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منتددىى االحاسبب ووااإلنتررنتتاالقسمم االتقنياالمنتددىى
ددليیلل توويیترر// ااهھھھمم االصفحاتت االجهھادديیة وواالددااعمة للجهھادد وواالمجاهھھھدديینن على توويیترر

 

 

 

  

 

  

  
 

االبحثث االمتقددمممووااضيیعيمشارركاتيرروواابطط سرريیعةااختيیاررااتت االمنتددىىاالررسائلل االخاصةمووااضيیع جدديیددةة تسجيیلل االخررووجج لووحة االتحكمم ملفي االشخصي االتنبيیهھاتت االسالمم عليیكمم

االمنتددىى
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ددليیل تويتر// ااهھھھم االصفحاتت االجهھھاددية وواالدااعمة للجهھھادد وواالمجاهھھھدين على تويتراالموضوعع: 
6 منن 6 إإلى 1االنتائج  االرردد على االمووضووعع+

تقيیيیمم هھھھذذاا االمووضووععبحثث في االمووضووععأأددووااتت االمووضووعع

منذ أأسبوعع ووااحد

468:االمشارركاتت

 ددليیل تويتر// ااهھھھم االصفحاتت االجهھھاددية وواالدااعمة للجهھھادد وواالمجاهھھھدين على تويتر

بسم هللا وواالحمد K وواالصالةة وواالسالمم على ررسولل هللا ووآآله ووصحبه وومن
ووبعد, ووااالهه

, ساحة منن سووحح االررباطط اااللكتررووني ووال يیقلل ااهھھھميیة عنن االفيیسبووكك بلل رربما يیكوونن ااكثرر ااهھھھميیة لنددررةةتوويیترر
ططلباتتاالحذذفف ووططلبب ررقمم االهھاتفف ووما شابهھ, باالضافة االى ذذلكك, فهھوو مووقع مفتووحح التحتاجج فيیة االى ااررسالل 

ااضافة االى منن ترريیدد اانن تنضمم االيیهھ ووتشاهھھھدد مشارركاتهھ مثلل االفيیسبووكك.

 تنقللااليیوومم جمعتت لكمم ماتيیسرر لي منن االصفحاتت االمعررووفة االمناصررةة للجهھادد وواالمجاهھھھدديینن وواالصفحاتت االتي
وواالمناصرريیننااخباررهھھھمم ووتذذوودد عنهھمم, بعضهھا ررسمي ووغيیرر ررسمي وواالبعضض منهھا لمشايیخ ووكتابب االمنهھج 

فنررجوواا منكمم االددعمم وولوو بمتابعة فقطط

ممنن فاتني نشررتنوويیة: االقائمة ااددناهه ليیستت لكلل االصفحاتت االمناصررةة بلل هھھھنالكك االكثيیرر االكثيیرر فاررجوواا االمعذذررةة 
فةحسابهھ هھھھنا وولي عووددةة اانن شاء هللا مع حساباتت ااخررىى ووااررجوواا منكمم اايیهھا ااالحبة نشرر االحساباتت االمعرروو

لدديیكمم وواالتي فاتني ووضعهھا هھھھنا:

حساباتت االموسساتت ااالعالميیة ووااالخباررية

حق- ووكالة ااألنباء ااإلسالميیة 
https://twitter.com/dawaalhaq

#1

شامخ محررضض
 ااحمدد عبدد هللا
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فرسانن االبالغغ لإلعالمم
https://twitter.com/fursanalbalaagh

قضايا ووأأخبارر ااألمة
https://twitter.com/maqdse

عبد هللا االوززير
https://twitter.com/Alvizier

اابن تيیميیة لإلعالمم
https://twitter.com/bentaymia

مؤسسة االفاررووقق ااإلعالميیة
https://twitter.com/alfaroqmedia

نخبة ااإلعالمم االجهھھادديي
https://twitter.com/Al_nukhba

ووررشة شموخخ ااإلسالمم
https://twitter.com/warshashamikh

شبكة أأنصارر االمجاهھھھدين
https://twitter.com/as_ansar

شبكة االمرااسلونن
https://twitter.com/almourasiloun

شؤوونن قوقاززية
https://twitter.com/CaucasusAffairs

ووكالة صدىى االقوقازز
https://twitter.com/RevOfIslam
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ووالية ددااغستانن
https://twitter.com/VDagestan_Ar

