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Twitter is the best way to discover what’s new in your world 

)ويترمن موقع ت( 

  مقدمة
  

  أن تـشعل    يتم إرسالها علـى المـأل       حرفاً 140  لرسالة ال تتجاوز الـ     يمكن لــــه

 نبهنا إلى خطر محـدق    ؟ أو ت  في أرباح الشركات  أو تزيد   ؟  لعالم في مكان ما من ا     ثورة  
  !تبعات كارثة وشيكة؟وتجنبنا 

  
مـن خـالل      قليلـة  ثـوان بيـتم إرسـالها      قـصيرة    جمـل بـضع   بتعبير آخر، هـل بإمكـان       

وصـف   مجرد نقل خبر أو عرض صـورة أو          يس ل ،محمول أو عبر هاتف     صفحة إنترنت 
 هي مجريـات هـذ    لتأثير فـ  إمكانية ا بل   سب،وح زمان ما  وأ مافي مكان     تجري   ثاحدأ

  !؟ أيضا والمشاركة فيهاثاحداأل
  

 وبـدون أي    Twitter اليوم عبر خدمة التـدوين الـسريع مـن موقـع             نعم هذا ما يجري   
أن تزيـد   ، معـدودة الكلمـات،       الحجـم  يمكن لرسالة محـدودة   تكلفة، نعم مجانًا، حيث     

شرًا تقطعــت بهــم الــسبل فــي تنقــذ بــأن ووأربــاح الــشركات، المتــاجر  مبيعــات فــي
رنا يتحـذ ربمـا ل  ودحام حركة السير في شـارع رئيـسي،          از كتجنبوالحروب،  الكوارث و 

  وأنـت قاعـد   طـرت ببالـك   خ عن فكـرة     مجرد اإلفصاح ل ببساطة أو،  ة قادم من عاصفة 
 مـشاركة  ل  أكثـر  ببـساطة و  أ  تـشاهد التلفزيـون،     جـالس   أو  تـشرب الـشاي    في مقهـى  
، وغير ذلك ممـا تتفتـق    والمعجبين العائلة واألصدقاء  مع  جوالتك السياحية  إحداثيات

  ...عنه أذهان الناس في كل يوم
 

 ة المغـامر   ولكـن قبـل أن نبـدأ       ،ًا هيـا بنـا إذ      بالطبع نعـم،   ! لإلعجاب؟ ًااليس هذا مثير  
  هـذا  ماهيتـه وطبيعـة    و  تـويتر  تـاريخ على  خاطفة    أن نلقي نظرة    من المفيد  سيكون

 .حار فيه واإلبهج إلي نحن بصدد الولوالعالم الذي
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  ما هو تويتر
  

  لمحة تاريخية
  

علـى يـد ثالثـة مـن المبـرمجين الطمـوحين             2006 عام   يةظهر تويتر في بدا   
 فـي مدينـة     Odeo كمشروع تجريبي للتواصل الداخلي بـين مـوظفي شـركة         

 ا المـشروع  ، ومع ظهـور الفائـدة مـن خـدمات هـذ           مريكيةاأل سان فرانسيسكو 
 بـشكل رسـمي      تـويتر  إطالق بـ  حق مـن ذلـك العـام      قامت الشركة في وقت ال    

أي الُمَغــرِّد أو  twitter.com  ســمإتخدام كموقــع للتواصــل االجتمــاعي بلالســ
ورغم تعرض الموقع للعديـد مـن الـصعوبات التقنيـة حتـى وقـت         ق،  الُمَسْقَس

حًا واضحًا على شتى ، إال أنه القى نجا   له قريب بسبب تزايد عدد المستخدمين    
إلـى   2007في العـام      عن الشركة األم وتحوله      تويترنفصال  ا بعداألصعدة، و 

 واالرتقـاء  فـي تطـويره   سـتمرار  واال.Twitter, Incبإسـم  شركة قائمة بـذاتها  
 توسع انتشاره بوتيرة عالية في مختلف أنحاء العـالم ليحظـى بـأكثر              بخدماته

  .2011 مليون مستخدم في عام 200من 
  

  ماذا يجري؟
What's happening? 

  
، ولمـا   تنا تصل إلى أمهاتنـا وآبائنـا بـسرعة        ين كنا أطفاًال، كانت أخبار شقاو     ح

 !"أخبرتنـي العـصفورة   "لـة  كنا نـسمع هـذه الجم     كنا نسألهم عن مصدر الخبر    
اليـوم عـصفورة     حمـل ت" مـاذا يجـري؟   "تحـت هـذا الـشعار       من هذا المنطلق و   

 لك أو لعملك    خبار التي تجدها ذات فائدة    آخر األ نقل   مهمة على عاتقها    تويتر
يـتم  ،  المختلفة بشكل فوري ومتتـابع    أو لنشاطاتك أو هواياتك أو اهتماماتك       

 التـي سـتعتاد علـى التعامـل         ذلك بواسطة مجموعـة مـن التقنيـات البـسيطة         
 اللغـات  تعـرض لـك بمختلـف       من خالل واجهة سهلة االسـتخدام       بسرعة معها
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توافــق  لتــي انــصيةال ئلرســامتدفقــة مــن السلــسلة مــن ضــمنها العربيــة، و
   يتبعــه الــنص ،ســم المــستخدم الــذي أرســل الخبــرامكونــة مــن  اهتماماتــك

 أو  من عالمات ورمـوز التـصفية   في النصضافيةاإلمرفقات  الخبر وال موضوع  
إلى ملفات الصور و الفيـديو و صـفحات األخبـار وغيرهـا مـن               مختصرة  روابط  

 يتجـاوز طـول     على شبكة اإلنترنت، بشرط أن ال     الموجودة  مصادر المعلومات   
  . كحد أقصىحرف 140   الحزمةهذه

  
، ولكـن   كبارًا كما الحقتنا صـغاراً    يبدو أن عصفورة تويتر عادت اليوم لتالحقنا        

 ولكــن ،قة؟ بالتأكيــدسقــس الهاشاركتــأن هــذه العــصفورة  ستــسمح لــكهــل 
 ومجـاالت  هـذا يعتمـد علـى طبيعـة نـشاطاتك       ألن   ةيضـرور ت  ليسالمشاركة  
  .تخدام تويتر وهدفك من اساهتمامك

  
 خبـار األ تـداول مـن مـدمني   كنت و أالتواصل مع اآلخرين فإذا كنت من محبي    

جديـد  و  متابعة أخبـار الفـن والرياضـة        أو ، واالجتماعية السياسية واالقتصادية 
والفضائح والغرائب  الكوارث  شؤون  نشاطات الشخصيات المختلفة، و   و التقنية

مــال وتــسعى لتلميــع صــورة  أو كنــت صــاحب تجــارة وأعوغيرهــا،الــشائعات و
  تـويتر  لالنضمام إلى سرب مغـردي     أنت مدعو ف شركتك والترويج لمنتجاتك،  

ــصبح ــًا  لت ــصفورًا الكتروني ــدأ بإرســال  ع ــس ال واســتقبالوتب ــادل قات سق وتب
  . مستمعًا فقط لو أردتات لها، وقد تبقىالتغريدات واإلنص

  
خيـر  ومـن حلـو ومـر    ، بمـا فيـه     قينسقسغّردين والم  الم في عالم إذًا   أهال بك   

من األدوات، سنحاول تسليط الضوء للتعـرف       وشر، وألن تويتر هو أداة كغيره       
الستفادة مما فيه من خير واتقاء ما فيه مـن شـر، وهـذا فـي                عليه عن قرب وا   
  .أبسط األحوال

  
  ... العملحان وقت
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  حتاجماذا ت
 

وتر كمبيـ  لـن تحتـاج إلـى أجهـزة       السـتفادة منـه    وا للبدئ في اسـتخدام تـويتر     
 جهـاز كمبيـوتر      بالمهمـة  تكفلعلى درجة عالية من التطور، سي      أو   حديثة جداً 

  ذكـي  أو هاتف جـوال طبسي ومتصفح إنترنت     بشبكة اإلنترنت  وصولمعادي  
  .ما هو متاح بين يديك حسب جوال عاديأو 
  
  الفـروق  شـير إلـى   دام تويتر على أجهزة مختلفة وأ      استخ  طريقة وم بشرح قسأ

حيـث تـوفر هـذه األجهـزة الذكيـة تـدفق أسـرع للبينـات                ،  بينها مثل آي فـون    
  . تويترنظامواجهة وتعامل أسلس مع 

  
  : توفر ثالثة أمورإلىإذأ، الستخدام تويتر ستحتاج 

  
  :واحد من هذه األجهزة  -1
  

 كمبيوتر شخصي.  
 جالكسي تابآي باد (كمبيوتر لوحي ،(. 
  بالكبيري، جوجل فونآي فون (ذكيجوال هاتف ،(. 
 سامسونجنوكيا (ل عاديجوا هاتف ،(. 

  
 إكسبلورر، جوجل كـروم، فـايرفوكس أو متـصفحك           مثل متصفح إنترنت   -2

  . الذي اعتدت على استخدامهالمفضل
  
  .نت عاديإتصال إنتر  -3
  

  هل أنت جاهز؟
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  Sign up  التسجيل
  

  عالم تـويتر هـي التـسجيل كمـستخدم جديـد            إلى ناطريق الخطوة األولى في  
  :في الصفحة التالية

 
http://twitter.com 

 

  
لألسف، التسجيل واإلعدادات الرئيسية في الموقع ستكون باللغـة اإلنجليزيـة ألن تـويتر لـم                

.يتم تعريبه حتى اآلن، ال داعي للقلق فإن األمور ستسير بشكل جيد 
  

  :البيانات التاليةل ادخ إ تستغرق سوى بضع دقائق بعدنلعملية التسجيل 
 

Full name : الكاملسماال  

Email : اإللكترونيالبريد  

Password   : كلمة السّر 
 

  لـبعض الوقـت  سنتوقف Sign up for Twitterقبل الضغط على زر التسجيل 
  . والبريد اإللكتروني وكلمات السر األسماء اختيارللتعليق على موضوع
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  األسماءختيار ا
  

 ســمتــسهيل مهمــة العثــور علــى صــاحب االي ألســماء فــة اإلــى جانــب أهميــ
خـضع  ت ةمناسـب ال سـماء  األعمليـة اختيـار   إن  للباحثين والمنقبين في تـويتر فـ      

  بإيجاز، ، ماذا يعني هذا؟   م تويتر من أجله   ستخدستلهدف الذي   بشكل مباشر ل  
 أو لمجـرد  ذا كنت تنوي استخدام تويتر للتعبيـر عـن اهتماماتـك الشخـصية،          إ

 وما شابه ذلك،  ومشاركتها مع األصدقاء    لى األخبار والشؤون العامة     االطالع ع 
م اسـمك الـصريح، أمـا إذا كنـت تهـدف إلـى              ن تـستخد   أ سيكون من الطبيعي  

 لمؤســـسة التـــي تعمـــل لـــصالحهاالدعايـــة ل أو تـــسويق منتجـــات شـــركتك
، أما إذا كنـت تهـدف       سسةمؤاستخدام اسم المنتج أو اسم ال     فسيتوجب عليك   

نشاطات تعتقـد أنهـا     أو القيام ب   ام الحكم في بلد ما    أو انتقاد نظ  إلشعال ثورة   
  . للحفاظ على سالمتكتختار اسمًا وهميًاأن يكون من الحكمة سفخطرة، 

  
 Full name  االسم الكامل

  
 علـى   بـشير الحـالق     سـم الكامـل هـو     فإذا كـان اال   ،  إلى عملية التسجيل  لنُعد  

أو  باللغـة العربيـة    سـم الكامـل   اال   فـي خانـة    نقوم بكتابتـه  سـ سبيل المثـال،    
في  تعديل هذه البيانات سيكون بمقدورناو Basheer Al Hallak اإلنجليزيةب

  وهـو  وله الحقـاً   الـذي سـنتنا    Username  بمـا فيهـا اسـم المـستخدم        أي وقت 
 حـسب أهـدافك    بـشكل مـا  رتبط به وقد ي،سم الكاملموضوع مختلف عن اال  

  .من استخدام تويتر كما أسلفنا
  

  
  

  . في صفحة اإلعداداتProfileويمكنك تعديله في قسم  م الكاملساالسيظهر  ذا الشكلبه
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 Email  البريد اإللكتروني
  

 ما   واحد على األقل وهو    ال يملك عنوان بريد إلكتروني    من منا في هذه األيام      
 ولحسن الحظ فإن امتالك هـذه العنـاوين         Email إيميلاصطلح على تسميته    
 فإذا لم تكن قد حصلت على بريدك اإللكتروني    ألحوال،هو مجاني في أغلب ا    

  أو  com.Hotmail الفـضيحة وانطلـق حـاًال إلـى       نـا جنببـاهللا عليـك     حتى اآلن،   
com.Yahoo  أو  com.Gmail     ــى هــذه ــد وعــد إل ــوان جي ــى عن واحــصل عل

  بإدخال عنوان اإليميـل الخـاص بـك         اآلن قم لن حسنًاالصفحة لمتابعة العمل،    
التواصل معك    إمكانية يتر تو نظامل هذا سيتيح  و البريد اإللكتروني  في خانة   

الغـك  وإلب بين وقت وآخر     إبالغك بالتنبيهات والمالحظات المتعلقة بحسابك    و
عــن المــستخدمين الــذين قــرروا  خبــارك إل وكمــشاركات علــى بــالردودأيــضًا 

  . شبكة تويتر وغير ذلك من التفاعالت المختلفة فيمتابعتك
  

 Password  كلمة السّر
  

للحفــاظ علــى خــصوصية حــسابك فــي تــويتر وحمايتــه مــن الــسرقة ننــصح  
 وتجنــب كلمــة الــسّر باســتخدام تركيبــة معقــدة وســهلة الحفــظ فــي خانــة   

ت واألرقام التي يسهل اكتشافها مثل أرقام الهواتف وتـواريخ          استخدام الكلما 
 إسم صديق   على سبيل المثال استخدم    الميالد وأسماء األخوة واآلباء واألبناء،    

 مكـان آمـن      وقـم بتدوينـه فـي      salem$1999 وأضف إليه أرقـام ورمـوز مثـل       
  .هنسيانللعودة إليه في حال 

  
 Sing up التسجيل

  

 زرالـ  اضـغط علـى    البيانـات التـي قمـت بإدخالهـا    ة من صححين تكون متأكداً  
Sing up for Twitterر ظهور صفحة استكمال بيانات التسجيل وانتظ.  
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ل قبـ  بـشكلها النهـائي    التـسجيل بياناتتأكيد اآلن ستظهر لك هذه الصفحة ل  
ا المعلومات التي قمنا بإدخالهـا فـي        نه  إلى بقية اإلعدادات، وتشاهد    االنتقال

 ســرور نظــام مــات خــضراء للتعبيــر عــنة، وإلــى جانبهــا عالالــصفحة الــسابق
 كتعبيـر    باللون األحمر  تعليقات تشاهد وقد،   هذه البيانات   من صحة  التسجيل

 وفـي أغلـب األحـوال       ،تعـديل أو    اسـتبدال  طلـب  وإلـى جانبهـا     لهـا  عن رفـضه  
ــسر     ــة كلمــة ال ــيقترح تقوي ــسبب ضــعفها س ــم المــستخدم   ب ــر اس ، أو تغيي

Usernameــه محجــوز ــل عــضو آخــر   ألن ــق، ،  مــسبقا مــن قب ســيكون ال تقل
ــة      ــدمًا فــي عملي ــات قبــل المــضي ق ــات هــذه الخان بإمكانــك تعــديل محتوي

 ولكن دعني    لتعديلها حسب رغبتك،   الرجوع إليها في وقت الحق     أو التسجيل،
أتوقف للمرة الثانية عند موضوع األسماء وبالتحديد عند الخانة الرابعـة التـي             

تها وأهميتهـا فـي      نظـرًا لحـساسي    Usernameدم  تحتوي علـى اسـم المـستخ      
  . تويترحسن استخدام شبكة

  

  
  

سـم مـستخدم فـي الخانـة الرابعـة           كا بـشكل آلـي     قمت بتظليل ما اقترحه تويتر     أننيالحظ  
  .ألسباب سأشرحها لك في الصفحة التاليةbhallak سم مختصر باوسأستبدله 
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 Username  سم المستخدما
  

بـذل  أن ن  سـيكون مـن المفيـد      Usernameستخدم  حين نتكلم عـن اسـم المـ       
 نا عـن شخـصيت     وعملـي   بشكل جيد  ه لكي يعّبر  اختيار بعض الجهد في عملية   

  :يجب وضع االعتبارات التالية في الحسبانهنا ، وتويترل ناأثناء استخدام
  

 كالتالياالسم سيكون باألحرف الالتينية  BHallak 
  المنخفضة_يمكنك استعمال األحرف واألرقام والشرطة . 
 كحد أقصى حرف15 تجاوزبلالسم   ُيسمحال . 
 دون خسارة المشاركات واألتباعيمكنك تغييره في أي وقت . 
 يستحــسن اختــصار االســم قــدر اإلمكــان ألنــه سيــستهلك جــزءًا مــن 

 .اتالترديدود و عند الردحرف140الرسالة المحددة بـ 
  

  : يناسبك ماانتق من هذه الخياراتجيد  Username واآلن إلنشاء
  

 مثلاسمك الحقيقي : BasheerAlHallak  
 مثلاسم الشركة أو الجهة : Twitter_Inc 
 مثلاسم بديل أو معبر : Alfannan 
 مثلاسم مختصر : BHallak 
 ي اسم آخر يناسب أهدافكا.  

