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 یوماً منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقیة بإذن هللا1812مضى 

ھنا أو ھنا إعالنات دون الخاصة األنماط عبر المنتدى تصفح یمكنكم الضعیف االتصال أصحاب اإلخوة

) سیئة مشاركة تقریر (  أیقونة بواسطة المخالفة المشاركات عن التبلیغ عبر المبارك إعالمنا رقي في وساھم إلخوانك عونا كن

 

منتدى الحاسب واإلنترنت>  القسم التقني>  منتديات شبكة شموخ اإلسالم 

 تويترTwitterشرح مفصل جدا لموقع  

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته
PM 05:28 دقیقة الساعة 36آخر زيارة لك كانت: منذ 

.31, اإلجمالي 0: غیر مقروء الرسائل الخاصة
مواضیع لم يتم الرد علیھا  |  مشاركاتي  | مواضیعي

تسجیل الخروج روابط سریعة البحثالمشاركات جدیدةالتقویمالتعلیماتلوحة التحكم

 تقییم الموضوع إبحث في الموضوع أدوات الموضوع 

 دقیقة45 منذ 

 بشائر
أختكم في هللا

طالبة في كلیة شموخ اإلسالم العلمیة

1,416المشاركات :  

 تويترTwitterشرح مفصل جدا لموقع 

بسم اهللا الرحمن الرحيم

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

الحظت أن الكثير من اإلخوة واألخوات ال يستطيعون اإلستفادة من مواقع التواصل اإلجتماعية
كالفيسبوك وتويتر وغيرها
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 بشرح مفصل وإذا يسر اهللا ساشرحتويترفاستعنت باهللا وكمساهمة في اإلعالم الجهادي سأتناول موقع 
أيضا موقع الفيسبوك

 تويتروسأبدأ بموقع

Twitter

) هو موقع شبكات اجتماعية يقدم خدمة تدوين مصغر والتي تسمحTwitterتويتر (باإلنجليزية: 
 حرف للرسالة الواحدة.140 عن حالتهم بحد أقصى Tweetsلمستخدميه بإرسال تحديثات 

وذلك مباشرة عن طريق موقع
 أو برامج المحادثة الفورية أو التطبيقات التيSMSتويتر أو عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة 

 وTwhirl و Twitterrific و TwitBirdيقدمها المطورون مثل الفيس بوك و 
twitterfox.

 األميركية في مدينةObvious كمشروع تطوير بحثي أجرته شركة 2006ظهر الموقع في أوائل عام 
. وبعد2006سان فرانسيسكو، وبعد ذلك أطلقته الشركة رسمياً للمستخدمين بشكل عام في أكتوبر 

ذلك بدأ الموقع في
 من حيث تقديم التدوينات المصغرة، وفي أبريل2007االنتشار كخدمة جديدة على الساحة في عام 

 بفصل الخدمة عن الشركة وتكوين شركة جديدة باسمObvious قامت شركة 2007
Twitter.

،،
يمكن للمستخدمين االشتراك في تويتر بشكل مباشر عن طريق الصفحة الرئيسية للموقع، وبذلك
يتكون لديهم ملف شخصي باسم الحساب، حيث تظهر آخر التحديثات بترتيب زمني. تدور

"ماذا تفعل اآلن؟"التحديثات حول السؤال 

"What are you doing حرف. وبعد أن يقوم المستخدم بتحديث140?" والتي ال تتجاوز 
حالته ترسل التحديثات إلى األصدقاء.

،،
 قام الموقع بإطالق نسخته اليابانية2008لم يتوقف الموقع عند اللغة اإلنجليزية فقط ولكن في أبريل 
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ةوذلك لكثرة عدد المستخدمين من اليابان ونشاطهم البارز على الموقع ولقيت النسخة الياباني
استحسان المستخدمين في اليابان

وتفوقت بشكل أكبر على النسخة اإلنجليزية حيث أصبح في اإلمكان وضع إعالنات في النسخة
اليابانية على عكس النسخة اإلنجليزية التي ال تدعم نظام اإلعالنات حتى اآلن.

