتك من الـ  skillsانت ممكن تعدل الـ 

و بعدین ھتنزل  edit profileو تعمل  profileتضغط على صورتك اللي فوق ع الیمین و بعدین 

 . add skillsتضغط  skillsتحت ھتالقي الـ 

 .. skillsاختیارات تحت الـ  3في 

یعني السعر متحدد و  fixed price projectsإما یكون  .. projectsفي نظامین للشغل في الـ 

یعني بروجكت بالساعة .. یعني انت  hourly projects أول مھما خدت وقت .. وثابت من األ

 دوالر في الساعة و حسب ما المشروع یاخد منك وقت ھتتحاسب علیھ . 4بتاخد مثال 

ال ھو صاحب البروجكت مش انت .. ھتالقي  أوو طبعا اللي بیحدد من األول المشروع كدة 

حاجات كدة و حاجات كدة فـ انت ھنا لما تعمل عالمة صح على االتنین یعني انت عایز النوعین 

 یظھرولك في النتایج تحت .

یعني لو عایز یظھرلك مسابقات في االختیارات تحت مش بس  contestsو تالت خیار اللي ھو 

projects ي .. یظھر االتنین یعن 

 ھیبقى قدامك بالشكل دة اسمھ و كدة .. projectدي صفحة النتایج اللي بتظھرلك تحت .. كل 
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bids/entries  دة بیوضحلك كام واحد قدم على الـproject  و لو ديcontest  ف ھیقولك كام

 واحد عمل تصمیم جوا المسابقة دي .

Started  6بیقولك البروجكت دة اتعمل امتى .. و تحتھا ھتالقي مكتوبd 22h  مثال .. دة معناه

 ساعة على ما یتقفل لو صاحب الشغل مختارش حد  22ایام و  6ھ فاضلھ إن

Price(USD)  لو دة ..project  ف ھو بیقولك متوسط سعر الناس اللي مقدمة علیھ كام .. یعني

ف ھو  contestالمتوسط بتاعھم و یكتبھولك ھنا .. لو دي  كل واحد بیقدم سعر و ھو بیحسب

 بیقولك سعر المسابقة كام و كلھ بالدوالر طبعا .

ـ  إنفي عالمة صح مكتوبة باألخضر كدة .. دي معناھا  دة عامل تأكید لطریقة  projectصاحب ال

 الدفع بتاعتھ . 

 في حاجات بتبقى مكتوبة على المسابقات زي كدة .. 
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Sealed  .. یعني التصمیمات اللي مقدمھا المصممین جوا المسابقة مش ھتبقى ظاھرة لكل الناس ..

 ما انت ال .إنیعني صاحب المسابقة بس ھو اللي ھیبقى شایف التصمیمات .. 

Urgent  ساعة بس و ھتخلص و دي طبعا اللي بیحددھا  24.. یعني المسابقة دي نزلت و قدامھا

 مستعجل علیھا . صاحب المسابقة إلنھ بیبقى

NDA  جو دة بعد ك متستخدمش اللوإن.. دي لما بتدخل تشترك فیھا بیخلیك توقع على اتفاقیة كدة

بتاعك .. حاجة زي كدة یعني .. انا عمري ما قریتھا  portfolioمتعرضوش في الـ  أوكدة 

 D:الصراحة فلو حابین تقروھا ابقوا اقروھا 

Guaranteed صاحب المسابقة ھیختار تصمیم  إنالجنب دي .. معناھا  اللي مكتوبة باألخضر في

 في األخر اكید .. اكیید !

في مسابقات ممكن تقعد تشتغل و ینزل فیھا تصمیمات كتیر و صاحب الشغل في األخر  نإل

 مایخترش حد یكسب .. دة عادي جدا یعني 

بتاعك  profileط الـ ھتالقیھ بیقولك عشان تقدر تقدم فیھ الزم تظب projectبعد ما تدخل الـ 

 ك تحط صورة مثال .. حط صورتك و یستحسن تبقى صورة رسمیة شویة إناألول .. زي 
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عنك .. اشرح للناس  summary.. و بعدین  إیھاكتب اسمك اللي عایز یظھر .. و اكتب شغلتك 

" عامة " إلن الكالم دة ھیبقى مكتوب على بروفایلك .. ملوش عالقة بالبروجكت  إیھانت ھتقدملھم 

اللي انت بتقدملھ .. اكتب تقریبا سعرك في الساعة كام .. ابدأ من اقل حاجة یعني لو انت لسة بادئ 

 و اللغة مكان اقامتك و كدة .