  
  الخطوة األخيرة

  

 إلـى   لـي  الـدخول اآل   بيانات على االحتفاظ ب   لموافقةل   عالمة في حال وجود  
 للمحافظـة   يرجـى إزالتهـا  Keep me logged-in to this computerجانب عبـارة  

. Create my account الـزر  اضـغط األمـان، واآلن  الحماية و درجات قصىعلى أ
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، تكون عملية التسجيل قـد تمـت تقريبـاً         الترحيب من تويتر  ظهور صفحة   مع  
،  لمـساعدتنا فـي البـدئ      تقـديم بعـض االقتراحـات      اآلن   تويترنظام  سيحاول  

للخـروج مـن     بشكل مفصل،  ًاالحقنعود إليها   س  ألننا  تويتر مقترحات جاوزنتس
 اكتـب   Settingsهذه المتاهة والوصول بشكل سريع إلـى صـفحة اإلعـدادات            

 account/settings/com.twitter://https  العنـــوان التـــالي فـــي المتـــصفح
  : الشكل التاليوسنحصل على

  

  
  

 سنعمل على تجهيز تويتر بالشكل األمثل لكي نحصل على في هذه الصفحة
  .Accountالمنفعة القصوى منه، وسنبدأ بمراجعة البيانات في قسم 
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  :بالتدقيق والتعديل إذا لـزم األمـر       المعلومات التالية     في هذا القسم   سنتناول
  

Name: بشير الحالق 
You can change your name on your profile settings. 

في صفحة اإلعـدادات   Profile في قسم   سم الكامل هنا تلميح إلى إمكانية تعديل اال     
 ).11 (فحةوقد تناولناه بالتفصيل ص

 

Username: BHallak 
Your public profile: http://twitter.com/BHallak 

فح ويمكنـك    فـي المتـص    Usernameيح عن كيفيـة ظهـور اسـم المـستخدم           هنا تلم 
  . في صفحة اإلعداداتAccountتعديله في أي وقت تشاء في قسم 

  

Email: فارغ 
وذلـك  ق مـن صـحة بريـدك اإللكترونـي      التحق هنا يطلب تويتر هذه خطوة ضرورية،    

 لـى وصـلة    ستجد رسالة من تويتر تحتـوي ع       لرجوع إلى صندوق الوارد في بريدك،     با
  . الوصلة تلك علىاضغطستخدم جديد،  كم لتأكيد قبولكخاصة

  

  
  

  Mail Junk البريـد العـشوائي    علبةرسالة إلىالهذه   وصوليرجى التحقق من احتمال: تنبيه
  

  يجـري  فـي حـسابك   تظهر صفحة تخبرك بأن كـل شـيء         بعد الضغط على الوصلة س    
  . الحاليةعدادات في صفحتناالصفحة ومتابعة اإلتلك  على ما يرام، يرجى إغالق

  

  . فـي حـال عـدم وصـولها    لطلب إعادة إرسال وصلة التحقـق  Resend confirmation  اضغط
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 اآلن إدخال البريد اإللكتروني بشكل يدوي، وستظهر إلى يمينه رسـالة تأكيـد       يمكننا
  . هذه الخطوة للداللة على رضى تويتر عن!That's you باللون األخضر

  

  
  
 email will not be publicly displayed  جملـة لبريـد اإللكترونـي  خانـة ا تجد تحت س
أمـام جمهـور    أي   أن عنوانك البريـدي لـن يكـون متاحـًا للظهـور علـى المـأل                  هامفادو

بهدف الحفـاظ علـى خـصوصية بريـدك ومنعـًا مـن تعرضـه               وذلك  مستخدمي تويتر   
 المالحظة خيـار إتاحـة   تلي هذه دافه برسائل اإلعالنات العشوائية، للقرصنة أو استه  

ــل      ــن قب ــك م ــاح للبحــث عن ــي كمفت ــدك اإللكترون ــويتر  بري ــستخدمي ت ــم رين اآلخ
 هنـا مــن تــرك عالمــة  كأصـدقائك الــذين يعرفــون عنـوان بريــدك مــسبقًا، وال ضــير  

  . في مكانهاالموافقة 
  

Language: English 
  هـذا الكتـاب    حتى يوم تأليف   تويتر عملياتقائمة اللغات المتاحة لالستخدام في      هنا  

  !ال تتضمن اللغة العربيةلألسف و
  

Time Zone: (GMT+2:00) Istanbul 
هنا نحتار المنطقة الزمنية التي ننتمـي إليهـا، وقـد قمـت باختيـار مدينـة اسـتانبول                   

  .نتان تقعان في نفس النطاق الزمنيالمدي، فبسبب غياب بيروت من القائمة
  

Tweet Location: Add a location to your tweets 
 الجغرافـي وإظهـاره ضـمن    ي هـذا الخيـار إمكانيـة تحديـد موقعـك          يتيح لك تويتر فـ    

 المشاركات بشكل آلي، يمكنك إلغاء هذه الميزة ومـسح التحديـدات الـسابقة فـي أي               
بشكل الحقًا  عادة تفعيله    ستكون لديك الفرصة إل    في حال تعطيل هذا الخيار    وقت،    

bhallak@arabtweet.com
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 التـصويب الدائريـة     عالمـة بالـضغط علـى      ذلـك ، يـتم    لكل مشاركة على حدة   يدوي  
لـم يـتمكن    سم البلـد أو المدينـة فـي حـال            وكتابة ا  الظاهرة في أسفل يسار الصورة    

  .ركاتاتويتر من تحديدها بنفسه، سنتناول هذا الموضع بالتفصيل في قـسم المـش            
  

  
  
  

 كـل ي فـ  التي حـددتها   الجغرافيةالمواقعجميع إلغاء تويتر  يتيح لك   سابقاًً كما أشرنا 
 delete all location informationالمشاركات وذلـك بالـضغط علـى الوصـلة التاليـة      

 أومنبثقـة  فـي نافـذة   التي تظهـر   OK  بالضغط علىثم Tweet Locationفي قسم 
  :كما في الصورة التالية لتجاهل األمر Cancel اضغط الزر
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Tweet Media:  
 Display media that may contain sensitive contentمربـع   للأضـف عالمـة   

 مثـل   في حال رغبتك بمشاهدة الصور والفيـديو التـي صـنفت كمـواد ذات حـساسية               
 فـي المربـع الـذي يليـه         عالمـة  يمكنـك أضـافة    ،مشاهد العنف على سبيل المثال    

Mark my media as containing sensitive content  إلـى أن   نظـام تـويتر   تنبيـه ل 
  .ةيحساسذات والمرئية قد تحتوي على مواد مشاركاتك المسموعة 

  

  
  

Tweet privacy: فارغ 
 فإن كل مشاركاتك في تويتر سـتكون محجوبـة          في هذا المربع  إذا وضعت عالمة  

  . سوى األشخاص الذين تأذن لهم بذلكولن يتمكن من مشاهدتها
  

  
 
HTTPS only:   Always use HTTPS 

  . في تويتر وتشفير مشاركاتك لتأمين حسابكعالمةالضع وينصح بشدة 
  

  .Saveضــغط  ااآلنو ،هــذا القــسم نكــون قــد أكملنــا إعــدادات بهــذه الخطــوة
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 مـرة علـى األقـل  كـل           الـسر  نصح بتغيير كلمة  ُي كلمة السر،    قسم  إلى ننتقل
 وأ لتجنب اكتشافها من قبـل المتطفلـين         ر كلمة سر صلبة    واختيا ثالثة شهور 

  )ذه الخطـوة والعـودة إليهـا فـي وقـت الحـق            يمكنـك تجـاوز هـ     (  المعلومات قراصنة
  

  
  

Current Password: 
في هذه الخانة يتم إدخال كلمة السر الحالية للتأكد مـن أنـك صـاحب الحـساب، فـي                   

 وسـيقوم  ?Forgot your passwordوصـلة   علـى  اضـغط  كلمـة الـسر   حـال نـسيان  
  . لديهلها إلى بريدك اإللكتروني المسجلتويتر بإرسا

  
New Password:                                            كلمة المرور الجديدةيتم كتابةنا ه  
Verify New Password:                                 كلمة المرور الجديدةكتابةتكرار  

  
  : الصفحة التالية فيProceed to your accountضغط  ثم اChangeضغط ا
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نـضغط  من أعلـى يمـين الـصفحة        ادات الرئيسية،   نعود اآلن إلى صفحة اإلعد    
 مــن Settings عــدادات إ ونختــار المــستخدم أو المجــسم النــصفيعلــى اســم

  :القائمة المنسدلة كما نشاهد هنا
  

  
  

ة  عظيمـ  هذه خدمـة  ،  جوالال ك هاتف ن على إعداد تويتر للعمل مع     سنعمل اآل 
ال باإلنترنـت،   لـديك اتـص  ال يتـوفر  وأ في عجلة من أمـرك      الفائدة حين تكون  

 نــصية عبــر رســائل  تــويترواســتقبال مــشاركاتتــسمح لــك بإرســال سألنهــا 
 الـدول العربيـة حتـى     فـي عـدد قليـل مـن       متاحـة    الخدمة    هذه ،SMSقصيرة  

وإرسـال  باتجـاه واحـد      بإمكانك استخدام جوالـك       ولكن ال تشعر باليأس،    اآلن،
بالتفـصيل  ها  ة وسنـشرح طريقـة اسـتخدام      م تويتر الدولي  ارقأإلى   مشاركاتك

شـريط   فـي  Mobile علـى  اضـغط واآلن  )85( صفحة سم الهاتف الجوال قفي  
  .) والعــودة إليهــا فــي وقــت الحــق  الجــوالخطــوةيمكنــك تجــاوز ( فقــياألالمهــام 
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 فـي   ، ثم أدخل رقم جوالـك      من القائمة المنسدلة    الدولة التي تقيم فيها    اختر
كنت ترغب بإتاحـة رقـم   ذا في مكانها إترك عالمة اPhone numberخانة 

سـنتناول  فـي تـويتر،     للبحث عنك من قبل أصدقائكجوالك كوسيلة إضافية  
ختر اآلن الشركة التـي تتبـع لهـا مـن           رق البحث بالتفصيل في وقت الحق، ا      ط

 إن لم تجد شركة الجـوال التـي تتبـع لهـا فهـذا      Choose your carrierقائمة 
قـام تـويتر    ون عليك اسـتخدام أر     وسيك يعني أن الخدمة غير متاحة في بلدك      

  : الــصفحة التاليــة وانتظــر ظهــورStartضــغط الدوليــة لإلرســال فقــط، اآلن ا
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لـى الـرقم     إ GO كلمة    قم بإرسال  تويترنظام  جوالك لدى   رقم   تثبيتلواآلن،  
وقد استخدمناه هنـا  في الصورة السابقة     في المربع  المحلي الذي سيظهر لك   
 الـصفحة وانتظـر     ضغط علـى شـيء فـي تلـك        ال تـ   ،على سبيل التجربة فقط   

  :التاليةإلى حين ظهور الشاشة  بعض الوقتل
  

  
  

 مـن تـويتر تخبـرك أنـه      SMS ستصلك رسالة قصيرة     مع ظهور هذه الصفحة   
 Saveاضـغط    تم التحقق من رقم جوالك وأن الخدمة باتت سارية المفعـول،          

مـن خـدمات    رئيـسية   إعداد حسابك إلرسال واستقبال مجموعة      مرحلة  إلنهاء  
 اسـتخدام تـويتر عبـر الرسـائل      اصـيل تفعلـى   للتعـرف   ،   الجوال للهاتفتويتر  

إن  اتجـاه واحـد   فقـط ب  أو  القصيرة في االتجاهين، أعني لإلرسال واالستقبال،       
  . وما بعدها)85(صفحة ل إلى االنتقا  يرجىلم تكن الخدمة متوفرة في بلدك
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 اســتخدام تــويتر بــشكل  للبــدئ فــي الــضروريةاآلن إكمــال اإلعــداداتنتــابع 
  Settings في صـفحة   Notifications ننتقل إلى قسم التنبيهات دعونا،سليم

  

  
  

 بريـدك   أنواع التنبيهات التي سيتم إرسـالها إلـى       هنا يتيح لك تويتر التحكم ب     
.مـستمر الو فـوري التفاعل  من ال  حالة   في البقاء    على اإللكتروني لمساعدتكك   

 
 I'm sent a direct message  حين تصلني رسالة خاصة

 I'm sent a replay or mentioned  تيلى مشاركإشار حين يصلني رد أو ُي
 I'm followed by someone new  ترحين يتابعني أحد أعضاء توي

 My Tweets are marked as favorites  حين يتم تعليم مشاركتي كمفضلة
 My Tweets are retweeted   مشاركاتييتم ترديدين ح

 ...Occasional updates  التحديثات الدورية ومنتجات ومميزات تويتر الجديدة
 ...Products or services  تحديث منتجات وخدمات تويتر المتعلقة بإعداداتي

 

. أو دعها على ما هي عليه      Save واضغط   ما يناسبك من هذه اإلعدادات    ختر  ا
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 الرئيسية وهي إعداد الملـف      في اإلعدادات  ة إلى المرحلة ما قبل األخير     وصلنا
 ويحتــوي علــى صــورتك الشخــصية أو صــورة معبــرة عــن  Profile الشخــصي

مـن  أخـرى    ومجموعـة    ر الشركة أو الجهة التي تعمـل ألجلهـا        نشاطاتك أو شعا  
  .تساعد مستطلعي تويتر في التعرف على شخصيتكسمات التي المعلو

  

  
  

فــي ثــم مــراد عرضــها،  الختيــار الــصورة الBrowseضــغط  اPicture نبــدأ بـــ
Name   فـي   سم الذي قمنا بكتابته سابقًا،       يمكنك تعديل االLocation   أدخـل 

 ضـع عنـوان   Webاسم البلد الذي تقيم فيـه أو المدينـة أو اإلثنـين معـًا، فـي                 
 Bioموقعك الشخصي أو عنوان مدونتك أو موقع شركتك أو اتركه فارغًا، في   