،،
أصبحت كلمة تويتر واحدًة من الكلمات المميزة التي نسمعها كثيرًا كلما تصاعدت األحداث في
يمكان ما من العالم، فكان تويتر هو الوسيلة التي اخترقت الُحجب في تونس ومصر وغيرها لترو

عة خاطفةللعالم ما يحدث هناك بعيدًا عن مقص الرقيب، وكان تويتر هو الوسيلة التي طافت العالم بسر
لتروي ما يحدث في كارثة هاواي وتشيلي وسيول جدة وغيرها من الكوارث لحظة وقوعها، فما هو

 منه؟تويتر وما قصة تلك العصفورة التي حرّكت العالم لتصبح رمزًا للحرية، وكيف يمكن أن تستفيد

توضيح أكثر

مننستطيع تشبيه تويتر بالمطعم الكبير: تدخل المطعم وتجلس على الطاولة فتسمع أحاديث تأتيك 
كل االتجاهات. قد تبدو للوهلة األولى مجرد ضجيج، لكن لو أنصّت جيدًا ستبدأ في مالحظة
اطرحوارات عميقة, حوارات طريفة, أخبار هامة, أخبار ال أساس لها من الصحة, معلومات مفيدة, خو
شخصية والمزيد. وكما تسمع أحاديث اآلخرين يمكن أن تتحدث أنت أيضاً ليسمعك آخرون

فيستفيدوا مما تقول أكان خبرًا أو دعابة طريفة أو مجرد خاطرة شخصية!

قد تشعر في بعض األحيان أنك أضعت وقتك في االستماع وقد ال تستفيد في بعض األحيان بقدر ما
سعتنتظر، لكنك دائماً تخرج من المطعم قريباً من األحداث وفي ذهنك طرائف, معلومات, أخبار تو

آفاقك وتجعلك أكثر قرباً من هذا العالم المتغير.
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هذههذا هو تويتر: باحة إلكترونية كبيرة يجتمع فيها الماليين ليتحدثوا، فيستطيع أي شخص داخل 
الباحة أن يسمع أصواتهم وُيسمعهم صوته.

ضعوا صورة ذاك المطعم في أذهانكم ودعونا نقترب أكثر من مطعمنا اإللكتروني “تويتر”:
ا نستطيعفالُمقابل لألحاديث التي تسمعها في المطعم هو رسائل يتم إرسالها بين كل مشتركي تويتر، لذ

القول:
تويتر هو خدمة مجانية تتيح لك إرسال رسائل ألصدقائك ومتابعيك أياً كان عددهم مرة واحدة،

بل لو أرسلوبمجرد إرسالة الرسالة يظهر لديهم تنبيه على أجهزة الموبايل أو على الكومبيوتر، وبالمقا
ئمأصدقاؤك رسائل عبر تويتر ستظهر لديك فتبقى على اطالع دائم بما يقولون ويبقون على اطالع دا

بما تقول.

حيد هوال يوجد قيود على عدد من تتابع أو من يتابعوك أو عدد الرسائل التي ترسلها، لكن القيد الو
 حرف140عدد الحروف التي تكتبها في الرسالة الواحدة، حيث يسمح لك تويتر في كل رسالة بـ

فقط.
جبرقد تظنونها عيب كبير في تويتر لكن عندما تتفاعلون معه ستكتشفون أنها ميزة رائعة، ألنها ت

ل”!المتحدث على أن يكون كالمه مركز, مباشر, وذو معنى. وكما يقول المثل: “خير الكالم ما قل ود
اذااآلن بعد أن عرفنا بشكل عام ما هو تويتر، وقبل أن نعرف كيف نشترك فيه دعونا نعرف أوًال لم
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سنشترك فيه وماذا سنستفيد منه؟
ما هي فائدة تويتر؟

- وسيلة لتعرف أنت وأصدقاؤكم ما يفعله الجميع دائماً وفي كل األوقات.1
 لتعرفلنفترض أنك تود الذهاب نهاية األسبوع إلى مركز تجاري مثًال للتنزه، وتود إخبار كل أصدقائك

من سيأتي معك. كيف ستفعل ذلك؟
ية علىإما أنك ستتصل بهم واحدًا واحدًا أو ترسل لهم رسائل نصية على الموبايل أو رسائل إلكترون

يثالبريد. مع تويتر تستطيع توفير كل ذلك ألن كل ما عليك فعله هو كتابة تحد سيظهر هذا التحد
لكل أصدقائك ومتابعيك.

- طريقة سريعة لسؤال أصدقائك:2

عنه. كيفلنفترض أنك تشاهد أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة، وتود معرفة شخصية ضيفها أو معلومة 
ستفعل ذلك؟

من خالل تويتر أيضاً بكتابة تحديث فيرى كل أصدقائك الرسالة ويستطيعوا الرد عليك.

طريقة سريعة لمشاركة األخبار الهامة:- 3

لنفترض أنك شاهدت حدثاً هاماً يحدث في المكان الذي تسكن فيه وكنت تود نشره. كل ما عليك
م!فعله هو الدخول على تويتر وكتابة ما شاهدت فيراه كل متابعيك لُيسمع صداه في أنحاء العال

 طريقة سريعة لمتابعة األخبار الهامة:-4

 الناسوبالمقابل وكما تنشر أنت الخبر يمكنك من خالل تويتر متابعة كل األحداث الهامة التي يكتبها
من كل مكان في العالم.