و ممكن یطلب منك تفعیل األكونت بتاعك عن طریق اإلیمیل زي ما قلنا .. تفتح اإلیمیل 

 . activate.. افتحھ و اضغط على  Freelancerبتاعك ھتالقي إیمیل من 

ـ   projectبتاعتك .. لو داخل  skillsو برده ممكن یطلب منك في األول انك تعمل تحدیث لل

 بتاعتك . skillsحددھا اصال ھیقولك لو عایز تضیفھم للـ مختلفة عن اللي انت م skillsفیھ 

 بعد ما تعمل الحاجات دي اللي ھي بتتعمل مرة واحدة بس طبعا و بعد كدة مش ھنعملھا تاني .. 

 على البروجكت .. bidك تعمل إنھیجیلك 
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 بعد ما تضغط علیھا ھتظھرلك الحاجات دي

 

قیھا قدامك تقدر تاخد فكرة األول قبل ما تحدد طبعا ممكن لو مكتوب نبذة عن البروجكت ھتال

روبي ھندي .. ف  7000ھنا مثال انت محدد  Paid to youسعرك .. و بعدین تكتب سعرك كام 

توماتیك بیضیف الرسوم اللي بیاخدھا منك .. و ساعتھا بیبقى العرض اللي انت مقدمھ أوالموقع 

 بیساوي السعر اللي انت حطیتھ + سعر الرسوم دي .
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 **Freelancer  على كل  %10بیاخد رسومproject  دوالر  5دوالر .. و بیاخد  50أعلى من

.. ھو بیحط  5دوالر .. حتى لو كان البروجكت نفسھ انت مقدم فیھ  50اقل من  projectعلى كل 

 دوالر . 10و یبقى انت مقدم  5

.. انا كنت بعمل ي عشان تعرف تنافس أول متفكرش في الفلوس وعشان كدة لو انت في األ

دوالر بس .. بس عشان تقدر تقف على رجلك في  5دوالر عادي یعني باخد  10حاجات ب 

 الموقع الزم متفكرش في الفلوس في األول .. خلیك عارف إنك بتبني لبعد كدة .

 . place bidو بعدین تضغط  projectو بعدین تحدد األیام اللي انت ھتخلص فیھا الـ 

 ھیجیلك متسطیل صغیر كدة  place bidبعد ما تضغط 

ل العروض كلھا .. و بیبقى لونھا مختلف أوبتاعتك تظھر في  bidدة بیقولك لو انت عایز تخلي الـ 

یعني بمعنى أصح صاحب الشغل ھیشوفھا ھیشوفھا .. بس دة طبعا بفلوس ف مش الزم دلوقتي 

 و ھیختفي المستطیل دة . no thanksخالص .. ھتقولھ 

ك تقدر تعمل الـ إن.. یعني تكتب لصاحب الشغل عن  summaryدة ھیجیلك إنك تكتب بعد ك

project  تحطلھ لینك  أومثالbehance  اي حاجة انت حابب تقولھا .. ممكن تسیبھا  أوبتاعك
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فاضیة عادي جدا و انا بسیبھا فاضیة كتیر .. و ممكن برده تكتب كالم جاھز و تخلیھ عندك في 

notepad و في اي summary  من دي تروح عاملcopy & paste . و خالص 

 

أو ال .. و لو كتبت الـ  summaryسواء كتبت الـ  projectكدة خالص انت قدمت في الـ 

summary  ك تكتب الـ إنھیجیلكskills  ھا قریبة للبروجكت .إنبتاعتك تاني اللي شایف 

دي اصال ؟ بص یا سیدي  milestoneالـ  إیھبتاعتك ..  milestoneبعدھا ھیجیلك الـ 

دوالر مثال .. ف انت كدة بتقدم طلب من صاحب البروجكت  25بسعر  projectانت لما بتقدم على 

.. ھو بیعمل  milestoneدوالر .. و دي ھي الـ  25ھ لو كسبك یحط مبلغ في البروجكت بقیمة إن

create milestone ي اللي بتضمنلك فلوسك .. إلنھا و یضیفھا بالمبلغ اللي انت حددتھ .. و د

بتبقى موجودة في الموقع في البروجكت اللي انت خدتھ .. ف حتى لو ھو مدفعش و حصل مشكلة 

 ھتلجأ للموقع و ھیحلوھا و ھتاخد فلوسك لو طلع معاك حق طبعا .

على  highlightك تعمل مثال إنبیبقى في خیارات تانیة و انت بتقدم على البروجكت زي 

بتاعتك و ھكذا عشان تلفت انتباه صاحب البروجكت یعني .. بس برده بفلوس ف ملھاش  bidالـ 

 الزمة دلوقتي ع االقل .