مسامع االخيیر لإلنشادد
https://twitter.com/phihazy

منتدىى االمنبرااالعالمي
https://twitter.com/alplatformmedia

)يخص االمعتقليین في بالدد االحرميین.. (ااعتقالل
https://twitter.com/e3teqal

حساباتت بعض االمشايخ وواالكتابب حفظهھھم هللا

االشيیخ هھھھاني االسباعي
https://twitter.com/hanisibu

أأبي االوليید االغزيي ااألنصارريي
https://twitter.com/aknafbmansari

االشيیخ محمد االظوااهھھھريي
https://twitter.com/M7mmd_Alzwahiri

االشيیخ ااألسيیر على االخضيیر
https://twitter.com/alial5ther

االشيیخ ااألسيیر ناصر االفهھھد
https://twitter.com/nasseralfahad0
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االشيیخ أأبي سعد االعاملي
https://twitter.com/al3aamili

عبد االرززاّاقق االجمل
https://twitter.com/aljamal2007

أأكرمم حجاززيي. دد
https://twitter.com/dochijazi

االشيیخ إإيادد قنيیبي
https://twitter.com/EYADQUNAIBI

االشيیخ أأبي االزهھھھرااء االزبيیديي
https://twitter.com/aboalzahraa111

االشيیخ أأبي سفيیانن االسلمي
https://twitter.com/turky_albinali

ماجد االرااشد أأبوسيیافف
https://twitter.com/abo_sayaf_

حامد بن حمد االعلي.دد
https://twitter.com/DRHamed_H_Alali

االشاعر محمد االزهھھھيیريي
https://twitter.com/mohdzuhairy4

ااألخخ ووليید االحاجج
https://twitter.com/WaleedGaj2002

حساباتت ااعضاء االمنتدياتت االجهھھاددية االمبارركة ووااالخوةة ووااالخوااتت اانصارر
االمجاهھھھدين
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أأبو االعيیناء االخرااساني
https://twitter.com/abo_alenaa

2أأسد االجهھھادد
https://twitter.com/AsadAljehad2

عبدهللا بن محمد/ شؤوونن ااسترااتيیجيیة
https://twitter.com/Strategyaffairs

حسيین االمعاضيیديي
https://twitter.com/almaadidimedia

ووميیض قلم
https://twitter.com/albttarm

قلم موحد
https://twitter.com/mostafafuad90

أأبو االقعقاعع مجاهھھھد
https://twitter.com/Qa3qa3Mojahed

ااررووىى بغداادديي
https://twitter.com/Arwa_baghdadi

بشرىى
https://twitter.com/ezaah1

ااختكم اابنة ااالسالمم
https://twitter.com/bentalislam_i

أأبو حسن
https://twitter.com/abohasan_1
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االنذير االُعريانن
https://twitter.com/lashkegah

إإسماعيیل جادد إإسماعيیل
https://twitter.com/ismaeelalqimare

غريب في ووططنه
https://twitter.com/1400year

غريب االغرباء
https://twitter.com/housse_100

قس بن ساعدةة
https://twitter.com/adhamsharkawi

قرين االكالشش
https://twitter.com/K_L7

االسيیاسي االمتقاعد
https://twitter.com/ALseaase

االمهھھاجر ااإلسالمي
https://twitter.com/almohajermuslm

عطيیة هللا االفلسطيیني
https://twitter.com/tuohed

مناصر ااالسرىى
https://twitter.com/monasrasra

االمهھھاجر في سبيیل هللا
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https://twitter.com/Mhaajrr

حساباتت ددعم االمجاهھھھدين في شامم االعز وواالجهھھادد

جبهھھة االنصرةة
https://twitter.com/JbhatALnusra

كتائب االمهھھاجرين في بالدد االشامم
https://twitter.com/KataaebMuhajere

االجبهھھة ااإلسالميیة االسوررية
https://twitter.com/S_IslamicFront

حملة أأنصارر االشامم
https://twitter.com/7_m_l_t

أأخبارر االشامم
https://twitter.com/NewsShamia

حملة فك ااألسرىى
https://twitter.com/alassra2012

حساباتت متفرقة

)فاضح االل سلولل(مجتهھھد 
https://twitter.com/mujtahidd
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جهھھادد ااألمة
https://twitter.com/Jihadalummah