طريقة لمتابعة األشخاص الذين تهتم بهم:- 5

 معيمتلك الكثير من المشاهير والشخصيات العامة حسابات على تويتر تجعلهم قادرين على التواصل
العالم خارج اإلطار الرسمي، مثل جوليان أسانج صاحب ويكيليكس:
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This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1090x586.

، وبمجرد أن يكتب أي شيءFollowكل ما عليكم فعله هو الدخول على صفحته والضغط على 
سيظهر لديكم!

يتميز تويتر بأنه ُمختلف ويصعب حصر فوائد استخدامه في نقاط محددة، لكن كانت تلك النقاط
الخمس هي النقاط األساسية التي يمكن أن تبدأ بها التأقلم مع عالم تويتر.

اآلن بعد أن عرفنا ما هو تويتر وماذا يمكن أن نستفيد منه، لننتقل للخطوات التالية:

 "تويتر عن طريق هذا الرابطTwitterنفتح الصفحة الرئيسية لموقع " 

https://twitter.com/
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1360x499.
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* سجل بياناتك كما في الصوره
Sign Upثم اضغط على 

*امأل البيانات في هذه الصفحة أيضا
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1166x634.

ثم انتظر لحظات
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1148x460.

*إذهب لبريديك اإللكتروني لتأكيد حسابك في تويتر
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بعد الضغط على الرابط
 التي ستكون صوتك في العالمTwitterستنقل لصفحتك الرئيسية في 

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 988x449.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1051x469.

يظهر في الصفحة الرئيسية التالي:
Timelineهنا ستظهر كل ما يكتبه من تتابعهم أنت على تويتر :

@Mentionsهنا إذا قام أحدهم باإلشارة اليك في أي تتويته(تغريده) ستظهر هنا هذا يعني أن ما :
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 مننشره صديقك قد يكون يرد عليك أو يريد تنبيهك لشيء معين.. وإذا أردت أن تقوم بتنبيه أحدا
osama4أصدقائك أو الرد عليه قم بكتابة اسم المستخدم الخاص به في تويتر تسبقه @ مثل @

Retweetsهنا بإمكانك اإلطالع على رسائلك التي قام أصدقائك بإعادة نشرها أو الرسائل التي:
قام أصدقائك بإعادة نشرها من قّبل آخرين.

Searchesهنا يمكنك اإلحتفاظ بأي بحث أو كلمة تقوم بالبحث عنها دائما لزيارتها في وقت :
الحق..

Listsهنا يمكنك إنشاء مجموعات لتصنف أصدقائك فيها على حسب اإلهتمام مثال األصدقاء :
-أخبار- فلو أردت أن تعرف مثال ما كتبه أصدقائك فقط الذي أضفتهم في قائمة األصدقاء قم

بالضغط على القائمة التي أنشاتها سابقا
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 798x317.

اآلن ننتقل لشرح 

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1047x602.
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Tweets_1 ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  _تعرض عددها6: سيعرض كل ما قمت بكتابته أو قمت بإعادة نشره ـ

Favorites_2سيتم عرض التغريدات التي قمت أنت بتفضيلها – سنتعرف الحقا كيف نحفظ :
أي تغريدة كمفضلة.

Following_3 ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تعرض عددهم7: هنا سيعرض قائمة كل من تتابعهم على تويتر ــ

Followers_4 ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تعرض عدد المتابعين لك8: هنا ستعرف جميع من قاموا بمتابعتك.ـ

Lists_5 ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عدد القوائم التي وجد إسمك بها من9: لعرض المجموعات أو القوائم التي انشأتها ـ
خالل االخرين وعند الضغط عليها سترى نوع القوائم التي وضعك فيها اآلخرين

 قائمة الرسائل10
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2 ستظهر حسابات إنجليزية ألشخاص لمتابعة أحدهم إضغط عند 11

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1163x601.

 بحث12
ولتغيير الصورة إضغط عليها

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 830x620.

لتغيير التصاميم واأللوانثم ننتقل لــ 
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أو جلب صورة من الجهاز
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 870x500.

ثم ننتقل لــ
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Username_2.هنا يمكنك تغيير إسم المستخدم الخاص بك:

Email_3لتغيير البريد اإللكتروني الخاص بك .. والخيار الذي تحته مباشرة في حالة إذا أردت :
أن تسمح لألخرين بالبحث عنك في تويتر بواسطة البريد اإللكتروني.