؟ تقدم على غیره و غیره لحد ما تزھق .. في ناس و  إیھبعد ما قدمنا ع البروجكت نعمل 

عا إلنھم كلھم و اكتر طب 300في الشھر و كنت بخلص الـ  300انا منھم كنت بعمل إني اقدم على 



3000الطریق إلى $  

 44 

كتیر .. و ھشرحلكم  projectsساعات .. ف انت الزم تشد حیلك و تقدم على  4كل  1بیزیدوا 

طبعا ازاي تقدم أول واحد عشان یروح لصاحب البروجكت على ھیئة مسج .. و طبعا انت كدة 

خد اھیفتح كالم معاك و لو فتح كالم معاك یبقى بنسبة كبییرة جدا انت تقدر ت %70قدامھ و بنسبة 

 الشغل دة لو انت فعال تستاھل و عندك اللي یخلیھ یختارك .
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 ؟؟ل واحد یقدم على بروجكت ؟أوطب ازاي تبقى 

السر دة مھم جدا و ممكن ناس كتیر تكون عارفاه و متحبش تقولھ لحد إلنھ فعال بیفرق جامد معاك 

 Freelancerفي إنك تاخد شغل على موقع 

.. ھتقف علیھا .. دي  notificationsو الـ  messagesھتالقي في عالمة كدة جنب الـ 

نزلت .. ھتالقي في رمز الترس كدة فوق .. دة ھیدخلك على الـ  projectsبیظھرلك فیھا اخر 

settings . بتاعتھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد ما تضغط علیھا ھیجیلنا الحاجات دي .. 
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؟ یعني عایز لما تضغط  إیھ.. یعني  open links in new windowل حاجة بیقولك أو

على البروجكت الجدید اللي ظاھر دة یفتحلك في صفحة تاني ؟ ف انت اختار اللي یریحك بس انا 

 أفّضل إنك تعلم علیھا عشان كدة احسن یعني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كدة  .. دي یا سیدي یعني یظھرلك على الشمال تحت show pop-upsتاني حاجة بیقولك 

 في بروجكت جدید نزل  إنمثال ..  facebookالـ  notificationsحاجة شبھ 
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 نسیبھا دلوقتي و نرجعلھا في األخر بعد ما نوضح كل حاجة ..

الجدیدة  projectsبالمسابقات الجدیدة وال الـ  notificationsھتالقي عندك بیسألك عایز یجیلك 

 وال االتنین ؟ 

في مسابقة جدیدة  إنلما یجیلك  إیھاھم .. طب لیھ ؟ انت ھتستفید  projectsھي طبعا الـ 

نزلت ؟ م انت لسة على ما تعمل الشغل بتاعھا و تقدمھ ممكن حد یكون سبقك برده عادي جدا .. 

انت  projectsما الـ إنفي األخر ..  أول وھ بیشوف التصمیمات كلھا یعني سواء انت في األإنغیر 

ـ أولو قدمت   projectsل واحد طبعا بتفرق معاك جدا .. ف أنا من رأیي تعملوا عالمة صح على ال

 بس .

 skills؟ ھو ھیجیبلك الـ  إیھ skillsفي  notificationsتحت بقى بیسألك عایز یظھرلك 

 skillsاللي انت محددھا في االكونت عندك اصال زي ما قُلنا قبل كدة .. ف انت بعد ما تحدد الـ 

 منھم یظھرلك و ممكن تعلّم علیھم كلھم عادي . إیھفي االكونت .. حدد ھنا عایز  بتاعتك

دي یظھرلنا  skillsكدة احنا قُلنالھ إن احنا عایزین اي بروجكت جدید ینزل في الـ 

notification  ل ما ھیظھرلك الـ أوعلى الشمال تحت .. فـnotification  دي ھتضغط علیھا

 placeو بعدین تحدد سعرك و عدد األیام و تضغط  bid on projectبسرعة و بعدین تعمل 

bid  ل واحد یعمل أو.. لو انتplace bid  ف مبروك علیك یا سیدي انت دلوقتي عرضك ..
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وصل لصاحب البروجكت على ھیئة رسالة على األكونت عنده .. و انت اسمك ظاھرلھ أكتر من 

 اي حد تاني مقدم على البروجكت .

ممكن تقعد  summaryأول خطوة بس ھي اللي بتحدد مین األول .. الـ  خلیك عارف إن

 دي ھي اللي مھمة . place bidل خطوة اللي ھي أوساعتین تكتب فیھ .. إنما 

لما یتبعت رسالة لصاحب البروجكت .. ھیظھرلك الشات بتاعھ بس مش ھتعرف تكلمھ .. 