 إذا  و  عـن شـركتك، وأخيـراً        وصـفا مـوجزًا عـن شخـصيتك ومؤهالتـك أ           اكتب
 هـذه    ال يملك حسابًا في فايسبوك      منا  ومن Facebook بـربط تويتر   برغبت  
  !ر؟و األم هنا تويتر في هذ   عينأن ي حقًا   ولكن أليس من الممتع      ! ال أعلم  !األيام؟
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 يـسبوك  فا حائطـك فـي  ت ترغب بإرسـال مـشاركاتك فـي تـويتر إلـى        إذا كن ف
 وسـتنبثق  Post your Tweets to Facebook ضـغط علـى الـزر   بشكل آلي، ا

  :ا في الشكل التاليمشاشة الدخول إلى فايسبوك ك
  

  . مرة ثانية لتنشيط هذه العملية المذكور الزرقد تضطر للضغط على: تنبيه
  

  
  

سـتظهر شاشـة جديـدة       Loginاكتب بيانات دخولك إلى فايسبوك ثم اضغط        
 جميـع  عنـد نجـاح هـذه العمليـة سـتبدأ     للـسماح بـالربط،   Allow   علـى اضغط

في فايـسبوك بـشكل آلـي،     Wallعلى حائطك بالظهور مشاركاتك في تويتر  
 وذلـك  Profile مـن هـذا المكـان فـي      يمكنك إلغاء هـذه الخدمـة فـي أي وقـت          

  . لحفظ هذه اإلعداداتSave اضغط، اآلن Dsiconnetبالضغط على 

  
  
  




88
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 في صـفحة     المرحلة النهائية  أتممنان قد    الخارجي نكو   صفحة الشكل  ببلوغنا
صور الخلفيـات واأللـوان    اآلن لـبعض الوقـت بـ   اسـنلهو وSettings   اإلعدادات

  Design  قـسم   علـى  اضـغط لنستريح من عناء اإلعدادات الـسابقة، مـستعد؟         
  

  
  

 تويتر في هذه الصفحة مجموعة لطيفة من صـور الخلفيـات، سـترى          يوفر لنا 
سمح لـك برفـع      خلفية الصفحة عند الضغط علـى الـصور، كمـا ُيـ            كيف تتغير 

 إلغـاء   أوBrowse ثـم  Change background imageصورة من اختيارك في 
 فـي تغييـر ألـوان النـصوص فـي           لـديك الحريـة الكاملـة     الخلفية بشكل تـام،     

تالعلـب بـاأللوان    والChange design colorsمختلف األقسام بالضغط علـى  
وتقــرر  لتكتــشف بنفــسك  الحريــة التامــة لــك ســأتركدة،لكــل قــسم علــى حــ
أو الجهة التي تستخدم تـويتر لـصالحها،        ذوقك الشخصي   األلوان التي تناسب    
  .ياألصلالشكل  الستعادة Cancelأو عملك  لحفظ Saveعند االنتهاء اضغط 
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  متى أبدأ؟
  

ونحــن ، معــك حــق، بــشدة إلرســال مــشاركاتك األولــى ال شــك أنــك مــتحمس
 التـي   ولكن بقيت لدينا بعض األمور     د اقتربنا جدًا من هذه الخطوة،     قبالفعل  

تعامـل مـع نظـام تـويتر        تمكن مـن ال    كـي نـ    بـشكل جيـد   يتوجب علينا فهمها    
شـاملة علـى واجهـة      ن، وإلنجاز هذه المهمة سنمضي سويًا إللقاء نظـرة          اتقإب

  .الميدانوسط ، فنحن قد صرنا في توتير
  

  شريط المهام
  

  
  

 المهام شريط في أعلى الصفحة حسابك في تويتر، سيقابلك  تدخل إلى   حين  
وهـي   Homeصفحة البدايـة    من اليسار    أولها   يحتوي على بضعة أقسام   الذي  

 Connect@التواصـل   صـفحة   ثم  عند الدخول،   دائمًا   التي تستقبلنا    الصفحة
ثــم مجــسم  Search ل البحــثقــحثــم  Discover#ثــم صــفحة االستكــشاف 

ة الـصفح  فرعية تحتوي علـى مهـام أساسـية مثـل            تنسدل منه قائمة  نصفي  
ــصية  ــة   Profileالشخـ ــائل الخاصـ ــدادات و Direct messagesوالرسـ اإلعـ

Settings  والمجموعـات Lists    وأزرار الوصـول الـسريعShort cuts   آخـر وفـي 
أمـا القـسم األخيـر فـي شـريط       Sign out تـويتر  الخروج مـن  القائمة تجد أمر

 لكتابـة  أيقونة زرقاء مخصـصة وهو عبارة عن  ني اليمأقصىالمهام فيقع في   
  .مشاركة جديدة اكتبأي  Compose new Tweet   العامةالمشاركات
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  Home  صفحة البداية
  

 صـفحة  تـويتر حـسابنا فـي   عند الـدخول إلـى    من هنا نبدأ، ألن أول ما يقابلنا   
  :أربعة أقسامتحتوي على هي و Homeالبداية 

  

 .من تتابع وكأتباعو كمشاركات؛ عدد موجز عن حسابك في تويتر .1
 .أعضاء تويتر الذين تتابعهمينشرها مشاركات وترديدات  .2
 .اقتراحات من تويتر لتتابع بعض أعضائه النشطين .3
  .في تويتر حاليًابشكل عام المواضيع الرئيسية التي يتم تداولها  .4

  

  
  

.يـة سنقوم بشرح كل قسم مـن هـذه األقـسام بالترتيـب فـي الـصفحات التال        

1 2

3

4
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  موجز حسابك في تويتر
  

لمحـة   نجد   Home صفحة البداية     الموجود في أعلى يسار    )1 (مفي هذا القس  
  :تضمن التاليموجزة عن حسابنا في تويتر وي

  

  الصورة التعريفية التي قمنا بتثبيتها في قسمProfile 25( صفحة.( 
 اسمك أو اسم الجهة التي تعمل لصالحها. 
 Tweets في تويترتكالعدد الكلي لمشاركا . 
 Followingعدد أعضاء تويتر الذين تتابعهم . 
 Followersعدد أعضاء تويتر الذين يتابعونك . 
 Compose new Tweetحقل كتابة المشاركات هذا .  

  

  
  

التفاصـيل   سيتم نقلنـا إلـى صـفحة         األقسامبالصغط على كل واحد من هذه       
 View my profileضغط علـى الـصورة أو االسـم    مـثًال حـين نـ    بـه،  المرتبطة

page        سننتقل إلى الـصفحة الشخـصيةProfile        أمـا الـضغط علـى Tweets و
Following   و Followers    فسيتم نقلنا إلى صفحة  Profile       نفـسها ولكـن إلـى 

القسم الخاص بالموضوع الذي ضغطنا عليه، أما الحقل الموجود أسفل هـذه            
.شاركات فهـو مخـصص لكتابـة المـ    Compose new Tweetاألقـسام وفيـه   



140 

 

31  

  Tweets  المشاركات
  

 تعامـل معهـا   هـي قابلـة لل    ) Tweets )2 في قسم    إن كل مشاركة تظهر لدينا    
تمريـر المـاوس فوقهـا،      بمجرد    التحكم أوامرمجموعة من   بالماوس وستظهر   

يمكنك إجراء عدد من المهام بحق كل مشاركة أو رد على مشاركة تظهر في              
 ه المــشاركة بإضــاءة نجمــة لتمييــز هــذFavorite  ســتجد  Tweetsقــسم 

 لترديـد المـشاركة     Retweet للرد على المشاركة و      Replyبرتقالية بجانبها و    
 حــازت علــى إعجابــك أو استحــسانك ورغبــت بمــشاركتها مــع أتباعــك مــن إذا

  : الـشكل التـالي    مـشاركة وسـترى   رير المـاوس فـوق أي       ، قم بتم  أعضاء تويتر 
 

  
  

فــي  Openضــغط علــى  مــشاركة المــشاهدة حركــة التفاعــل المتعلقــة بــأي
 المرتبطـة بهـذه المـشاركة        أعضاء تـويتر   تفاعالت  وستنسدل ىنالزاوية اليم 

  . التفاعالت المرتبطة إلغالقCloseإلى األسفل، اضغط 
  

  
  

  ).44( صفحة Searchسم البحث ـ في ق األعضاءسنتعلم المزيد عن تفاعالت
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 Who to follow  اقتراحات تويتر
 

) 3 ( اقتراحـات تـويتر    قـسم  ونتنـاول اآلن     Homeة البدايـة    ما زلنـا فـي صـفح      
 بـشكل آلـي مجموعـة مـن األعـضاء الـذين يـراهم                هنـا  تويترنظام  يقدم لنا   

نـا  ف فـي مل    سابقاَ  التي قمنا بإدخالها   َا على المعلومات  عتماديرين باالتباع ا  دج
  ).15(في صفحة  Settings اإلعدادات  في قسمالتعريفي

  

  
  

ــ Refresh اضــغط ــارة إل  لتحــديث فــي األعلــى Who to followى جانــب عب
 لمـشاهدة   Refreshاالقتراحات ومشاهدة اقتراحات أخرى، تابع الضغط علـى         

 لتصبح من أتباعه    Followالمزيد من االقتراحات وحين يعجبك أحدها اضغط        
صفحة الـ  في    تحدثنا عنه   الذي Tweetsومن ثم ستظهر مشاركاته في قسم       

 لمشاهدة جميع المقترحـات فـي صـفحة منفـصلة،     View all اضغط السابقة،
  . إلغالق مقترح معين واستبداله بغيرهxاضغط عالمة 

  
Follow

TweetsHome
FollowingUnfollow 
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 Wroldwide trends  المتداولةالمواضيع 
  
وقــد أشــرنا إليــه  Home إلــى القــسم األخيــر فــي صــفحة البدايــة اآلن ناصــلو

  فـي   هـذه األثنـاء    لمواضـيع األكثـر تـداوالً     وهو مخـصص لعـرض ا     ) 4(بالرقم  
  . تويترمجتمع

  

  
  

لالطـالع   إلـى صـفحة البحـث        نـا قليجري ن هذه العناوين سـ   أحد  بالضغط على   
  :على آخر المشاركات المتعلقة بهذا الموضوع كما في الشكل التالي

  

  
  

 شـعبية   هـا أكثر مـشاهدة و Topالنتـائج بالـضغط علـى        تصفية تلـك  يمكنك  
ــداوًال ــغط أووتـ ــارAll  اضـ ــل إلظهـ ــائج المتع كـ ــة ب النتـ ــوعلقـ ــذا الموضـ .هـ
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  Connect@التواصل  
  

 ننتقـل اآلن إلـى      Homeبعد انتهائنا من التعرف على مكونات صفحة البدايـة          
 لمراقبة تفاعالت أعـضاء تـويتر       ةمخصصوهي   Connect@  التواصل صفحة

  : قسمينن مConnect@تتكون  ، ومشاركاتكمع نشاطاتك 
  

  
  
 Intercations    تجاهـك    أعـضاء تـويتر     يجريهـا   ويقصد بها التفاعالت التي

 الـذين    آخـر أعـضاء تـويتر      وتجاه مشاركاتك، ستـشاهد فـي هـذا القـسم         
 أو  Retweet  التـي تـم ترديـدها      مـشاركاتك ستجد أيضًا    ،قرروا متابعتك 

 Favorite فــي قائمــة المفــضالت   تــم وضــعها أوReplyق عليهــا يــعلالت
 .االتي تم إضافتك إليه List القوائم أو المجموعاتوايضا 

 
 Mentions  مــن قــام اركاتك باإلضــافة إلــى الــردود علــى مــشهنــا تجــد

 فــي ســياق Username@باإلشــارة إلــى اســم المــستخدم الخــاص بــك  
، سنتناول الردود والتنويهـات بإسـهاب فـي أقـسام الحقـة مـن             مشاركاته
 .هذا الكتاب

  
  

IntercationMentions
Retweet



140 

 

35  

  Discover#االستكشاف  
  

 لـك شخـصيًا     قـديمها وت معلومـات ال تجميـع ل Discover# تصميم صـفحة  تم  
 األعـضاء الـذين      مثـل نوعيـة    عناصـر مجموعـة مختلفـة مـن ال      عتماد على   باال

 التـي تـساعد نظـام        من العناصـر   وغيرها واللغة  وموقعك الجغرافي  تتابعهم
 بمــا يتناســب مــع ميولــك الشخــصية  تنظــيم تــدفق المعلومــات تــويتر فــي 

  .خبار أي القصص أو األStories في القسم الفرعيمبدئيًا وعرضها 
  

  
  

 ثــم اختــر المنطقــة التــي ترغــب Changeلجلــب معلومــات مختلفــة اضــغط 
 علـى   بنـاءً   عـرض األخبـار    نصر تصفية وسـيعيد نظـام تـويتر       باستخدامها كع 

  .إلغالق النافذة ومشاهدة النتائجفي أعلى اليمين  xاختيارك الجديد، اضغط 
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موجود  الActivityرعي   القسم الف   ونتناول اآلن  Discover#ما زلنا في صفحة     
 تفاعالت أتباعـك    مخصص لمراقبة جهة اليسار وهو      الجانبية إلى  في القائمة 

  :، وتتضمن النشاطات التاليةفي مجتمع تويتر
  

  أتباعك ردودReply على مشاركات اآلخرين. 
 أتباعــــك ترديــــدات Retweet  وتفــــضيالت لمــــشاركات اآلخــــرين

Favoriteمشاركات معينة أجروها ل. 
  جددأعضاء  Followingمتابعتهم  أتباعكقرر. 
  والمجموعات القوائمListsالتي يتفاعل معها أتباعك . 
 