ارات. _يمكنك أن تغير لغة الواجهة المستخدمة في تويتر .. لكن اللغة العربية ليست من ضمن الخي5

Time Zone_6.لتغيير المنطقة الزمنية : 

Tweet ********_7لنشر منطقتك ضمن أي منشور تنشره :
صورة أخرى لبقية الخيارات
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Tweet Media- _8.لعرض الصور والفيديو من أي شخص أتابعيه : 
الخيار األول عرض الصور والفيديو ألشخاص ال أتابعهم
الخيار الثاني عرض الصور والفيديو لمواضيع ساخنة

_جعل الصور والفيديو التي أعرضها لتدل على حدث ساخن أو عاجل9

Tweet Privacy Protect my tweets_10هذا الخيار إذا قمت بإختياره سوف لن : 
يتمكن أحد من متابعة أو رؤية ما تنشره أنت اال بعد أن توافق أنت.

HTTPS Only -Always use HTTPS_11أنصح بتفعيل هذا الخيار من أجل :
األمان

 للحفظSaveثم نضغط على 
passwordلتغيير كلمة السر 

لتغيير كلمة السر
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  #2     

أكتب كلمة السرالقديمة1
أكتب كلمة السر الجديدة2

أعد كتابة الجديدة3
ثم حفظ

 _لمتابعة تويتر عبر الموبايل4
Notifications_5لتفعيل التنبيهات التي تصلك الى البريد اإللكتروني يمكنك تفعيل ما أردت 

Notificationsأو جميعها بالدخول الى 

"ال زال للشرح بقية"

   

 دقیقة42 منذ 

 بشائر
أختكم في هللا

طالبة في كلیة شموخ اإلسالم العلمیة

1,416المشاركات :  

كيف نبحث عن شخصية معينه؟
أكتب إسمه ببحث تويتر

 فحصلت علىاألن كتبت محمد المنجد
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 947x583.

عدد التغريدات الجديدة1
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 لمشاهدة جميع النتائج عند الضغط عليها2
تظهر كما في الصورة

 لمتابعة الشيخ المنجد1
لكتابة تنبيه أورد للشيخ2

إضافته لقائمه3
إلغاء متابعته4

"spam إرسال تقرير للمنجد برسائل غير مرغوب فيها "إزعاج او 5
 سأجد جميع تغريدات أو تحديثات الشيخhomeاآلن إخترت متابعه عندما أعود ل
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أضغط على إسمه
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 923x561.

650 عدد التغريدات التي كتبها 1
0عدد الشخاص الذين يتابعهم 2

37,254 عدد المتابعين له 3
297عدد القوائم التي تحتوي على إسمه 4
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 إعادة التويتات التي كتبها في صفحتي الرئيسية5
عند تمرير مؤشر الفارة على التغريدات

سيظهر
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 910x382.

 وقت كتابة التغريدة1
جعلها مفضلة2

إعادة نشر التغريده بإسمه في صفحتي الرئيسية3
رد على التغريدة عند الضغط عليه يظهر4

وتكتب ما تريد
 عند الضغط عليه تظهر5

view allوعند الضغط على 
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 936x540.
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سنحصل على شخصيات صنفها توتير كمشابهه لمجال الشيخ هكذا
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 951x569.

نختار أحدهم
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 905x565.
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44 عدد الذين يتابعهم 1
 لمتابعته2

،،

 وهو عالمة أو وسم يقوم كاتبHashtagنسمي تلك الكلمات المسبوقة بهذه العالمة بالهاش تاق 
طالتغريدة بكتابته ليدل على أن هذه التغريدة تتحدث عن موضوع محدد أو حدث معين، وعند الضغ
على هذا الوسم ستظهر لك كل التغريدات التي تضم نفس الهاش تاق حتى لو كانت ألشخاص ال

تتابعهم أو ليسوا من أصدقائك.

ما فائدة الهاش تاق؟

الفائدة من الهاش تاق واضحة جدا، فهو عبارة عن نظام أرشفة مبسط للتغريدات التي تدور حول
موضوع بعينه، ويمكن لكل مستخدم لتويتر بأن يبحث عن أي هاش تاق عبر محرك البحث الخاص
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بتويتر، لتظهر له كل التغريدات
التي تندرج تحت هذا الهاش تاق.

لكن يالحظ مؤخرا أن كثير من مستخدمي تويتر صاروا يسيئون استخدام الهاش تاق، فيضيفونه
لتغريداتهم بال ارتباط واضح لمحتوى التغريدة، وغرضهم من ذلك، ولألسف، هو االنتشار على حساب

الهاش تاق، خصوصا تلك الهاش تاقات كثيرة االستخدام وذات االنتشار الواسع بين المغردين.