ل واحد و مجاش اتكلم أولي انا كنت ھو اللي بنسبة كبیرة ھییجي یتكلم معاك .. و محدش یقو

 اللي حصل . إیھمعایا .. ما تقدم على كذا بروجكت و شوف بعدھا 

و للمرة الملیون بقول و بعید و بزید .. ما تقفوش یا جماعة .. متخلوش اي حاجة تاخد 

تفكیركم و تعطلكم .. دة متكلمش .. د انا مش عارف اطلع األول .. الموضوع محتاج اجتھاد و 

 150شھور مكسبش اي مسابقة و بكون اشتغلت اكتر من  4 أو 3حتاج صبر .. بقولك كنت بقعد م

مسابقة مثال و بتصمیمات كویسة فعال .. و كان بقالي فترة شغال كمان مش مبتدئ .. و بیتطلب 

مني تعدیالت و اعدّل و اظبط و اعملھم بسرعة و في األخر یكسب حد غیري .. أي حد غیري 

مكنش وصل لحاجة .. اتعبوا شویة الموضوع یستاھل التعب و یستاھل تتعلم عشانھ كان زھق و 

و یستاھل إنك تسیبك من أي حاجة تانیة من اللي مكسبھا سھل دي .. اتعبوا شویة و ربنا ھیكرمكم 

 وهللا من وسع .

و برده عایز أقول للناس ما تصدقش أي أرقام بتتقال على المواقع بتاعت اإلحصائیات 

بتكسبك معرفش كام في الشھر لو جبت كام نقطة .. و سھل تجیبھم في یوم و تكسب معرفش  اللي

دوالر في الشھر .. الناس دي بتضحك علیكم .. المواقع حقیقیة و بیاخدوا فلوس .. بس  500

عمرھا ما تبقى بالسھولة دي .. و األرقام الوھمیة دي عشان یشجعك تدخل عن طریقھ بس و یاخد 

و انت مش مشكلة بعد كدة بقى بالنسبة لھ .. متصدقوش الناس دي و متخلوش حد علیك فلوس 

 یعیشكم في وھم .

 معلش دول كلمتین كدة كان الزم اقولھم و افكر الناس بیھم تاني و تالت .
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لو العمیل دخل یكلمك على الشات بتاع الموقع .. ھیطلب منك یشوف شغلك اللي قبل كدة 

اي حاجة في الشغل اللي انت بتشتغلھ .. توضحلھ انت بتعرف  أوبتاعك  behanceمثال .. ابعتلھ 

مش  أو.. ھیتكلم معاك عن التفاصیل اللي عایزھا .. لو طلب حاجة انت مش فاھمھا  إیھتعمل 

شكل لیھا مثال لو ھي  أوعارفھا روح بسرعة على جوجل دور علیھا و شوف شرح سریع لیھا 

تعملھا ارجع بسرعة و قول إنك ھتعرف تعملھا و ھكذا ..  و لو ھتقدر graphicsفي شغل الـ 

اي حاجة للتواصل خارج الموقع .. مفیش مشكلة  أوممكن یطلب منك سكایب بتاعك یكلمك علیھ 

لو مش ھیدفعلك برا الموقع .. یعني في ناس مش بتحب شات الموقع ف عشان كدة بیطلبوا منك 

خد مدة كویسة اكتر من اللي انت محتاجھا اصال .. حاجة برا الموقع تتكلموا علیھا .. حاول تا

عشان لو حصل أي ظروف .. ممكن یطلب منك نموذج تعملھولھ بسرعةة عشان یشوف انت تقدر 

تعملّھ اللي ھو عایزه وال ال .. ممكن لو انت لسة في األول تعمل نموذج و توریھولھ .. انت بتدور 

نفسك و عشان یبقى لیك اسم في الموقع الزم على شغل .. متكسلش انت محتاج تشتغل و تطور 

 تبدأ كدة .

ك تعمل نإلو اتفقتوا على كل حاجة خالص .. قولھ یكسبك البروجكت و لما یكسبك ھیجیلك 

accept  أوreject  ھیظھرلك على الـ ..dashbord  بتاعتك و ھیظھرلك في الشات و في

بالمبلغ و زي ما شرحنا قبل  milestoneالبروجكت .. بعد ما یكسبك البروجكت اطلب منھ یعمل 

ھ ھیحط المبلغ اللي انتم متفقین علیھ في البروجكت .. عشان لو حصل اي مشكلة إنكدة دة معناه 

ترفضھ .. و لو  أوساعة عشان تقبل البروجكت  36بینكم یبقى الموقع ھو الحكم .. ھیبقى قدامك 

 معملتش حاجة طول المدة دي ھو ھیترفض لوحده .

 

ایام  3ك ھتقعد إنبالك من النقطة دي كویس .. انت ممكن تقول لصاحب الشغل  ** خد

ساعة تكون عملت نموذج یوضح  36و كدة یعني عشان توریلھ حاجة .. بس حاول في خالل 

فكرتك و اللي انت ھتقدمھ لصاحب البروجكت .. و لو اتفقتوا و لو اتفاق بسیط و في تعدیالت .. 
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طب لیھ مقبلوش من األول ؟ .. انت أول ما تقبل البروجكت ھیتخصم  اقبل البروجكت .. ھتقولي

منك رسوم الموقع .. ف لو انت قبلت البروجكت و موصلتوش التفاق یبقى انت اتخصم منك 

 رسوم الموقع ع الفاضي .. عشان كدة بفّضل إنك تعمل زي ما بقول كدة عشان متخسرش .