  
  

لتعـرف علـى أعـضاء جـدد ومتـابعتهم          فـي ا   االستفادة من هذا القسم   يمكنك  
 وأخـرى وراقـب النتـائج     تـرة  بـين ف   Activity ، داوم على زيـارة    والتفاعل معهم 

  .زم األمر وتعلم منها وتفاعل معها إن لوقيمها
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أي  Who to follow  قـسم  وننتقـل إلـى  Discover#صـفحة  تابع استكشاف لن
انظر كيف يحاول تويتر مساعدتنا في العثـور علـى مـن قـد يهمنـا                ،  من نتابع 

 علـى موقعنـا الجغرافـي وبعـض         ًااعتمـاد متابعته بتقديم بعـض االقتراحـات       
 اضـغط علـى الـزر       ،المعلومات األخرى التي أدخلناها سابقًا عند إعداد حسابنا       

Follow          بها، سيتحول  اح إن أعجبك أي من هذه المقترحات لتصير من أتباع ص
 للداللة على أنك قـد صـرت        Following بصيغة    إلى اللون األزرق   Followالزر  

متابعـة مـرر المـاوس فـوق الـزر األزرق           ال عـن    للعـدول  ،من أتباع هذا العـضو    
اضــغط عليــه وســيتم إلغــاء  Unfollowوسـيتحول إلــى اللــون األحمــر بــصيغة  

متابعتك لهذا العضو فورًا، إللغاء متابعة أحد األعضاء فـي وقـت الحـق ابحـث                
  . بك واتبع نفس هذا اإلجراء بحقه الخاصFollowingعنه في قسم 

  

  
  

فـي  ابتداًء من اآلن ستظهر جميع المشاركات التي ينشرها من قررت متابعته     
. الخاصــــة بــــكHomeيــــة  الموجــــود فــــي صــــفحة البداTweets قــــسم
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 إلـى   إضـافة أي عـضو    قـرار   قبـل اتخـاذ     سـريعة    نبـذة    يستحسن االطالع على  
قائمة من تتابع، ما عليك سوى الضغط على اسـمه وسـتنبثق نافـذة تحتـوي                

ــة   ــى مجموع ــية عل ــى     أساس ــافة إل ــه باإلض ــات الخاصــة ب ــن البيان ــدثم  أح
  :لتالية قام هذا العضو بنشرها كما نرى في الصور ا التيمشاركاتال
  

  
  

 بهــا نفــسه وعلــى عــدد  قــدملــق نظــرة علــى معلوماتــه الشخــصية التــي ي  ا
 كوين فكرة عامة عـن شخـصيته       مشاركاته لت  عدد أتباعه ونوعية  مشاركاته و 

 في الزاويـة اليمنـى      x أو اضغط     لتصير من أتباعه   Follow  زر ثم اضغط على  
  .تابعتهمإلغالق النافذة ومتابعة البحث عن األعضاء المناسبين لك لم
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الطريقــة الثانيــة للعثــور علــى مــن تتبــاع هــي بالبحــث المباشــر عــن أســماء  
فــي أعلــى  حقــل البحــث المخــصص لهــذا الــشأن  فــياألعــضاء أو المواضــيع 

صفحة، اكتب اسم الشخص أو الجهة أو الموضوع الذي ترغـب بالبحـث عنـه       ال
  .بحـث إلـى يمـين حقـل ال    Search Twitter أو اضـغط علـى   Enterثم اضغط 

  

  
  

 الخاص بمن تروق    Followعند ظهور نتائج البحث اضغط على الزر  الرمادي          
  . للداللة على أنك صرت من أتباعه وسيتحول إلى اللون األزرقلك متباعته

  


Username 

Follow
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ــارف      ــارب والمع ــويتر مــن األصــدقاء واألق ــابع البحــث عــن أعــضاء ت ــا نت  دعن
عـن   ولكـن هـذه المـرة      Followingلمتابعتهم وإضافتهم إلى قائمة من نتابع       

 عنــاوين  فــي قــوائم المحفوظــةEmailطريــق عنــاوين بريــدهم اإللكترونــي 
ستخدمها،  التـي نـ  االتصال الموجودة في حساب أو حسابات البريد اإللكتروني    

 أي اعثـر  Find Friends فـي القـسم الفرعـي    Discover#ال زلنا فـي صـفحة   
  :على أصدقاء كما في الصورة التالية

  

  
  

ــزر اضــغط ع ــد التــي   Search contactsلــى ال  المقابــل لمــزود خدمــة البري
تــستخدمها ثــم تــابع الخطــوات التــي ســتظهر لــك فــي نافــذة منبثقــة، هــذه  
اإلجراءات قد تختلف بين مزود وآخر، اختر فـي الخطـوات الالحقـة مـن ترغـب              
بمتابعته وذلك بتنفيذ نفس الطريقة التي تعلمناهـا سـابقًا وسـتتم إضـافته              

سيـصل إيميـل فـوري      ،  ة األعضاء الذين تتابع أخبارهم ونـشاطاتهم      إلى قائم 
. فانتبـه إلـى خطواتـك      أنـك قـد قمـت باتباعـه،       إلى كل عضو تتابعـه يخبـره        
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تـويتر وطريقـة إضـافتهم إلـى قائمتنـا          كيفية العثور على أعـضاء      لقد تناولنا   
ة لمتابعتهم، ولكن ماذا عن جلب اآلخرين ليكونوا في قائمة أتباعنـا؟ الطريقـ            

  أو لفـت انتبـاه أعـضاء حـاليين         لكسب األعضاء الوحيدة التي يوفرها لنا تويتر      
 الموجـودة فـي   أي ارسـل دعـوة     Inviteليقرروا متابعتك هي باسـتخدام األداة       

  : الذي تحدثنا عنه في الصفحة السابقةFind friendsأسفل قسم 
  

  
  

 Inviteضـغط    ثم ا   بدعوته من ترغب ن البريد اإللكتروني الخاص ب    أدخل عنوا 
 المتابعة، إذا رغبت بدعوة مجموعة مـن األشـخاص         إلرسال طلب االنضمام أو   

 وستصلهم رسالة   Invite ثم اضغط    "," وافصل بينها بفاصلة     أدخل عناوينهم 
إلكترونية تـدعوهم لالنـضمام إلـى تـويتر أو ليكونـوا مـن أتباعـك إن شـاؤوا                   

  . حتى اآلنالعربيةاللغة ذلك، لألسف هذه األداة غير متوفرة ب
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 األعـضاء وإضـافتهم إلـى       الطريقة األخيرة التي يوفرها لنا تويتر للعثور على       
 أي Browse categoriesتنا هي بالـدخول إلـى القـسم الفرعـي     قائمة متابعا

 التـي مـا زلنـا       Discover#تصفح حسب االهتمامات أو األصناف في الـصفحة         
  : الصورة هذهوم باكتشاف محتوياتها كما فينق
  

  
  

يعرض لنا تويتر في هذا القـسم مجموعـة واسـعة مـن العنـاوين والمواضـيع            
واألصناف لالختيار منها كالصحة واألخبار والرياضة والعلوم وغيرهـا، اضـغط           
على الصنف الذي ترغب بتصفح محتوياته، اختر منه مـا يناسـب اهتماماتـك              

  .ئمة متابعاتك ثم اتبع اإلجراءات التي تعلمناها سابقًا إلضافة األعضاء إلى قا         
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  يستحـسن  Following والمتبـوعين    Followersفي ختام حديثنا عن األتبـاع        
  :أخذ النقاط التالية باالعتبار

  

 حـسن اختيـار مــن تتـابع    اFollowing    وانتـق األعــضاء الـذين تجـد فــيهم 
 .مصدرًا جيدًا وموثوقًا للمعلومات التي تهمك

 
 ســيتعرض قــسم تر وإال ال تبــالغ بمتابعــة أعــداد كبيــرة مــن أعــضاء تــوي

إلــى تـدفق وابـل مـن عــشرات      الخـاص بـك  Tweetsعـرض المـشاركات   
وربمــا مئــات المــشاركات فــي الدقيقــة الواحــدة وســتعجز عــن مجاراتهــا  

 .واالطالع عليها كلها
 
  تذكر دائمًا أن قائمة من تتابعFollowing هي متاحة للعرض أمام جميع 

 يكونـوا، فكـن علـى حـذر فـي           أعضاء تويتر سواء كانوا من أتباعك أو لم       
 .قرارك من تتابع

  
   ال تنتظــر رد الجميــل ممــن قــررت متابعتــهFollowing بــأن يتخــذ قــرار 

 . بالمقابل، هذا ليس من شروط عمل تويترFollowerمتابعتك 
  
    اسـتفد مــن قــوائم مــن تتـابعهم أو يتابعونــك بالــدخول إلــى صــفحاتهم

   و Followingو Followers  وأقـسامها الفرعيـة مثـل    Profileالشخـصية  
Tweets  وFavorites  و Listsاالطــــالع علــــى المــــشاركات والــــردود  و

والترديدات فهذه مصادر ممتازة الختيار من يناسـبك مـن أعـضاء تـويتر              
 . والتفاعل معهملمتابعتهم

 
 Tweetsًا ومفيدًا فـي مـشاركاتك       جاد كن   Followers األتباع    مزيد من  لجذب

م أعضاء تويتر ال تهمهم حالة الطقس في مدينتك    ولتكن على يقين أن معظ    
  .، كن جادّا ومفيدًاأو ماذا تناولت في وجبة الفطور لهذا الصباح
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 Search  البحث
  
 Search البحـث   قـسم  أهم األقسام في تـويتر وهـو       اآلن إلى واحد من    ناصلو

 مـصر  كلمـة  حقل المخصص لهـذا الـشأن     الفي   دعونا نتعلم بالتجربة ونكتب   
مـستجدات  مـا ينـشره التويتريـون حـول         لالطالع على آخر    ل المثال    سبي على

 أحـدث   وسـتبدأ ،  ي لوحـة المفـاتيح     ف Enter ضغط ثم ن  األوضاع في هذا البلد   
  :ا يظهر في الشكل التاليكم فورًا المشاركات بالتدفق

  

  
  

 مـا    أحـدث   لقـد قـام محـرك بحـث تـويتر بإظهـار            البحث العام، بهذا ما يسمى    
ــونالتويتأرســله  ــوىو ري يمكنــك ، مــشاركاتهم  فــي ســياقمــصر  كلمــةاحت

وع البحـث الـذي     عتبارهـا موضـ   با  الـداكن   باللون الرمادي  مصرمالحظة بروز   
  . الكلمـة تلكتحتوي على  بما لديه من مشاركات      نا لنظام تويتر ليزود   حددناه
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سـتأتينا النتـائج التـي      و Egyptماذا لو أردنا البحث باللغة اإلنجليزية؟ لنجـرب         
  : بنفس الطريقة السابقة كما في الشكل التاليEgyptمن كلمة تتض

  

 
  

لبحـث عـن   مساعدتنا في ا  رائعة ل  أداة نتوقف هنا قليًال، يوفر لنا تويتر     ولكن ل 
مـاذا لـو أردنـا الحـصول علـى المـشاركات            ضيع التي تهمنا بجدية أكبـر،       الموا

 وال حتـى    صرمـ   ال كلمة   لم تكن هناك   أكثر من لغة أو   بالتي تتحدث عن مصر     
 كيف ذلك    التويتريون؟  المشاركات التي يرسلها   في سياق  واحدة   Egypt كلمة

عنـد  ف Hashtagإنهـا    #  العالمـة   انظـر إلـى هـذه      !وهم يتكلمون عـن مـصر؟     
 سـتعمل كعنـصر     على سبيل المثال،  # Egyptمع كلمة   تضمين هذه العالمة    

ت التي تـضمنت   المشاركاإظهار نتائج البحث وفعالية لتصنيف ال تصفية فائق 
  . في سياق محتوياتهاEgypt#صيغة 
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ثـم   Egypt# هـذه الـصيغة  كتابـة   في حقل البحـث  لنجربكيف يحدث ذلك؟     
  : النتائج التي ستكون على الشكل التالي وانتظرEnterاضغط 

  

  
  

للتـدليل   Egyptمـع كلمـة     # عالمـة   هـذه ال  كيف يستخدم المـشاركون     الحظ  
 البحــث مــن دون هارهــا علــى قمــة نتــائج  فــي إظاعدةلمــسعلــى أهميتهــا وا

عنــد أنــه نالحــظ أيــضًا المــشاركة، محتــوى تــضمين كلمــة مــصر فــي ســياق 
 ظهار أحدث عملية البحث إل  الضغط على أي كلمة بصيغة هاشتاج يعيد تويتر         

لألسف ال تعمل هذه العالمـة بـصيغة         تلك الصيغة،    ضمنت التي ت  لمشاركاتا
 الصيغة اإلنجليزيـة    باستخدام ستمرار اال  علينا مصر، وسيتوجب #عربية مثل   

  . بقية اللغاتلالستخدام مع قوم تويتر بإتاحة الهاشتاجحتى ي
  
  
  

#
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 اضـغط  كتابتهـا فـي كـل مـرة       عـادة   ث دون الحاجـة إل    لالحتفاظ بـصيغة البحـ    
  : الباحث من القائمة المنسدلة الموجودة إلى يمين حقل Save searchعلى

  

  
  

عند الضغط في حقل البحـث الموجـود فـي          قًا   الح م حفظها الستخدامها  تيوس
  :كما في الصورة التاليةشريط المهام 

  

  
  

 من القائمـة   Remove saved searchاضغط صيغة البحث المحفوظةإللغاء 
  :المنسدلة الموجودة إلى يمين حقل الباحث
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 التـي    الفـوري  آلية التحديث وجود   ب  التقليدية تويتر عن محركات البحث   يتميز  
،  عنـه  قمنـا بالبحـث    الموضـوع الـذي    فـي   مشاركات جديدة  خبرنا عن وصول  ت

ويظهــر علــى شــكل مــستطيل يتوســطه رقــم يتجــدد باســتمرار وهــو عــدد   
، لبحــث منــذ قيامنــا بإرســال أمــر ا فــي الموضــوعشاركات التــي اســتجدتالمــ

  .علـــى هـــذا المـــستطيل لمـــشاهدة أحـــدث المـــشاركات اضـــغط بالمـــاوس 
  

  
  
  إمكانيــةهــي Searchفــي موضــوع البحــث  ســنتناولها يميــزة التاليــة التــ ال

  : Allالكل أو  Topاألكثر شعبيةإلى  البحثنتائج تصفية 
 

  
  

 سيعيد محـرك بحـث تـويتر ترتيـب أحـدث            عناصر التصفية الضغط على   عند  
 موضـوع البحـث حـسب عنـصر         عـن حتى تلك اللحظـة      لديه    المتوفرة النتائج

  .النتائج السابقة ويظهرها مكان التصفية الذي اخترته
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 هـو أسـرع طريقـة للعثـور علـى أعـضاء تـويتر ممـن             Searchإن حقل البحث    
ــارب       ــدقاء واألقـ ــشاركاتهم كاألصـ ــشاطاتهم ومـ ــى نـ ــالع علـ ــك االطـ يهمـ
ــشركات     ــيين والـ ــانين والرياضـ ــسياسيين والفنـ ــاب والـ ــصيات والكّتـ والشخـ

 Unfollow أو صــرف النظــر Followingوغيــرهم، ثــم تتخــذ قــرار متــابعتهم  
يمكنك الضغط على نتائج البحث والتعامل مـع مجموعـة األوامـر واإلجـراءات              
التي تظهر عند تمرير الماوس فوق أي مشاركة كما نرى في نتائج بحثنا عن              

  :في الصورة التالية" قهوة عربية"
  

  
  

سنتعلم في الـصفحات القادمـة مـن هـذا الكتـاب كيفيـة التعامـل مـع نتـائج                    
 Retweet والترديــد Replyلبحـث عنهـا مثـل الـرد     الموضـوعات التـي قمنـا با   

 وغيرهـا مـن     Block والحجـب    Follow ومتابعة أصـحابها     Favoriteوالتفضيل  
  .اإلجراءات التي تمنحنا السيطرة على سيل المعلومـات المتـدفق بـين أيـدينا             

  
لمعلومات أكثر عن موضوع البحث وعالمات التصفية والبحـث المتقـدم يمكنـك العـودة إلـى                 

  .في آخر هذا الكتاب" أسرار وتكتيكات تويتر "ملحق
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المرتبطة بموضـوع   اإلضافية   هي األقسام     التي سنتعرف إليها   الميزة األخيرة 
مقـسمة إلـى     إلى جهة اليسار وهي      جدهان و Egypt#الذي أجريناه عن    البحث  

  .Top videos   والفيديوTop images   والصورPeople  مشاركات األشخاص
  

  
  

 فــي الجهــة امــ محتوياته لمــشاهدةPeople و Tweetsي م قــسىاضــغط علــ
فـستظهر محتوياتهمـا فـي      ن بالـصور والفيـديو      أما القسمين الخاصي  ،  اليمنى

  .للرجوع إلى صفحة البحثفي أعلى الصفحة  Backصفحة خاصة، اضغط 
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  Favorites   المشاركاتفضيلت
  

دة قراءتها الحقًا أو الرد      ورغبت بإعا   أثناء البحث  كات المشارَ بعضأعجبتك  اذا  
 كلمـة  ما عليك سـوى تمريـر المـاوس فوقهـا والبحـث عـن      فعليها أو ترديدها  

Favorite وســتتحول إلــى   عليهــااضــغطFavorited  ــ نجمــةوتــضيء اللون ب
 فضالت لديك  قد صارت في عداد الم     المشاركةتلك  البرتقالي لإلشارة إلى أن     