جهھھادد االصومالل
https://twitter.com/HSMPress_arabic

أأنصـارر االشريعـة
https://twitter.com/3omar_alasd

)غيیر ررسمي(منبر االتوحيید وواالجهھھادد 
https://twitter.com/MinbarTawhed

أأهھھھل االسنة في إإيراانن
https://twitter.com/sunnisiniran

أأخبارر أأررااكانن االمنسيیة
https://twitter.com/SaveArakan4

شؤوونن إإسراائيیليیة
https://twitter.com/IsraeliAffairs

مجلة االصمودد
https://twitter.com/alsomood

ووررشة حفيیدااتت صفيیة
https://twitter.com/safih2009

إإصدااررااتت االُفرَقانن
https://twitter.com/abo_al_hassan

ااخووكمم االمحبب
اابوو عبدد هللا االبغدداادديي

https://twitter.com/Ahmed_Abidullah

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

2# يومم6منذ 
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6,797:االمشارركاتت

حيیاكمم هللا

ررفع هللا قددرركمم

مررااقبب االقسمم االتقني
 أأبا عباسس االقططرريي

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 يومم6منذ 

33,016:االمشارركاتت

بارركك هللا فيیكك

#3

مجهھوودد مميیزز في متابعة مووااضيیع االشبكة
 ررشاشش شمووخخ

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 يومم6منذ 

468:االمشارركاتت

االلهھمم ااميینن
ووجززااكمم هللا عنا خيیرراا على االتثبيیتت ااسالل هللا االعظظيیمم اانن يیضعهھا في ميیززاانن حسناتكمم

#4

شامخ محررضض
 ااحمدد عبدد هللا

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 يومم2منذ 

171:االمشارركاتت

حاززمم االمصررىىحسابب أأخيیكمم االفقيیرر : 
https://twitter.com/7AZ1M

#5

شامخ محررضض
 أأبوو حاززمم االمؤؤررخخ

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         
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Quick Reply

إإلغاء ااإلنتقالل للوضع االمتطورر ااضف االردد االسريع

» االمووضووعع االتالي | االمووضووعع االسابقق «

منذ يومم مضى

468:االمشارركاتت

حيیاكك هللا

تمتت االمتابعة يیالغالي ووما شاء هللا على حسابكك فهھوو حسابب في قمة االررووعة جززااكك هللا خيیرراا على نصررتكك
الخوواانكك االمجاهھھھدديینن وواالذذوودد عنهھمم

ااخووكك اابوو عبدد هللا االبغدداادديي

شامخ محررضض
 ااحمدد عبدد هللا

 االمشارركة ااألصليیة كتبت بوااسطة أأبو حاززمم االمؤررخخ 

حاززمم االمصرىىحسابب أأخيیكم االفقيیر : 
https://twitter.com/7AZ1M

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

ااألعلى منتدىى االحاسب ووااإلنترنت ااإلنتقالل االسرريیع االرردد على االمووضووعع+
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منتدياتت شبكة شموخخ ااإلسالمم ااالتصالل بناArabic2--   هھھھـ1433-- شمـوخخ ااإلســالمم 
ااألعلى ااألررشيیف

AM 10:38االساعة ااآلنن 
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االكلماتت االدالليیة لهھھذاا االموضوعع

ال يیووجدد
عررضض سحابة االكلمة االددالليیة

إإضافة/ تعديل االكلماتت االدالليیة

 إإضافة مووااضيیعتستططيیع
جدديیددةة
 االرردد على االمووااضيیعتستططيیع

 إإررفاقق ملفاتتال تستططيیع
 تعدديیلل مشارركاتككتستططيیع

 

ضواابط االمشارركة

متاحة أأكوواادد االمنتددىى
متاحة ااالبتساماتت

متاحة]IMGكوودد [
]VIDEO[االكوودد 

متاحةهھھھوو 
معططلة HTMLكوودد 

قوواانيینن االمنتددىى
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