 

 

 لما تقبل البروجكت ھیظھرلك الحاجات اللي فوق دي لما تدخل البروجكت .. 
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من  صاحب الشغل عشان  milestonesھیظھر فیھا لو انت طالب  milestonesالـ 

 تحت ھو مجموعھم . totalیعملھا .. و ھیظھر فیھا اللي ھم عاملھم فعال و ھیبقى الـ 

ـ  ما تخلص الشغل .. اي حاجة عایز ترفعھا تحطھا  و دة اللي ھترفع فیھ الملفات بعد filesال

 file ما لوإن.. ما عدا مثال لو درافت صورة وال حاجة ممكن تبعتھالھ شات عادي ..  filesفي الـ 

 . filesیبقى تحطھم كلھم في الـ 

تحط علیھا  أو mock-upلو عملت اي حاجة توریھا لصاحب الشغل .. حاول تحطھا في 

ة بس بحیث إن الشغل یبقى باین كویس و في نفس الوقت میعرفش یستخدمھ .. بسیط كد draftممكن 

 احفظ حقك وخالص یعني .

لما ترفع الملفات على البروجكت .. العمیل ھیراجعھم و لو عجبوه خالص اطلب منھ یعمل 

complete  أوللبروجكت release milestone  ل ما یعمل كدة ھتالقي الفلوس اتحولت أو.. و

یعني ..  reviewعنك اللي ھو  feedbackفي ساعتھا .. و بعد كدة اطلب منھ یسیب لحسابك 

ـ  بتاعك و دة ھیفیدك جدا طبعا بعد كدة .. بالذات لو إیجابي  reviewعشان یتكتب على بروفایلك ال

 طبعا .

و الشغل فیھا ..  ویاریت لو في  projectsتقریبا كدة شرحنا كل حاجة بالتفصیل عن الـ 

.. صدقوني لو مش بتعرفوا تدوروا وهللا ما ھتكملوا  إیھخطوة متشرحتش متقفوش و تقولوا دي 

في اي شغلة من دي و حتى لو اشتغلتوا مش ھتعملوا حاجة زي ما المفروض یتعمل .. ھیبقى 

یا جماعة والنبي .. و اھم  سكم .. دوروامكسب باھت كدة مش ھیبقى كبیر وال ھتقدروا تطوروا نف

افتحوا جوجل و دوروا على كل حاجة .. كلموه بالعامیة ھیفھمكم وهللا ..  ** Google **حاجة 

في ملیون غیركم سألوا السؤال اللي انتم عایزینھ دة .. دوروا و ھتالقوا حل لكل حاجة .. كل 

 حاجة !
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مسموحة لیك في الشھر بتاعتك ال bids** لما بیجیلك بروجكت و بتخلصھ عدد الـ 

بروجكت .. بقیت مشترك في  50.. عشان كدة انا دلوقتي بعد ما بقیت عامل اكتر من  1بیزید 

في الشھر  109غیر اللي معایا اصال ف یبقى معایا تقریبا  bids 50عشان بیدیني  basicالـ 

 زي ما في الصور اللي فوق .

 ..  Contestsنیجي بقى لنظام الـ 

و  descriptionو ندخل مسابقة معینة .. ھیظھر عندنا اول حاجة الـ  skillsبعد ما نختار الـ 

ھیكون فیھ شرح العمیل للـ شغل اللي ھو عایزه بالظبط و لو في اي مرفقات ھتالقیھا موجودة 

ـ   Entriesو ھتالقي سعر المسابقة موجودة فوق ع الیمین .. و ھتالقي فوق  descriptionتحت ال

و لما تضغط علیھا ھیجیلك التصمیمات اللي الناس قدمتھا في المسابقة و لو المسابقة معمولة 

sealed . مش ھیظھرلك طبعا التصمیمات 
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.. لما تضغط علیھ ھیظھرلك صفحة  upload entryو تقدر تقدّم انت في المسابقة عن طریق 

 تانیة ..

 

ھیسألك فوق دة تدریب وال انت عایز تشارك في المسابقة .. ف تختار زي ما في الصورة كدة .. 

مثال .. و لو ھتكتب شرح للتصمیم  logo designو بعدین تكتب عنوان للتصمیم .. اكتب اي حاجة 

 برده یعني مش فارقة .. متركزوش في الحاجات التافھة یا جماعة و تقفوا logo designاكتب  أو

شا� تكون كاتب احلى كالم  إنوالنبي .. كل الحاجات دي صفر ع الشمال لو التصمیم وحش .. 