لـى نفـس اللـون مـع نجمـة مخبـأة،        إمـين  الي جهة العليا من  وستتحول زاويتها 
 النجـوم البرتقاليـة     إطفـاء عـن تفـضيل المـشاركات و      يتيح لك تويتر التراجـع      

  . المشاركة إلى حالتها األولىستعودو Favoritedضغط على بال
  

  
  

  والتفاعـل معهـا     سـابقاً  يلهااركات التي قمـت بتفـض     تصفح المش حين ترغب ب  
  يمـين  أعلـى في   لموجوداصفي   المجسم الن  اضغطاذهب إلى شريط المهام و    

  في القائمة المنسدلة ثم اضغطView my profile page  اضغطالصفحة ثم
  : في المربع إلى جهة اليسارFavoritesالمفضالت  على قسم
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 Retweet   المشاركاتترديد
  

حين تعجبك مـشاركة أحـد التـويتريين وترغـب بمـشاركتها مـع أتباعـك فمـا                  
  .Retweet الـــــضغط علـــــىقهـــــا ووف وس تمريـــــر المـــــاعليـــــك ســـــوى

  

  
  

هـذه المـشاركة    ترديـد    رغبتـك ب   يـد علـى   التأكب كلبـ اسينبثق مربع حـوار يط    
  .كيدتأل لRetweet  الزر األزرقضغط، اإلى أتباعكوإرسالها 

  

  
  

ــفالحــظ ــة   تت كي ــول كلم ــى Retweetح ــدة  إل ــاللون األصــيغة جدي ــضر ب  خ
Retweeted     جـوع   الر تمنحك فرصـة  لًا  مرددة وأيض مشاركة  للداللة على أنها

  .الضغط عليها في أي وقت بهارديدعن ت
  

  



140 

53  

 Profileتك الشخـصية     صـفح  في ستظهر   ترديدهامشاركات التي قررت    الكل  
 تحملسـ  و، أيـضاً تباعـك  ألHomeالبدايـة   في صفحة و Tweets قسمالضمن  

الـذي  اسم المستخدم   و عالمة السهمين المتالحقين   رديدهاتم ت   مشاركة كل
ة األصـلي   إلـى صـاحب المـشارك      فـوري  ، وسيـصل إشـعار    ملية الترديـد  عقام ب 

 دعنا نـتفحص إحـدى المـشاركات التـي          ، مشاركته إلعالمه بأنك قمت بترديد   
  : كمـا فـي الـشكل التـالي      Openتم ترديدها، حرك الماوس فوقها ثم اضغط        

  

  
  

  . لإلغالقClose اضغط تظهر في الوسط،ات اإلضافية التي الحظ المعلوم
  

  
  

 أتباعـك   رديداتتظهر ت س ألتباعك،   صفحة البداية  في   رديداتككما ستظهر ت  
 الخاص بك، فال تقلق حين ترى مشاركة من عضو تويتري صفحة البدايةفي  

وســتجدهما  الــسهمين المتالحقــين  عــنبحــثا فــي صــفحتك األولــى، غريــب
عرفهم حد مستخدمي تويتر الذين ت ألUsernameاسم المستخدم مقترنين ب 

  . في األعلىعهم كما نشاهدتابوت
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 Mentions  والتنويهات Reply  الردود
  

 Connect@ الموجـود فـي صـفحة        Mentionsتم تخصيص القـسم الفرعـي       
 التي أرسلها أعضاء تويتر كتعليق على مشاركاتك،        Replyلعرض كل الردود    

 - لـسبب أو آلخـر       - ستجد فيه أيضًا جميع المشاركات التي جـرى فـي سـياقها           
 الخاص بك، ومن المفيد هنـا معرفـة أنـه ال    Usernameذكر اسم المستخدم  

يتحــتم علــى أعــضاء تــويتر أن يكونــوا مــن أتباعــك ليتمكنــوا مــن الــرد علــى 
 فــي ســياق مــشاركاتهم، ألن  Mention أو اإلشــارة إليــك  Replyمــشاركاتك 

 كمـا   Username تويتر يسمح لجميع أعضائه باإلشارة إلى أي اسم مستخدم        
  .يسمح بالرد على أي مشاركة تم إرسالها من قبل أي مستخدم آخر

  

  
  

Reply
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واآلن لنتابع التعلم بالتجربة، لنفتـرض أن مـشاركة مـا قـد أثـارت اهتمامـك،             
ــلها      ــى مرس ــرد عل ــي ال ــة ف ــديك الرغب ــرت ل ــا أو وظه ــا ورد فيه ــشة م   ،مناق

دف المـشاركة بحـد     هناك عدة طرق إلرسال تعليقاتك إليه، أسـهلها أن تـسته          
  الموجودة فيReply ذاتها بتحريك الماوس فوقها والضغط على كلمة رد        

 :إتمام هذه المهمةستقفز نافذة صغيرة لمساعدتك في  وأعالها
  

  
  
دون حذف اسم المستخدم الـذي       من    المخصص للكتابة  الحقل كتب ردك في  ا
بعـد   حـرف    140 تم إدراجه بشكل آلي، وال تنس أنك مقيد بما تبقى مـن الــ             ي

 الحقـل،   ظاهر فـي   ال  الذي قررت الرد عليه     اسم المستخدم  حساب عدد حروف  
 ةالخاصـ  Homeسيظهر ردك في صفحة البداية  ، الرد رسالإل Tweetاضغط    

 Mentionsقسم  في  بالطبع  أتباعك و صفحة البداية عند    في  كما سيظهر    بك
لن يظهر الرد   ، ولكن    الخاصة به  Connect# في صفحة    من قمت بالرد عليه   ل

، وسيـصل   ا كـانوا أتباعـًا مـشتركين بينكمـا        إال إذ  عند أتبـاع مـن رديـت عليـه        
  .تنبيه بالبريد اإللكتروني إلى من رديت عليه إلبالغه بذلك
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 ولــيس ينمــستخدمهــي اســتهداف أحــد ال   إلرســال الــردودالطريقــة الثانيــة
فـاتيح   فـي لوحـة الم  U يليه  Gضغط حرف   ب ذلكبذاتها، يتم   مشاركة محددة   

 فـي  خـاص بمـن ترغـب بـالرد عليـه      ال Username اسم المستخدمثم كتابة
اشـرة فـي المتـصفح بهـذه        مب سمة اال بكتاب  أو Enter ثم اضغط    مربح الحوار 
ــصيغة ــول arabhost/com.twitter://http الــــ ــفحتهللوصــــ   :Profile  صــــ

  

  
  
 اكتاب ما ترغـب بكتابتـه      و حقل المخصص للمشاركات  في ال ضغط بالماوس   ا

  . الرد أو التعليقإلرسال Tweetثم اضغط 
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للـرد   عـضو تـويتر المـستهدف      Profile  صـفحة   للوصول إلـى   خرىالطريقة األ 
 أينمـا وجـد   الخاص به    Username الضغط على اسم المستخدم    ب تكونعليه  

  :لشكل التاليفي اا  كمته المختصرةصفحلك وستظهر في صفحات تويتر 
  

 
  

يـتم  ل فـي األعلـى  على اسم المستخدم     ضغطابعد ظهور الصفحة المختصرة     
 ردك أو تعليقـك بالطريقـة        فيهـا  تـب كلت Profile  الشخصية  صفحته نقلك إلى 

  .في الصفحة السابقة ها ذكرناالتي
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 لرجل  نصفي مجسم   يظهر فيه ضغط على الزر الذي     لاب الطريقة األخيرة هي  
المنـسدلة كمـا    من القائمة Tweet to @Usernameضغط م ا ث اللونرمادي
 الحقـل  ضـغط بالمـاوس فـي   اعند ظهور النافذة المنبثقـة  في األسفل،   يظهر  

  . لإلرسالTweetب ما ترغب بكتابته ثم اضغط اكت، المخصص للكتابة
  

  
  

لكن ال تقلق   ،   بهدف الرد أو التحاور مع أحد مستخدمي تويتر        كل ما سبق كان   
. األولـى  وهلـة ل معقـدة ل    تجدها قدتي   ال  اإلجراءات على هذه  بسرعة   ادفستعت
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  Profile  ة الشخصيالصفحة
  

 وبتعبيـر آخـر    مـن أنـت؟   : سؤالك على ال  جواب  هي Profileالصفحة الشخصية   
 شّكلت التـي تـ    والتفـاعال والمـشاركات والنـشاطات     هي مجموعة المعلومـات     

 ىلوصول إللويتر، ء مجتمع تالتويترية وتعبر عنها أمام بقية أعضاشخصيتك 
 Home  صورتك الموجودة في صفحة البداية     ضغط على اشخصية  صفحتك ال 

ألي عـضو   أو  الخـاص بـك      Username اسم المستخدم     في المتصفح  اكتبأو  
ــويتر ــر تــــ ــفحته   آخــــ ــشاهدة صــــ ــة بترغــــــب بمــــ ــةالطريقــــ : التاليــــ

hallakb/com.twitter://http اضــغط فــي لوحــة المفــاتيح الحــرف أو G يليــه 
 واكتــب فــي مربــع الحــوار اســم المــستخدم المــراد زيــارة   Uمباشــرة الحــرف 

ده فـي أي     تجـ  مـستخدم أي  غط علـى اسـم      ضـ اأو   Enterثـم اضـغط      صفحته
  .)57( كما أشرنا في صـفحة        الشخصية  لالطالع على صفحته    تويتر مكان في 

  

  
  

فـي أعلـى    ،عضو تـويتر آخـر     بك أو بأي      الخاصة Profile ة ستظهر صفح  هكذا
 المعلومـات   جغرافي وبقية  وموقعك ال   الشخصية صورتك  تجد  اليسرى الزاوية

تجد إحصائيات  سف اليمنى   زاوية، أما في ال   Settingsالتي أعددناها سابقًا في     
 وعدد األعضاء الذين تتابعهم     Tweetsعدد المشاركات التي أرسلتها     لسريعة  

Followingعــدد األعــضاء اللــذين يتابعونــك  وFollowers جميــع كمــا ســتجد 
  .Tweetsمرتبة من األحدث إلى األقدم في قسم السابقة مشاركاتك 
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ــةالقـــسام األ علـــى Profile شخـــصيةتحتـــوي كـــل صـــفحة    : التاليـــةفرعيـ
  

 Tweetsجميع مشاركاتك مرتبة زمنيًا األحدث فاألقدم . 

 Followingلذي تتابعهم المتبوعون، أي أعضاء تويتر ا. 

 Followersتباعك، أي أعضاء تويتر الذين يتابعونك ا. 

 Favoritesالمشاركات التي قمت بتفضيلها . 

 Listsالقوائم وسنتناولها بالتفصيل في قسم خاص الحقًا . 

 Recent images مشاركاتكفي الصور التي أضفتها مؤخرًا .  
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ــى األقــسام ا ــةضــغط عل ــا   الفرعي ــى محتوياته ــا  لالطــالع عل والتعامــل معه
عند  هاعلى جوانب والمشاركات  أعلى  مجموعة األوامر التي تظهر في      بواسطة  

 مثـل   ابقًا في التعامل مع نتـائج البحـث       كما شاهدنا س  تحريك الماوس فوقها    
  . ومـا يليهـا    )51( صـفحة    Retweet والترديـد    Faforite والتفضيل   Replyالرد  

   

  
  

 هـو   Profileنـد الـدخول إلـى صـفحة         الـذي يـستقبلنا ع    األول  القسم الفرعـي    
 ونجـد فيـه كـل المـشاركات التـي أرسـلها صـاحب               Tweetsقسم المـشاركات    

الصفحة التي نقوم بزيارتها، يمكنك اآلن قـراءة مـا كتبتـه أنـت إن كنـت فـي                   
مـشاركة   Deleteإلغـاء   أو Favoriteصفحتك الشخصية واتخاذ قرار التفضيل     

مـشاركة التـي     أو ترديـد ال    المثـال، علـى سـبيل     كنت أرسلتها في وقت سـابق       
 إذا كنـت تـزور      Reply أو الـرد عليهـا       Favorite أو تفضيلها    Retweetتعجبك  

  .ألحد أعضاء تويتر Profile  الشخصيةصفحةال
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الــذين  أي أعــضاء تــويتر Following إلــى قــسم المتبــوعين  اآلنلنــدخ دعنــا
  :متفاعل معهلع على مشاركاتهم ويّطوي صاحب الصفحةتابعهم ي
  

  
 مثــل إيقــاف  لــك مجموعــة مــن اإلجــراءاتتتــيح التــي أدوات الــتحكم الحــظ 

 عنـد تمريـر المـاوس فوقـه إلـى           عضو ما حـين يتحـول الـزر األزرق        ل متابعتك
، أو إرسـال رد     متابعتي لهذا الشخص   أي أوقف    Unfollowاللون األحمر بصيغة    

Tweet to  ة التي تظهر عنـد  القائمة المنسدلإلى هذا المتبوع وهذا أحد أوامر
 Addإضافة إلى قائمـة  أمر   وفيها أيضاالرماديالمجسم صورة الضغط على 

to listالـشخص المتبـوع   حجب و Block      وإرسـال شـكوى بحـق هـذا الـشخص 
Report for spamالصورة السابقة كما يظهر في هذا الجزء المكبر عن :  
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ألتبـاع   ل لمخـصص  هـو ا   Profileفـي صـفحة     اآلن   الذي سنتحدث عنـه      القسم
Followersأي أعضاء تويتر الذين يتابعون مشاركاتك ويتفاعلون معك .  

  

  
  

 ومعرفة المزيد من     من أعضاء تويتر   في هذا القسم يمكنك مشاهدة أتباعك     
ســتظهر عنــد الــضغط بالمــاوس علــى كــل واحــد مــنهم  والمعلومــات عــنهم 

 تتـابع مـن     ك أن يمكنـ  فـي صـفحة مختـصرة،         بهـم  ة الخاصـ  Profile تفاصيل
 لهذا العضو الذي يتابعك أو اتخـاذ        Followترغب بمتابعته بالضغط على الزر      

 أوامـر القائمـة المنـسدلة، اضـغط         كما شاهدنا سابقًا في   بحقه  إجراءات أخرى   
View more tweetsومعرفة المزيد عنه لالنتقال إلى صفحته الشخصية .  
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 أي المـشاركات التـي      Favorites قـسم  إلى   ننتقل و Profileما زلنا في صفحة     
لها سابقًا مع العلم أنه يمكنك مشاهدة تفـضيالت أي عـضو فـي            تفضيقمت ب 

،  بنفس الطريقـة    في صفحته الشخصية   Favoritesتويتر بالدخول إلى قسم     
فـي قـسم    والرجـوع عـن تفـضيلها        كيفية تفضيل المشاركات  قد تناولنا   كنا  و

  .)51( صفحة Serachالبحث 
  

  
  

السـتعراض   في القائمـة الموجـودة فـي جهـة اليـسار       Favoritesاضغط على   
ت بــذلك، مــرر المــاوس فــوق المــشاركة  ل معهــا إن رغبــمفــضالتك والتفاعــ

 والـرد   Retweet ويـشمل الترديـد       بحقهـا  الختيار اإلجراء الذي ترغب بتنفيـذه     
Reply       وإلغاء التفضيل بالضغط على كلمة Favorited      اللـون  أو النجمـة ذات

يمكنك أيضا متابعة صاحب المشاركة بالضغط علـى صـورته ثـم            ،  البرتقالي
  .الذي سيظهر في النافذة  المنبثقة Followضغط زر المتابعة 
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ة جـدًا فـي      هي خدمـة مفيـد     Listsوالمجموعات  القوائم  ننتقل اآلن إلى قسم     
أصـحابها  قراءة األحداث واألخبار دون أن تكون من أتبـاع           تويتر ألنها تتيح لك   