 في الدنیا .. لو التصمیم وحش كل دة مش ھیفرق وال ھیعمل حاجة .

ك تحدد سعر للتصمیم بتاعك لو صاحب المسابقة مكسبكش .. ممكن إنفي اختیار تحت 

 ھ یعني .. بس انا بفّضل متعملھوش إلنك متعرفش انتیبقى عنده بدیل تاني إنھ یشتریھ لو عاجب
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ر ھ یشتریھ و ساعتھا ھیبقى لھ سعر اكتإنتصمیم ھیعجبھ وال ال .. لو عجبھ انت ممكن تتفق معاه 

 بكتیر ما كان سعره و انت بتضیفھ لسة في المسابقة .

 

 یعني تخلیھ بلون مختلف عن باقي highlightك تعملھ إنتحت ھتالقي خیارات زي 

یعني  sealedك تخلیھ إنالتصمیمات عشان یبان لصاحب المسابقة و دة بفلوس  طبعا .. و في 

 مخفي عن المصممین التانیین و دة برده بفلوس .

التصمیم دة انت عاملھ كلھ بمجھودك و مفیش اي عناصر  إنو تحت ھتالقي معمول عالمة 

بالموضوع إلنھ بیعرض الشغل بس .. دة ملوش عالقة  mockupفیھ من موقع تاني .. و طبعا الـ 

 مفیش مشكلة خالص . mockupمش الشغل نفسھ .. ف لو انت مستخدم 

تقدر تتابع بقى لما  entriesو خالص كدة تصمیمك ھینزل في الـ  submitو بعدین اعمل 

 حاجة . وأیشیلھ خالص و ممكن یكتبلك علیھ كومنت یقولك لو محتاج تعدیل  أویعملك علیھ تقییم 

لو كسبت المسابقة ھیقولك على صفحة ھتدخلھا و تعمل فیھا رفع للملفات بتاعت المسابقة 

كلھا و ممكن یحددلك الصیغ اللي مطلوب ترفعھا و بعدین العمیل ھیشوفھا و لو تمام ھیقوم مخلص 

 المسابقة و باعتلك الفلوس .. 

عش الترتیب الصح .. مینفكدة بعد ما بقى معانا فلوس .. نفكر بقى إزاي نسحبھا .. إلن دة 

نفكر إزاي نسحب الفلوس اللي لسة ھنشتغل و نجیبھا .. لما تدخل جوا الموضوع ھتشوف الصورة 

 اوضح بكتیر .
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 ازاي نسحب فلوسنا من الموقع ؟ 

ھتقف على المبلغ اللي موجود فوق في األكونت بتاعك .. و ھیفتحلك قایمة كدة ھتالقي في آخرھا 

Withdraw money . دوالر ع األقل . 30ل أو. و طبعا التحویل بیبقى من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و ھشرحھا بالتفصیل  Freelancerھتضغط علیھا .. ھیجیلك صفحة تانیة فیھا طرق السحب من 

 إن شاء هللا ..
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.. و دي تحویل مباشر للبنك بتاعك .. بس مسموح بیھا  Express Withdrawalأول طریقة 

 وال دولة عربیة منھم .. یعني متشغلش بالك بیھا إلنھا مش ھتنفع . دول بس .. و مفیش 8في 

.. و ھي الطریقة األوسع انتشارا یعني اعتقد و األفضل لناس كتیر جدا ..  Paypalتاني حاجة 

و فیزا تكون شغالة علیھ .. بالنسبة  paypalخصوصا إنھا مش محتاجة اكتر من اكونت على 

علینا و مش ھینفع .. بس اعتقد في اغلب  paypalة قافلة لمصر ف الحكومة المصریة مشكور

 دوالر .. 30الدول العربیة شغالة .. طبعا التحویل زي ما قلنا أقل حاجة 

Skrill  ھ موقع بتشترك فیھ و یبقى لیك فیزا كارد عن طریقھ و إن.. و دي حسب ما اعرف یعني

 افتي .بتسحب بیھا یعني .. بس انا مجربتوش الصراحة و مش حابب 

Wire Transfer  و دي طریقة سحب للبنك برده بس دي موجودة لكل الدول بقى .. أقل مبلغ ..