ك من فيضان المشاركات الناتج عن وجود عـدد كبيـر مـن             حمي نفس وهكذا ت 
 سـويًا إلنـشاء     سنتعاون القوائم    آلية عمل  لكي نفهم ،  تتابعهماألعضاء الذين   

  .هاتعلم منقائمة تجريبية ون
  

  
  

جهـة   ثـم مـن      Lists ىرالجهة اليـس  نختار من    Profileفي الصفحة الشخصية    
  أي إنـشاء قائمـة جديـدة   Create list ة الزر الموجود في الزاوياليمين نضغط

  :وستظهر لنا النافذة التالية
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 وسـأختار تـسميتها   List name فـي  ها باللغة التي ترغب بسم القائمةاكتب ا
 اكتـب   Description على سبيل التجربة، في الحقل التالي        Google  –جوجل  

 خاصـة بـك     وصفًا مختصر لهـذه القائمـة، أخيـرًا حـدد إن كانـت هـذه القائمـة                
Private أو أنها متاحة للجميع Public ثم اضغط ،Save list ،أي حفظ القائمة 
ضـافة   إلهـذه القائمـة  خاصـة ب ل اإلجـراءات ا   صـفحة نا نظـام تـويتر إلـى        سينقل

  :عة مشاركاتهم من خاللهاأعضاء تويتر الذين نرغب بمتاب
  

 
  

ها ونعمــل عليهــا اآلن التــي أنــشأناســتجد فــي أعلــى الــصفحة اســم القائمــة 
  :وامر التاليةمجموعة األو
  
 Edit تحرير أو تعديل القائمة  .1
  Deleteإلغاء القائمة .2
  Searchالبحث عن أعضاء إلضافتهم إلى القائمة .3
 Tweets التي ينشرها أعضاء هذه القائمة المشاركات .4
 List membersاألعضاء الذين أضفتهم إلى هذه القائمة  .5
  List subsecribersا بهذه القائمة من خاللك األعضاء الذين اشتركو .6

3
1 2

4
5
6
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 كلمة تتعلق بموضوع القائمة التي نعمل عليها اآلن وهي أخبـار شـركة              اكتب
ثـم  ) 3( في حقل البحث رقـم       googleجوجل، لنكتب على سبيل المثال كلمة       

  : األعضاء منهاختيار ال التالية إلى صفحة النتائج وسننتقلSearchنضغط 
  

  
  

واختـر  لمن ترغب بإضافته إلى القائمـة       يقونة المجسم النصفي    اضغط على أ  
 قائمـة وسـتظهر نافـذة     أو أزل مـن  أي أضـف Add or remove from listمنها 

ي المربـع المجـاور للقائمـة المـراد          ضـع عالمـة فـ       لتنفيذ هذا اإلجراء،   صغيرة
  . إلغالق النافذةxاضغط  ثم إضافة هذا العضو إليها
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 أســرع ، أخبــار ومــشاركات أعـضاء القائمــة التــي أنــشأناها دواآلن دعنـا نــشاه 
مـن شـريط المهـام       ونختـار    Homeب إلى صـفحة البدايـة       اذهلطريقة هي با  

 للـدخول إلـى صـفحة       Listلمجـسم النـصفي ثـم نـضغط         لالقائمة المنـسدلة    
  .المشاركات المرتبطة بهذه القائمة جميع القوائم ومشاهدة

  

  
  

بقًا هـي بالـضغط     مس إلى قائمة موجودة      جدد أعضاءالطريقة الثانية إلضافة    
المجـسم  ثـم نـضغط       أينما وجدته في تـويتر     اسم المستخدم أو صورته   على  

 Add or remove from list ثم تختار  عند ظهوره في صفحة منبثقةالنصفي
ر القائمة المراد إضـافته إليهـا أو أنـشئ قائمـة             اإلضافة اخت  وعند ظهور نافذة  

  .في الصفحة السابقةالتي تعلمناها  الخطوات  وتابعCreate listجديدة 
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  والفيـديو  الصورملفات  ب  التحكم  قسم  وهو Profile آخر أقسام نصل اآلن إلى    
 فــي القائمـة اليــسرى لــصفحة  ، الـسابقة التـي قمنــا بنـشرها فــي مــشاركاتنا  

Profileاضغط على  Recent imagesإلى الصفحة التالية وسندخل :  
  

  
  

 في أعلى اليمين لتبديل طريقة العرض بين مشاهدة جميع الـصور أو             اضغط
ــشاهدة  ــفل،     م ــي األس ــع تفاصــيلها ف ــل صــورة م ــصورة   ك ــى ال اضــغط عل

ــصلة،     ــي صــفحة منف ــي ف ــالحجم الطبيع ــشاهدتها ب ــع  لم ــصورة م ــاء ال إللغ
، حـرك المـاوس يمينـًا    المشاركة المرتبطة بها اضغط عالمـة سـلة المهمـالت    

وامر واإلجراءات التي تعلمناهـا      األ ن بقية اكمأًال الكتشاف   وشماًال صعودًا ونزو  
ة إلــى الــصفحة  للعــودBack to profileســابقًا، اضــغط فــي أعلــى اليــسار   

  .اصفحهتتالشخصية التي كنت 
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التـي يـشاهدها     Profileإذا رغبت بتعديل معلومات صفحتك الشخصية       أخيرًا  
موقع الوب والصورة   نوان  ع تويتر كاالسم الكامل والتعريف المختصر و      أعضاء

 الـذي يظهـر فـي أعلـى يمـين      Edit your profile ى الـزر الشخصية اضغط عل
 Profile الخاص بصفحة    Settings وسيتم نقلك إلى قسم اإلعدادات       الصفحة

 أي حفـظ،    Save، بعد االنتهاء من التعديالت اضـغط        نا عنها طويالً  تحدثالتي  
  بالـصيغة التاليـة    ي أعلـى الـصفحة    فالتعديالت  حفظ   بعد ظهور رسالة تأكيد   

Thanks, your settings have been saved    انتظر لبضع ثـوان ثـم اضـغط 
Profileالتغييراتعاينة في شريط المهام لم .  

  

  
  
  
  
   

Profile
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  Messages  الرسائل الخاصة
  

فـي الـردود والتنويهـات التـي يمكـن إرسـالها إلـى جميـع                 بخالف ما شـاهدناه   
تظهـر فـي     ألنهـا    ناء ويشاهدها الجميع فـي كـل مكـان        أعضاء تويتر بال استث   

ــسم  ــك  Tweetsق ــك وبأتباع ــاص ب ــوفر،  الخ ــي ــويتر لن ــةا ت  التراســل  خدم
 Followersاألعضاء الذين يتابعوننـا فقـط   مع  Direct Messages شخصيال

  : التاليةمع االنتباه لالعتبارات
  

 الرسائل الخاصة في قسم  تظهرلن Tweetsألي طرف . 
 أن يكونــا أتباعــًا عليهمــاجــب يبــين عــضوين ســائل الخاصــة لتبــادل الر 

 وإال فـسيكون اإلرسـال مـن         تابعًا أو متبوعًا فقط    ا وليس  البعض البعضهم
 . من الردطرف المتبوع ولن يتمكن التابع

  
  باسـتخدام  هـي ومراسلتهم بشكل شخصي      أتباعك  مع للتحاور اسرع طريقة 

الـزر األزرق    بالـضغط علـى     الذي يـتم الوصـول إليـه       حقل المشاركات السريع  
منـه   وسـتنبثق    Home البدايـة    صـفحة في أعلـى    الموجود في الزاوية اليمنى     

  : كما في الشكل التالينافذة كتابة المشاركات
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 يليـه بمـسافة واحـدة اسـم     m الحـرف  اكتـب ثـم    الحقـل اضغط بالماوس فـي   
  ويفتـرض أن يكـون     username@المستخدم المراد مراسلته بهـذه الـصيغة        

رسـال  اإلزر   أحد اتباعك كما ذكرنا سابقًا، ثم اكتب ما ترغب بإرساله واضغط          
Send Message  مــع االنتبــاه إلــى أن الرســائل الخاصــة هــي دائمــًا محــددة 

  : أخرى كما نرى في هذه الصورة حرف مثل أي مشاركة140الحجم بـ  
  

  
  

سـتخدام   با Homeالطريقة الثانية هي باإلرسال مباشرة من صـفحة البدايـة           
  :حقل المشاركات الرئيسي بنفس الطريقة التي استخدمناها في األعلى
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 اضغط على المجسم النـصفي فـي أعلـى          إلدارة الرسائل الخاصة والرد عليها    
  : مــن القائمــةDirect messages  ثــم اضــغطHomeيمــين صــفحة البدايــة 

  

  
  

سـتعراض  العند ظهور نافذة الرسـائل اختـر المـستخدم الـذي تتراسـل معـه                
 Send messageاكتب الرد فـي األسـفل واضـغط    الرسائل المتبادلة بينكما، 

 بجانبهـا  لإلرسال، يمكنك إلغاء إحدى الرسائل بالضغط على سـلة المهمـالت           
 Are you sure you want to delete this messageوعنـد ظهـور حـوار    
  . لتأكيد اإللغاءDelete messageاضغط الزر األحمر 
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 Tweeting  شاركة األولىالم
  

بدأ سـن وإلـى الخطـوة التـي طـال انتظارهـا،           ، فقد وصـلنا     حان اآلن وقت البث   
 فـي  المـأل،    لـى  مـن حولنـا ونعلنـه ع        عما يجول في خاطرنـا أو يجـري        الحديث

لمـشاركات الـذي تجـد فيـه         اضغط بالماوس في حقل ا     Homeصفحة البداية   
أي لى باللغـة العربيـة أو   كتب مشاركتك األواو Compose new Tweet جملة

الذي ينبهك إلـى مـا تبقـى         الحظ الرقم التنازلي     Tweetلغة أخرى ثم اضغط     
 عالمـات التـصفية     التي تحدد حجم المشاركة الكلي بما فيه      حرف   140 الـ   من

ــفحاتوروابـــط الـــصور و ــة  الـــوبصـ ــا فـــي الـــصورة التاليـ   : إن وجـــدت كمـ
  

  
  
 صويب في األسـفل    عالمة الت  ضغطافي المشاركة،   موقعك الجغرافي   رفاق  إل
وي، يـد بـشكل    فيـه     أو أدخل اسم البلد الذي تقـيم       يًا آل  مكانك تحديدمحاولة  ل

، نـشطة اآلن    أنهـا  ق للداللـة علـى     إلـى اللـون األزر      التـصويب  عالمةستتحول  
  .Turn off locationيمكنك تعطيل هذه الخدمة بالضغط على 
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 هـي بالـضغط علـى الـزر األزرق     الطريقة الثانية لكتابة مشاركاتك في تويتر    
 في أعلى يمين موقع تويتر، اضـغط عليـه وسـتنبثق            هالمخصص لذلك وتجد  

  : السريعة كما نشاهد هنا المشاركاتمنه نافذة
  

  
  

عالمـات  العناصـر االختياريـة مثـل        وإضـافة    عند االنتهاء من كتابة مشاركتك    
 مشاركتك إلى  إلرسالTweet اضغط   وإرفاق الصور ديد الموقع حالتصفية وت 

  :هـذا اإلجـراء   سـتنتج عـن     من األحـداث الفوريـة      هناك سلسلة    ،مجتمع تويتر 
  

 قسمفي  مشاركتكظهر ست Tweets  الموجود صفحة البداية
 . وبأتباعك بكةالخاص

 المرتبطة بعالمات التصفية  نتائج البحث في المشاركةستظهر 
 . على سبيل المثالTwitter#التي أرفقتها االختيارية 

 وجود مرفقات مثل تدل على في أسفل المشاركة   عالماتىسنر
 .الصور والفيديو

  ت إليه في سياق مشاركتكتنبيه إلى عضو تويتر إن أشرسيصل. 
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 فــي الزاويــة اليمنــى Openلنــشاهد اآلن مــاذا ســيحدث عنــد الــضغط علــى  
  :أتباعك ب الخاص بك أوTweets  ظهورها في قسم بعدلمشاركتك

  

  
  

اسـم المـستخدم    اصيل مـشاركتك تظهـر فـي صـفحة منـسدلة،            تفهي  هذه  
@username   الـصورة التـي أرفقتهـا     واسـمك الكامـل     و وصورتك الشخـصية 
ى اليمين   في أعل  Close ، اضغط الذي حددته موقعك الجغرافي   باإلضافة إلى   

  . تويتر أقسام والعودة إلىإلغالق الصفحة المنسدلة
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  والفيديووالصور إضافة الروابط 
  

ما عليك سوى نسخ هذا لمشاركته مع أتباعك ة رابط إلى خبر أو مقالة    إلضاف
الرابط ولصقه في حقل المشاركات وسيقوم تـويتر بتقـصيره إلـى أدنـى حـد                

، لنفترض أننـا     وبقية اإلضافات إن وجدت    ك تعليق  لك المجال لكتابة   ي يتيح ك
ــوان موقــع   ــويتر نريــد إضــافة عن  إلــى إحــدى المــساعدة التقنيــة الخــاص بت

  : نسخCopyشاركاتنا، اضغط بزر الماوس األيمن على العنوان ثم اختر م
  

 
  
 بـضغط الـزر األيمـن للمـاوس         فـي حقـل المـشاركات      لصق العنوان المنسوخ  أ

 : لصقPasteواختيار 
  

  
  

سيقوم تويتر بتقصير العنوان إلتاحة المجال أمام إضافة المزيد من الكلمـات            
ن  وتعني أLink will appear shortened وسيشير إلى ذلك بعبارة والمرفقات

  ! شكرًا تويتر،الرابط سيتم تقصيره بشكل آلي
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 ثـم   ضغط بالماوس على أيقونـة الكـاميرا      إلى مشاركة معينة ا    إلضافة صورة 
اختر الصورة التي ترغب بإرفاقها من مكان حفظها في جهاز الكمبيوتر لديك            

، إلزالة الصورة أو    Tweet ثم اضغط    وستظهر بشكل مصغر في أسفل الحقل     
  :كما يلي x تغييرها مرر الماوس فوق نموذجها المصغر واضغط عالمة

  

  
  

 ها، أشـهر إلـى تـويتر  مجانـًا    والفيـديو صة في رفع الـصور  متخصمواقعتوجد  
وهـو معتمـد      com.twitpic.www://http موقـع  وأبسطها في االستخدام هـو    

 وسـيتم إدخالـك آليـًا إلـى         Twitpic في    أيقونة تويتر  اضغط،  ن شركة تويتر  م
  .أو الفيديو المراد مشاركته في حسابك في تويتر الصورة الموقع لرفع

  

  
  

 أي رفـع صـورة أو فيـديو،    Upload a Photo or Videoبعـد الـدخول سـتجد    
فعهـا إلـى   يو لر عليها لالنتقال إلى صفحة اختيار ملفات الـصور والفيـد         اضغط

  .وبالتالي إلى حسابك في تويتر بشكل آلي Twitpicإلى الموقع الوسيط 
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  :التاليةالبسيطة اتبع الخطوات  Twitpic بواسطة فيديولرفع صورة أو 
  
  . الختيار ملف الصورة أو الفيديو المراد رفعهBrowse اضغط  -1
  .ة أخرىضف المشاركة أو التعليق وستظهر في تويتر مثل أي مشارك ا -2
  . فقطTwitpic  فيمة إن كنت تريد رفع الملف لتخزينهزل العالا  -3
  . موقعك الجغرافي ازل العالمة إن كنت ال ترغب بإرفاق -4
  .وإرسال المشاركة  لرفع الصورة أو الفيديو Upload اضغط  -5
  

  
  

هــو متــاح  وة الجوالــالمخــصص للهواتــف Twitpic  برنــامجيمكنــك اســتخدام
  :ألجهزة التاليةمن األسواق التابعة لللتحميل مجانًا 

  

 iPhone 
 Blackberry 
 Android (Samsung, HTC, LG) 