دوالر .. بس دول على فكرة میعتبروش  25دوالر و بیاخد منك رسوم  500للسحب عن طریقھ ھو 

 حاجة .. و تعتبر یمكن اقل طریقة بتاخد فلوس ..
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Freelancer Debit Card  و دي اللي ھي ..Payoneer  و دة موقع بنك امریكي وھمي

بتسجل علیھ و یبعتلك ماستر كارد على البیت عندك تستخدمھا .. و شرحناه قبل كدة و ھنشرح 

بتاعك و تسحب عن طریق بایونیر و انا بستخدم  payee IDالتسجیل فیھ بعدین .. بتدخل الـ 

حب من كویسة جدا بس مشكلتھ إنك بتسبایونیر الفترة دي بالذات في المبالغ القلیلة .. ھو طریقة 

جنیھ .. فلو المبلغ كبیر شویة بتضطر تسحب  3000اعلى مبلغ سحب فیھا  ATMو الـ  ATMالـ 

دوالر على كل سحبة .. فـ ساعات بتضیع منك شویة  3.5على اكتر من مرة .. و بایونیر بیاخد 

 فلوس یعني .

ممكن تشتغلوا علیھا و انا اشتغلت على  Freelancerفي مواقع تانیة كتییر جدا غیر موقع 

شاء هللا ھحاول في الكتاب دة یبقى  إنبعضھم و ھنقلكم خبرتي عنھم برده عشان لو حد حابب .. 

تقریبا كل حاجة انت عارفھا من قبل ما تبدأ .. عشان تتخلص من الوسواس اللي بیخلیك تتعطل 

 . D:دة و تبدأ على طول 
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 .. 99Designsموقع  -

الموقع دة انا برشح إنك تشتغل فیھ بعد ما مستواك یبقى فوق المتوسط بشویة .. متبدأش من الصفر 

إلنھ فلوسھ عالیة و دة بیخلي التنافس فیھ شدید جدا و مستویات عالیة جدا بتخلي فرصتك في 

 الفوز شبھ معدومة .. طبعا كل واحد و حظھ و رزقھ .. بس عموما دي نصیحتي و انت لیك كامل

 .االختیار .. نیجي للتسجیل في الموقع 

 دة لینك الموقع .. 

http://bit.ly/2sKDMb2 

 بعد ما تفتحھ ھیجیلك الصفحة دي 

 

 

 sign upفوق و جواھا ھتالقي  log inھتضغط على 

http://bit.ly/2sKDMb2
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 بعد ما تضغط علیھا ھیجیلك صفحة التسجیل

  

 

 

 

 

 

 

  registerو بعدین  I’m a designerھتدخل بیاناتك فیھا و تختار 
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 browse contestsبتاعتك و ھتضغط على  profileبعدھا ھتجیلك صفحة الـ 

  

 

اللي  إیھتختار منھا  industriesو  categoriesبعد كدة ھتجیلك صفحة المسابقات و ھتالقي في 

 جال دة ..عایز تشتغل فیھ و ھیظھرلك المسابقات في الم
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 submit entryتقدر تختار أي مسابقة انت عایزھا و تقدم فیھا و لما تدخل المسابقة ھتالقي في 

لإلیمیل بتاعك األول عشان تعرف تقدم  verifyتقدر تقدّم التصمیم بتاعك .. و طبعا الزم تعمل 

 على المسابقات دي .

مسابقة یقدم فیھم في الشھر .. و الـ  28لما كنت بشتغل فیھ .. كان األكونت الجدید بیدولھ 

limit  ل ما تكسب مسابقة .أودة كان بیتشال 

بیقبل التحویل عن طریق بایونیر برده .. و الزم یبقى معاك اكتر من  99Designsموقع 

 . passportلألكونت األول عن طریق  activateدوالر و عامل  25
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 DesignContestموقع  -

بس  99designsبرده برّشح إنك تدخلھ و مستواك متوسط .. المستوى فیھ بحس إنھ أقل شویة من 

 الفلوس فیھ عالیة جدا .. تقدر تدخل فیھ و تنافس و تكسب منھم .. 

 تقدر تدخل الموقع من ھنا ..

http://bit.ly/2te2Qs4 

  registerدي واجھة الموقع و تقدر تسّجل عن طریق 

 

 I’m aبعد ما تضغط علیھا ھتجیلك صفحة تانیة ھتملى فیھا البیانات بتاعتك و تعلّم على 

designer 

http://bit.ly/2te2Qs4
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بعد ما تخلص التسجیل ھتجیلك الصفحة دي و ھتروح على اإلیمیل بتاعك ھتالقي إیمیل من 

لألكونت بتاعك .. و بعدھا تقدر تبدأ  verificationالموقع .. ھتفتحھ و ھتالقي لینك عشان تعمل 

 تدخل في مسابقات زي المواقع اللي قبل كدة بالظبط .
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انت اللي ھتعمل خدمة تقول انت بتعرف تعمل  خمسات .. أو Fiverrفي مواقع تانیة زي 

بتاعك و خبرتك و سعرك و كل حاجة ممكن  portfolioو تشرح أكتر عن شغلك و عن الـ  إیھ

 5تقدمھا للعمیل .. و العمیل ھو اللي ھیدور علیك و یوصلك .. اقل خدمة في المواقع دي ھي 

دلوقتي بیسمحلك تعمل اضافات كتیر للخدمة توصلھا ألي سعر انت عایزه ..  Fiverrدوالر .. 

 خمسات برده بیسمحلك بالمیزة دي بس لما تبیع عشر خدمات األول و ساعتھا تقدر تعمل إضافات .
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  Fiverrموقع 

 تقدر تدخلھ من ھنا .. 

http://bit.ly/2tggzif 

 

 فوق ھیجیلك صفحة تسجیل تكتب فیھا إیمیلك و بعدین تكتب الباسوورد كمان .. joinھتضغط على 
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برده عن طریق اإلیمیل .. ھتفتح اإلیمیل بتاعك  activationبعد كدة ھتالقیھ بیطلب منك تعمل 

 و ھتالقي منھم إیمیل تفتحھ و تضغط ع اللینك اللي فیھ .. 

بعد كدة ھتضغط ع الصورة اللي فوق و بعدین ھتضغط على إسمك .. ھیدخلك على 

.. دي معناھا إنك ھتعمل خدمة جدیدة .. اكتب فیھا  Create a gigصفحتك .. تحت شویة ھتالقي 

ل ما تخلص الخدمة دي ھتنزل للناس أوو املى البیانات اللي ھو عایزھا .. و  إیھانت عایز تعمل 

 ھییجي یطلبھا منك .و اللي عایزھا 
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 موقع خمسات

 تقریبا بس معمولة عربي ..  fiverrنفس الفكرة بتاعت  

 ھتدخل الموقع من ھنا ..

http://bit.ly/2tPG3jv 

 

بعد ما تفتح الموقع ھتجیلك الصفحة دي .. اضغط على سّجل مجانا .. بعد كدة ھتظھرلك صفحة 

 التسجیل املى فیھا بیاناتك 
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بعد ما تسّجل برده ھیطلب منك تفعیل األكونت عن طریق اإلیمیل و نعمل الخطوة اللي 

عملناھا كل مرة .. زي ما انتم شایفین المواقع كلھا شبھ بعض في تسجیلھا .. فـ مینفعش نبقى 

عایزین نشتغل ع النت و مش عارفین نعمل كام خطوة زي دول .. مش حابین نقرا حتى ھو طالب 

 و نجّرب و ندّور .. الزم یا جماعة تبقوا بتعرفوا تتصرفوا یعني . و نعملھ إیھ

 upworkالمھم إحنا كدة تقریبا خلصنا مواقع الشغل اللي انا اعرفھا ع األقل .. في موقع 

كمان و التسجیل فیھ زي باقي المواقع بالظبط .. بس ھو شروطھ كتیر و الفترة اللي فاتت بالذات 

غیر سبب و ناس كتیر اتظلمت .. ف لو ھتشتغل فیھ تخلي بالك إنھم شالوا ناس كتییر جدا من 

 ممكن یقفلوا أكونتك في اي وقت من غیر سبب وال أمل إنھم یرجعوا یفتحوه تاني .
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 .. Payoneerشرح التسجیل في موقع 

 ھتدخل ع الموقع من اللینك دة ..

http://bit.ly/2teFP8m 

 تسجیل االشتراك .دي واجھة الموقع .. ھتضغط 

 

 ھتجیلك صفحة التسجیل .. اكتب فیھا بیاناتك
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و بعدین واصل .. ھتجیلك صفحة تانیة .. حاول تكتب عنوانك یكون واضح و مظبوط عشان 

 ھیبعتولك علیھ الكارت علیھ
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 بعد كدة ھتجیلك صفحة تكتب فیھا بیانات االكونت بتاعك .. و رقم بطاقتك و ھكذا 

 

 

 

 

 

 

 

 



3000الطریق إلى $  

 72 

بعد كدة ھتجیلك صفحة تكتب فیھا رقم حساب البنك بتاعك لو عایز یتحول علیھ .. اإلضافة دي 

 جدیدة و مكنتش موجودة وقت ما عملت االكونت ..

 

 

 

 

 

 

طلبك و یوم یراجعوا  بعد كدة ھیقعدوا تقریبا 

 اسابیع تقریبا .. 3یبعتولك إیمیل إنھم وافقوا علیھ و إن الكارت ھیوصلك في خالل 

 

 

 

 

 

بعد ما یوافقوا على طلبك و الماستر كارد یجیلك .. ھتدخل على االكونت بتاعك و ھیظھرلك إنك 

تعمل تفعیل للماستر كارد .. و بكدة تكون الخدمة اشتغلت و تحدد رقم سري للماستر كارد بتاعك 

 ماستر كارد . أوو تستلم علیھ فلوسك زي اي فیزا 
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