5

3

4

2

1
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  Mobile  الجوالالهاتف  استخدام تويتر في
  

مـن خـالل   أي تعلمنا في ما سبق كيـف نـستخدم تـويتر بالطريقـة التقليديـة          
ج المنـزل   المتصفح في جهاز الكمبيـوتر، ولكـن مـاذا تفعـل حـين تكـون خـار                

 ببالـك فجـأة وال   توترغب باالطالع على أخبار تويتر أو إرسال مـشاركة خطـر        
، يتوفر لديك سوى جهاز الهاتف الجوال، يتـيح لنـا تـويتر وسـيلتين للتواصـل               

 أو  Wifiاألولى تعتمد على توفر اتصال باإلنترنت مـن خـالل شـبكة السـلكية               
 أو  3G أو   GPRSمـة   مثـل خد   اإلنترنت التي توفرهـا شـركات الجـوال       خدمات  
EDGE الرســائل القــصيرة التقليديــة فتكــون بواســطةالطريقــة الثانيــة  أمــا 

SMS         رنـت  ونستخدمها في حاالت الضرورة القصوى عند تعذر االتصال باإلنت
  .، وسنتناولها بالشرح في القسم القادمبأي شكل من األشكال السابقة

  
ل الهــاتف الــذكي  مــن خــالنبــدأ الحــديث عــن كيفيــة اســتخدام تــويتردعونــا 

  .نظرًا لشعبيته وسهولة استخدامهكمثال  iPhoneفون  جهاز آيتخذوسن
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الخطوة األولى تكون بتنزيل التطبيق الخاص بتويتر على جهاز األيفـون وقـد           
أمـا إذا كنـت    وما يليـه،   5iOSتجده محمًال بشكل مسبق في اإلصدار الجديد 

 iTunesرنامج مجانـًا مـن سـوق        تستخدم إصدارات سابقة فيمكنك تنزيل الب     
 بزيـارة   ، أسهل طريقة لتركيب البرنامج هي     الخاص بالشركة المنتجة للجهاز   
   أو متــــصفح أي جهـــاز ذكــــي آخــــر يفـــون هـــذا الموقــــع فـــي متــــصفح آ  

download/com.twitter://http     واختــر منهــا نــوع الجهــاز الــذي تــستخدمه
  .وقم بتنزيله وتركيبه

  

  
  

بعد إتمام تركيب البرنامج بنجـاح، يمكنـك الـدخول إلـى حـسابك فـي تـويتر                  
  . فورًاوالبدء في استخدامه

  




com.ttertwi.m://http
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 iPhone برنـامج تـويتر المخـصص للجهـاز       اسـتخدام    لن تجد أي صعوبة فـي     
  : تمامًا لواجهة موقع تويتر الذي تعاملنا معه في جهاز الكمبيوترمشابه ألنه

  
  
  

  
       

  
  

 .كتابة مشاركة جديدة .1
2. Home مشاركات من تتابعهم، اضغط على المشاركة للتحكم. 
3. @Connect اركاتكمشب والتفاعالت المتعلقة الردود. 
4. #Discover استكشاف المواضيع واألعضاء لالطالع والمتابعة. 
5. Me  اإلعدادات وبقية البيانات المتعلقة بحسابك في تويترصفحة. 

2 3 4 5

1
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  : وستظهر الصفحة التالية)1(ات السابقة  االختيار من اضغطكة مشارلإلرسا
  

  
  

 .غالق أو إلغاء كتابة مشاركة جديدةا .1
 .مستخدم معيناإلشارة أو التنويه ب .2
 .ضافة عالمة تصفية وتصنيفا .3
 .رفاق صورة أو فيديوا .4
 .إرفاق موقعك الجغرافيتحديد و .5
 .حقل الكتابة .6
 .رسال المشاركةا .7

1

2 3 4 5

6

7
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ما بقية الجواالت التي يمكنها االتصال باإلنترنت ولكنها غير مجهـزة ببـرامج       أ
 المتـوفر المصغر   المشاركة من خالل المتصفح       ما زال بإمكانها    بتويتر ةخاص

com.twitter.m://httpعبـــــر العنـــــوان التـــــالي  والهـــــاز الجـــــفـــــي الج 
  

  
  

 المختلفـة   جهـزة الجـوال   أتويتر في   كيفية استخدام    عن   لمزيد من المعلومات  
  : التاليةصفحةيرجى زيارة ال

mobile-34/groups/com.twitter.support://http  
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  الدوليةSMSتويتر بواسطة الرسائل القصيرة 
  

تكـون فـي   و إرسال مشاركة إلـى تـويتر      ماذا تفعل عندما تجتاحك الرغبة في     
ال حــين  فــي المنـزل أو المكتـب و  Wifi  اإلنترنـت الالسـلكية  عـن شــبكة منئـى  

 ؟EDGE   أوGPRS أو   3G  الجـوال  يتوفر لديك اتصال باإلنترنت عبر خـدمات      
إلرســال مــشاركاتنا بواســطة خدمــة الرســائل  يقــدم لنــا تــويتر حــًال بــسيطًا

 وهـي متـوفرة      في حياتنا اليومية   ستخدامها التي اعتدنا على ا    SMSالقصيرة  
 بتجهيـز   في جميع أنـواع الهواتـف الجوالـة حتـى البدائيـة منهـا، سـنقوم اآلن                

 من أي مكـان فـي       إلرسال المشاركات إلى تويتر حين نحتاج إلى ذلك       هواتفنا  
  :التاليةاتباع الخطوات ، ما عليك سوى العالم

  

ى الـرقم الـدولي    إلـ STARTرسل رسالة قصيرة تحتوي فقط كلمـة        ا .1
 . وهو مخصص لشركة تويتر)بريطانيا (+447624800379التالي 

 .انتظر دقيقتين .2
 . الخاص بكUsernameرسل اسم المستخدم ا .3
 .انتظر دقيقتين .4
 .Passwordرسل كلمة المرور ا .5
 .انتظر دقيقتين .6
  .OKخيرًا أرسل كلمة ا .7

  

ذهـب إلـى    اآلن قم بإرسال مشاركة تجريبية إلى نفـس الـرقم المـذكور ثـم ا              
  . تويتر لمشاهدة النتائج فيProfile الخاصة صفحتك

  

  : لهذه الخدمة وهييوفر لنا تويتر أرقامًا إضافية
 4915705000021) +ألمانيا(  
 3584573950042) +فنلندا(  
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  المحليةSMSتويتر بواسطة الرسائل القصيرة 
  

فعــة  التــي قــد تكــون مرتLong Codes األرقــام الدوليــة  اســتخدامبــدًال مــن
 لبعض المستخدمين في بعض البلدان، يقدم لنا تويتر أرقامًا           بالنسبة الكلفة
 المشاركات بالتسعيرة العاديـة داخـل    واستقبال إلرسالShort Codesمحلية 

البلد الذي تقيم فيه، ولكن لألسف ال تتوفر هـذه الخدمـة فـي جميـع البلـدان                  
  :اآلناألرقام المتوفرة حتى ئمة بالعربية، وفيما يلي قا

  
 710001 ,: السعودية (Zain), 606040 (Mobily))840404 (STC 

 4040: مصر (Vodafone), 2222 (Mobinil)   

 88000 (:البحرين (VIVA), 98555 (Zain  

 71117: (العراق (Zain), 1432 (Asiacell), +9988 (KOREK  

 90903: األردن (Zain), 98788 (Umniah)  

 89887: الكويت (Zain)  

 40404: فلسطين (Wataniya), 37373 (Jawwal)   

 40404: السودان (Zain)  

 335640404: (اإلمارات (Zain  

 7070(:اليمن (MTV 

 404: (المغرب (inwi 

 1888: شبكة الثريا الفضائية 
  

رة للراغبين في االشتراك في هذه الخدمة من خارج الدول العربية يرجـى زيـا             
  :هملدوللمخصصة  األرقام اقائمةالصفحة التالية لالطالع على 

14226/articles/com.twitter.support://http  
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يرجــى  Short Codes لرســائل القــصيرة المحليــةتــويتر ل خدمــةبلالشــتراك 
أو قم بـإجراء الخطـوات      ) 21( صفحة    الهاتف الجوال  إعداداتالعودة إلى قسم    

  : هاتفك مباشرة منالتالية
  

مخصص الرقم ال  إلى   START تحتوي فقط كلمة     SMSارسل رسالة    .1
 .لشركة الجوال التي تتبع لها وتجده في الصفحة السابقة

 . الخاص بكUsernameأرسل اسم المستخدم انتظر الرد ثم  .2

 .Passwordأرسل كلمة المرور انتظر الرد ثم  .3

 .OKأرسل كلمة انتظر الرد ثم  .4

 ثـم  الـذي اسـتخدمته    إلى نفس الـرقم      ة تجريبية قم بإرسال مشارك   .5
 . تويتر لمشاهدة النتائج فيProfile الخاصة اذهب إلى صفحتك

  

اآلن أصبح الهاتف الجوال الخـاص بـك جـاهزًا إلرسـال واسـتقبال المـشاركات                
 بهـذه الخدمـة يرجـى     للـتحكم   والتنبيهات والردود والرسائل الخاصة وغيرها،      

 وقـد   وانتقاء الخيـارات التـي تناسـبك       Settings الدخول إلى صفحة اإلعدادات   
  .وما يليها) 21(تناولناها بالتفصيل صفحة 

  
 اإلضــافية والرســائل القــصيرة واألوامــرتــويتر لمزيــد مــن المعلومــات حــول  
  :يمكنك زيارة الصفحة التالية

34/groups/mco.twitter.support://https  

Long Codes
Short Codes
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 Poweruser apps  االستخدام المكثف  برامج
  

 تصبح من محترفي تويتر وتشعر بأن الوقت ليس فـي صـالح اسـتخدام               حين
 سيكون مـن المفيـد االنتقـال إلـى          ات البطيئة أو محدودة اإلمكانيات    المتصفح

  :البرامج التي أعدت خصيصًا للتعامل مع تويتر بشكل مكثف مثل
  

 TweetDeck  
 Twhirl  
 Twitterrific  
 HootSuite 

  

 قد تم االستحواذ عليـه رسـميًا مـن قبـل شـركة تـويتر                TweetDeckوبما أن   
كمثال عوضًا عن غيره من  فسنتخذه  وفعالية  باعتباره البرنامج األكثر شعبية     

فها بنفسك،  اكتش متعة ا   لك قد ال تقل أهمية عنه ولكن سنترك      التي  البرامج  
  . اآلنTweetDeckدعنا نلقي نظرة على 

  
 com.tweetdeck://http ه الرسميموقع من برنامجالنبدأ بتنزيل 

  

  
  

قـم   ه، إنـشاء حـساب خـاص بـ     البرنـامج  سـيطلب منـك  بعد اكتمـال التركيـب    
يــد تــويتر التــي تر إلــى مرحلــة إضــافة حــسابات وتــابع Sign up بالتــسجيل

  .ما سنرى في الصفحة التاليةكاستخدامها في البرنامج 
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 بـسيطة جـدًا، أدخـل البريـد اإللكترونـي           TweetDeckعملية تسجيل حـساب     
 كتابتها  عدأمرور و الذي سيستخدم للدخول إلى البرنامج الحقًا ثم اختر كلمة          

ة إضافة مرحل وسيأخذك البرنامج إلى Sign upللتأكيد ثم اضغط الزر األزرق 
  .Authorize app ثـم اضـغط    البيانـات  أكمل،هتويتر الذي ستستخدمحساب 
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 وهي شديدة الشبه بواجهـة      TweetDeckهذه هي الواجهة النهائية لبرنامج      
تـشبه  وتعلمنا سابقًا كيفية التعامل معها في متـصفح الكمبيـوتر          التي   تويتر
لذا لـن تـشعر باالرتبـاك فـي التعامـل مـع             في جهاز آيفون    واجهة تويتر   أيضًا  

  . التي سنتناولها في األسفلالفروقات البسيطةبعض  مج باستثناءهذا البرنا
  
  

  
  
  

 . إلى الواجهةاضافة عمود .1
 .Tweetكتابة مشاركة  .2
 .التنقل بين األعمدة .3
ــك  .4 ــدة تحري ــًااألعم ــساراًً يمين ــا أو إضــ وي ــي   أو إزالته ــه مرئ افة تنبي

 .وصوتي عند وصول مشاركة جديدة
 .سابات تويتر متعددةإعدادات البرنامج وإضافة ح .5
  . الصفحة المختصرة أو اضغط الصورة لعرضللتفاعل الماوس مرر .6

1 2 3 4 5

6
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  : إليك اإلجابةدامه، ولماذا ننصح باستخTweetDeck يميز برنامج ماذا
  

 اقرأ األخبار والمشاركات بشكل آلي ومتتابع. 
 استخدم عدة حسابات تويتر في نفس الوقت. 
 ي نفس الوقتارسل مشاركة واحدة إلى عدة حسابات ف. 
 توقيت إرسال المشاركات. 
 الردود والرسائل الخاصة وترديد المشاركاتسهولة إجراء . 
  الخاصة بالمواضيع أو األتباع أو المتبوعينإضافة األعمدة. 
  حفظ عالمات التصفية #Hashtags. 
 خدمة تقصير الروابط بشكل آلي. 
 الصور والفيديوسهولة إرفاق . 
 القوائم والمجموعاتومتابعة نشاء واستخدام ا. 
 تصفية المواضيع بعدة اختيارات. 
 تعرف على الملفات الشخصية ألتباعك بسهولة. 
 تنبيه صوتي عند ورود مشاركة جديدة من أحد أتباعك. 
 تنبيه مرئي عند ورود مشاركة جديدة ألحد أتباعك. 
 ضافة واستخدام حسابك في فايسبوك اFacebook. 

  
عملية األخرى أثناء استخدامك لهذا البرنامج      ستكتشف العديد من المميزات ال    

يرجــى  TweetDeck  الفعــال، لمزيــد مــن المعلومــات عــن طريقــة اســتخدام 
  :الدخول إلى الصفحة التالية

  

desktop/support/com.tweetdeck.www://http  

Tweetdec 
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   تويترالوصايا العشر في استخدام
  

" ينـشر ما كل ما يعرف يقال وال كل ما يقـال            " الذهبية في تويتر هي    القاعدة
  :اســتخدام تــويتر فــي التعمــق بالنــصائح التاليــة قبــل لــذا يستحــسن العمــل

 
 . من يخاطبضف صورتك الشخصية ألن مجتمع تويتر يحب أن يعرفا .1

 حتـى لـو     فكر جيدًا قبل إرسال مشاركاتك ألنها غير قابلة لإللغـاء نهائيـاً            .2
من حسابك في تـويتر فإنهـا قـد تـستمر بـالظهور              Deleteقمت بحذفها   

  .لفترة طويلة في محركات البحث

 . بدًال من الجمل الطويلةالصورة تتكلم، شارك بصورة معبرة .3

  .كن متفهمًا وال ترسل مشاركات بهدف إزعاج اآلخرين .4

زلك، كن حذرًا وال تصرح بمعلومات شخصية مثل رقم هاتفك، عنوان من        .5
أسماء أبنائك، بيانتك الشخـصية فـي العمـل، رقـم حـسابك فـي البنـك،                 
مشاكلك الشخصية والصحية وغيرها من المعلومـات التـي قـد تـستخدم       

  .من قبل أطراف آخرين إلحراجك وربما إللحاق األذى بك

  .احترم خصوصيات اآلخرين وال تكشف أسرارهم وبياناتهم الشخصية .6

  . اآلخرينفي ترديد مشاركاتال تكرر مشاركاتك أو تبالغ  .7

 .كن مفيدًا في مشاركاتك وهذا سيجلب مزيدًا من األتباع .8

 .كن متفاعًال مع القضايا العامة المحلية واإلقليمية والدولية .9

  . استخدامهم للتقنيات والتكتيكاتتعلم من التويتريين واستفد من . 10
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  والحمايةاألمان 
  

احرص لعبث والتطفل واالختراق     ا بعيدًا من  حسابك في تويتر وإبقائه      لحماية
  :ع الخطوات التاليةااتبعلى 

  

  استخدم كلمة مرورPasswordيصعب اكتشافها أو التنبؤ بها  صلبة. 
       تأكد من استخدام بروتوكـول التـشفير HTTPS      بإضـافة حـرف S  ًيـدويا  

 حسابك الستخدام هذا     أو إعداد  https://twitter.comإلى عنوان تويتر    
 .)19(صفحة  اإلعدادات  قسمالبروتوكول بشكل آلي كما أشرنا في

 

  
 

        من تسجيل الخـروج     تأكد  بعد انتهائك من العمل في تويترLogout   فـي 
 .أعلى يمين الصفحة وإغالق المتصفح

         ال تثق بالروابط التي تصلك بالبريد اإللكترونيEmail     وتـدعوك للقيـام 
 أوتعـديل بياناتـك الشخـصية     مثل تغيير كلمـة المـرور       ة  بإجراءات مختلف 
 .من شركة تويتر نفسها حتى لو وصلتك

 ال تقم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك في حضور أحد. 
 ويتر مقابــل زيــادة ال تثــق بــالمواقع التــي تطلــب بيانــات دخولــك إلــى تــ

 . بربح شيء من المالأتباعك أو تعدك
  جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمهتأكد من تحديث نظام التشغيل في. 
 استخدم برامج الحماية من الفيروسات وتأكد من تحديثها بشكل دوري. 
 موجودة في مقاهي اإلنترنتكال ات العمومية الكمبيوترتجنب استخدام.  
   

 الـصفحات الزائفـة ادخـل إلـى     كي تحمي نفـسك مـن الوقـوع فـي شـراك          
  تويتر بكتابة العنـوان يـدويًا ولـيس بالـضغط علـى روابـط غيـر موثوقـة                 
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  ملحق

  أسرار وتكتيكات تويتر
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ثري أجــواء تســفيمــا يلــي مجموعــة مــن األســرار والخفايــا والتكتيكــات التــي   
  .  القصوىهاحدود لتويتر وتجعل استفادتك منه في استخدامك

  
  

  المشاركة السريعة
  

 مربعـًا صـغيرًا إلرسـال المـشاركات الـسريعة،            دائمـاً  تجدس صفحةالفي أعلى   
اضغط عليه وستظهر لك نافذة مـشابهة لحقـل المـشاركات الـذي تجـده فـي                 

الموقـع الجغرافـي، أرفـق     اكتب ما ترغب بكتابته، حدد    Homeصفحة البداية   
  .Tweet ثم اضغط  كما تعلمنا سابقًا والروابط وعالمات التصفيةالصور

  
  

  
  
  

  البحث
  

بحــث فــي تــويتر وقــراءة إجــراء إذا كنــت فــي عجلــة مــن أمــرك وترغــب فــي  
 وكتابــة اســم تــسجيل الــدخولعنــاء دون وع معــين حــول موضــالمــشاركات 

    الــصفحة التاليــة داماســتخالمــستخدم وكلمــة المــرور فمــا عليــك ســوى      
search/com.twitter://http أو  com.twitter.search://http   ستخدام  حاول

وســترى أن تــويتر  Egypt# و iphone# مثــل Hushtagsعالمــات التــصفية 
  . تمامًاGoogleيعمل كمحرك بحث مثل 
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  البحث المتقدم
  

 للوصـول إلـى المعلومـات بدقـة         تويتر المتقدم بحث  محرك  م  ااستخديمكنك  
ة  في تاريخ معـين ومنطقـ       معين مستخدمالبحث عن مشاركة ل    مثل   متناهية

 تويتر بالدخول إلـى     الخدمة المتطورة في   معينة ولغة معينة، استفد من هذه     
  advanced/com.twitter.search://http هذا الصفحة

  
  Twttr  البديلاسم تويتر

  

اختــصاره  يمكنــك Twitter.comأذا كنــت تخطــئ أحيانــا بكتابــة اســم تــويتر 
  . وستدخل إلى نفس الموقعTwttr.com واستخدام اسم تويتر القديم

  
  أرسل مشاركتك الحقًا

  

 م هـذا الموقـع     اسـتخد   فـي وقـت معـين      اركةن ترغب بتوقيت إرسـال مـش      حي
  .TweetDeckتوجد هذه الخدمة أيضًا في   com.twuffer://http المجاني

  
 Bitly خدمة تقصير الروابط

  

نة فـي    من الخدمة المـضم    بدًال  ly.bit://http  استخدم موقع تقصير الروابط   
 عـدا عـن     ، مشاهدة إحصائيات فوريـة عـن زوار روابطـك         تويتر وستتمكن من  

  .كسب مزيد من المساحة في حقل المشاركات
  

   تويترال تفقد حسابك في
  

 سـيتم  تويتر والمشاركة بين وقـت وآخـر وإال  حسابك في   ال تنس الدخول إلى     
د وقـد تـستيقظ فـي أحـ       النـائمين   غيـر النـشطين أو      تصنيفك ضمن األعضاء    

  ! وأصبح ملكًا لشخص آخرتم ألغاؤهتجد أن حسابك في تويتر قد األيام ل
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  العالمات الزرقاء المتوهجة
  

 فـي  اتلـى وجـود تحـديث     هو لفـت انتباهـك إ     العالمة الزرقاء    الهدف من ظهور  
 فدرب نفسك على مالحظتها والبقـاء علـى تواصـل           القسم الذي تتوهج تحته   

  .فوري مع المستجدات
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  :واتف الذكيةفي برنامج تويتر للهأيضًا  تتوهج العالمة الزرقاءس
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  Multimedia  الوسائط المتعددةعالمات 
  

رمـوزًا  أثناء تـصفحك ألخبـار تـويتر ستـشاهد فـي أسـفل بعـض المـشاركات             
  .والفيديو مثل الصور ة مرفقاتمختلفة للداللة على وجود ملف

  
  :فقة لمشاهدة الصورة المرView photoاضغط 

  

  
  

  : لمشاهدة الفيديو المرفقView videoاضغط 
  

  
  

  : المرفقملف اإلعالني لمشاهدة الView mediaاضغط 
  

  
  

  : لمشاهدة الموقع الجغرافي المرفقView locationاضغط 
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   Keyboard shortcutsازرار الوصول السريع 
  

تخدم حين تصبح من محترفـي تـويتر سـتتخلى عـن اسـتخدام المـاوس وتـس            
ــا لكــسب ســرعة إضــافية، اضــغط عالمــة     ــاتيح عوضــًا عنه أزرار لوحــة المف

  .في لوحة المفاتيح لالطالع على قائمة أزرار الوصـول الـسريع          " ؟"االستفهام  
  

  
  

اضغط األزرار التالية لتنفيذ اإلجراءات المرتبطة بها، ستجد هذه الخدمـة فـي          
  .غاية الفائدة حين تعتاد على استخدامها

  
 F  تفضيل مشاركة ?  قائمة أزرار الوصول G C  التواصل
 R  رد /  البحث G A  التفاعل
 T  ترديد .  تحديث المشاركات G R  التنويهات
 M  رسالة خاصة Enter  تفاصيل المشاركة G P  الصفحة الشخصية
 N  كتابة مشاركةSpace  نزول في الصفحة G D  االستكشاف
 L  اتاغالق المشارك F11  شاشة كاملة G F  المفضالت
 J  المشاركة الالحقة ESC  هروب G M  الرسائل الخاصة
 K  المشاركة السابقة G H  صفحة البداية G U  الوصول إلى عضو
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  اغالق الكل
  

ــذه         ــالق ه ــاج إلغ ــد تحت ــصور ق ــشاهدتك لل ــشاركات وم ــك للم ــاء قراءت أثن
 في لوحة المفـاتيح أو اضـط الـزر    Lالمشاركات بشكل جماعي، اضغط الحرف     

  .في أعلى يمين الصفحة لتنفيذ هذا اإلجراءالذي ستجده 
  

  
  
  

 Themeleon  إضافة ألوان وخلفيات مميزة
  

تعن بخــدمات هــذا الموقــع   مميــز إلــى صــفحتك الخاصــة اســ إلضــافة طــابع
  onthemele/com.colourlovers.www://http  المعتمـد مـن تـويتر      المجاني
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 Symbolsاستخدام الرموز 
  

يمكنك نـسخها مـن     التي    مشاركاتك استخدم الرموز   إلضافة طابع خاص إلى   
  :هـا علـى سـبيل المثـال       ن مثل مايكروسـوفت وورد وم      النصوص تحريربرامج  

  
☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☽ ☾ ☠ ☢ ☣ ☮ ✌ ☺ ☻ ❀ 

✿ ❈ ❄ ❆ ✹ ✓ ✈ ✂ ✄ ♂ ♀ ™ ® © ☤ ♪  
  
  

   موقعك الجغرافيإلغاء بيانات
  

 فـي يـوم مـن     خصوصية الشخصية قد ترغـب    حفاظ على ال  لة أو ل  ينأمباب  ألس
المشاركات كل   قة بموقعك الجغرافي المرفق في     بإزالة البيانات المتعل   األيام

 من الزاوية اليمنى فـي أعلـى        Settings، ادخل إلى صفحة اإلعدادات      السابقة
التـي   ثم ابحث في وسط الصفحة عن الجملة         Accountصفحة تويتر ثم إلى     

تغرق تظهر في الصورة أدناه ثم اضغط علـى الـرابط بـاللون األزرق، قـد يـس        
  . فكن صبورًابعض الوقت اإلجراء هذا
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  حصائياتا
  

أو عـن أي مـستخدم آخـر        إحصائيات مفصلة عن حسابك في تـويتر        مشاهدة  ل
، اكتـب اسـم     مثل عدد األتباع وكمية المشاركات وغيرها من البيانات المفيدة        

  username/com.twittercounter.www://http:    م بهــذا الــشكلالمــستخد

  
  

  فك االرتباط
  

الكتشاف البرامج الخارجية المرتبطة بحسابك في تـويتر والـتحكم بهـا وفـك              
ى فـي    من الزاوية اليمن   Settingsادخل إلى صفحة اإلعدادات     بعضها  بارتباط  

رامج الموجـودة فـي     ب وتحقق من ال   Applicationsأعلى صفحة تويتر ثم إلى      
 فـي   لفك االرتباط، إن لم تجد هذا القـسم Revoke Accessاألسفل، اضغط 

غير مرتبط بأي برنـامج أو  في تويتر  فهذا يعني أن حسابك صفحة اإلعدادات 
  .تطبيق أو موقع خارجي
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  في تويترمشاركاتك من جميع  نسخةتنزيل 
  

 اتباعـك أسـماء   ظ بنسخة من كل مشاركاتك في تويتر و       اآلن أن تحتف  يمكنك  
 وتنزيلها إلى جهاز     وغيرها من المعلومات    والرسائل الخاصة  وأسماء من تتابع  

 Twitter عـن  Google ابحـث فـي   غبتـك، الكمبيوتر واالستفادة منها حـسب ر 
Backup       ة، منهـا علـى سـبيل        واختر البرنامج الذي يعجبك لتنفيذ هذه المهم
  .TweetBackup و Tweetake و TwitterBackup و FriendBackupالمثــال  

  
  

  أتباعك ومن تتابعو  القوائممراجعة
  

قائمة أتباعك وقائمة من    القوائم الخاصة و  أن تنظر إلى    بين وقت وآخر     حاول
  .لة من ال ترغب بوجوده واإلبقاء على قوائمك نظيفة ومفيدةتتابع إلزا

  
  

  اء الوهميون والمزيفوناألعض
  

الــوهميين الــذين يــستخدمون تــويتر ألغــراض كــن علــى حــذر مــن األعــضاء 
شخصية أو لالحتيـال أوغيرهـا مـن األهـداف المـشبوهة أو للقيـام بنـشاطات                 
تخــالف القــوانين، كمــا ســتجد مــن يــتقمص شخــصيات مــشهورة لــسياسيين  

مــن الهويــة  التحقــق Verified Accountن تــويتر يقــدم خدمــة  ولكــوفنــانين
  .وذلك بإضافة عالمة زرقاء إلى جانب اسم المستخدم الذي تـم التحقـق منـه              
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  االعتراض على عضوية مستخدم
  

قـد ترغـب بـاإلبالغ عـن        قد تسبب لك مشاركات أحـد المـستخدمين إزعاجـًا و          
 مـن متابعتـك، الموضـوع بـسيط، فقـط            أو منعـه   استخدام تـويتر  في   إساءته

واضغط على أيقونـة المجـسم النـصفي      Profileدخل إلى صفحته الشخصية     ا
 إلرسـال بـالغ إلـى    Report for spam لحجب هذا المـستخدم أو  Blockواختر 

  .تويتر للتحقق منه واتخاذ إجراءات مشددة ضده
  

  
  
  

  الدعاية
  

 من األتبـاع حـاول اسـتخدام األدوات         مزيٍدإلشهار عضويتك في تويتر وكسب      
 وإضـافته إلـى موقعـك أو مـدونتك،     Twitter button  زر تـويتر المجانية مثـل 

@ Usernameأيضًا يمكنك إضافة اسم المستخدم الخاص بك بهذه الصيغة          
 وطباعتـه علـى بطاقـات العمـل         Emailإلى توقيعـك فـي البريـد اإللكترونـي          

Business cardوغيرها من األماكن التي تجدها مناسبة .  
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  ملحق

  قاموس تويتر
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  Twitter lingo  تويترقاموس
  

 username@  تستخدم لإلشارة أو التنويه بمستخدم معين  @

   Arab#مثل  Hashtag عالمة التصفية والتصنيف   #

Block  حجب مستخدم ومنعه من التفاعل معك 

DM, D, M    رسالة خاصة إلى مستخدم معين مثلm @username 

Follower  عضو تويتر الذي يتابعك  

Following  تابعهم أنتمن ت 

Favorite  المفضالت 

Login  تسجيل الدخول  

Logout  تسجيل الخروج 

Lists  قوائم لمتابعة المشاركات دون متباعة أصحابها  

Mention    اإلشارة إلى مستخدم معين بهذه الصيغة@username  

Notifications  التنبيهات  

Protected  أعضاء تويترعضوية مقفلة فال تظهر مشاركاتها لعامة  

Prompted  مشاركات مدفوعة األجر وتظهر في أعلى نتائج البحث  

Password  كلمة المرور أو كلمة السر 
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Profile  الشخصية في تويترالصفحة   

Reply  الرد على مشاركة 

RT  ترديد مشاركة  Retweet 

Spam  تطلق على المشاركات واألعضاء غير المرغوب فيهم 

Search  البحث  

SMS   رسائل الجوال القصيرةShort Message Service   

Discover  استكشاف المواضيع واألشخاص  

Twitterrer  يطلق على مستخدم تويتر 

Tweet  رسالة أو مشاركة أو تغريدة يتم إرسالها عبر تويتر  

Time stamp  وقت وتاريخ اإلرسال وتظهر في أسفل المشاركات 

Connect  صل مع األتباع والمتبوعينالتوا  

Top Tweets  المشاركات األكثر شعبية وتداوًال بين أعضاء تويتر 

Unfollow  ايقاف متابعة مشاركات عضو في توتير 

Username  اسم عضو أو مستخدم تويتر  

URL  عنوان انترنت مثل  com.arabtweet://http   
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  نهاية الكتاب
  

  التواصل حال وجود مالحظات يرجىفي 

  : التالي تويترعنوانعبر 

bhallak@  

  

  البريد اإللكترونيو

com.arabtweet@bhallak  