الهاش تاق واللغة العربية

لذلك فاستخدام عالمة # مع أي كلمة عربية في يدعم اللغة العربية حتى اآلن، الهاش تاق
التغريدات ما هو إال تجميل وديكور ال أكثر بال منفعة بحثية بطبيعة الحال.

كيف أشارك في هاش تاق ما؟ وكيف أبتدئ واحدا خاصا بموضوع لي؟

مةاألمر بسيط جدا، فكل ما عليك هو أن تكتب الكلمة المفتاحية المرادة باالنجليزية مسبوقا بعال
شالهاش تاق #، وستصبح تغريدتك داخلة تلقائيا في نطاق هذا الهاش تاق. بل يمكنك أن تبدأ ها

تاق خاص بك في موضوع ما بمجرد اختراع كلمتك المفتاحية الخاصة لهذا الموضوع مسبوقة بعالمة
ق#، وستقوم محركات البحث برصد تغريدتك باعتبارها التغريدة األولى التي جاءت بهذا الهاش تا

الجديد.

نصائح عامة الستخدام الهاش تاق

* ال تقم باستخدام الهاش تاق بال مبرر
ي* ال تكثر من كلمات الهاش تاق في التغريدة الواحدة، وينصح بأن ال تتجاوز الثالثة هاش تاق ف

التغريدة الواحدة، مثال:
Kuwait#

GulfState#
Arab#
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 حرفا، وكلما كان الهاش تاق١٤٠* استخدم الهاش تاق قليل األحرف، فالتغريدة في تويتر ال تتجاوز 
طويال سيأكل من عدد الحروف اإلجمالي للتغريدة

مثل* عند احتواء الهاش تاق على أكثر من كلمة، اجعل كل كلمة منها تبدأ بحرف “كابيتال لتر”، 
BlackBerryوذلك ليسهل تمييز الكلمات والتي ال يصح فصل حروفها عن بعضها البعض #

بطبيعة الحال
ك* عندما تشارك بالرد على تغريدة ما، بها هاش تاق، احرص على استخدام هذا الهاش تاق في رد

هعليها، حتى يمكن لكل متابعي الموضوع مشاهدة تغريدتك، وكل ما عليك هو نسخ الهاش تاق ولصق
في تغريدتك كما هو مع عالمة

# طبعا
ذا* وضع عالمة # لوحدها في أي تغريدة دون كلمة مفتاحية إنجليزية ملتصقة بها ال يعني شيئا. ه

ليس هاش تاق! هذا مجرد عالمة ال داللة لها!
،،،

وأضعه في بحث تويترjan25سأستخدم الهاش تاق الخاص بالثورة المصرية #
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 951x594.

ظهرت كافة النتائج
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1009x599.
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yemen و jan25#سأكتب "تحديث أو تويته أو تغريدة تحتوي على #

jan25ثم ابحث عن #
لقد ظهرت تغريدتي من ضمنها
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عند الضغط على السهم
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 918x508.

في بعض الحسابات يتم وضع عالمة صح بجانبها لماذا؟
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1341x597.

تظهر هذه العالمة على بعض الحسابات الشهيرة لشخصيات عامة أو جهات كبرى، وتعني أن هذا
ّكدةالحساب تم التأكد من أنه يعود للشخص أو الجهة التي تدعيه بالفعل، وتسمى حينها حسابات مؤ

Verified Accounts

هل توجد دردشة في تويتر مثل الفيس بوك؟

شرة فالال، لكن يمكن الحوار من خالل كتابة التويتات والرد عليها بتويتات أخرى. أما الدردشة المبا
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توجد.
ما هو الفارق بين الفيس بوك وتويتر؟

جتماعيةال يمكن المقارنة بين الموقعين بصورة مباشرة، ألنه حتى وإن كان كال الموقعين من المواقع اال
إال أن لكل منهما طريقته الخاصة.

ني عنلذا فالمقارنة بينهما ستكون غير متكافئة واألصح أن نقول أن لكل منهما استخدامه الذي ال يغ
اآلخر.

هل يوجد نسخة من تويتر بالعربي؟

ال توجد حتى هذه اللحظة

يم؟قمت باالشتراك في موقع تويتر منذ فترة ثم حذفت اشتراكي، كيف يمكنني استعادة اشتراكي القد

ي السابقال تستطيع استعادة اشتراكك القديم بأي طريقة حالياً في تويتر. كانت هذه الخاصية ُمتاحة ف
لكن تم تعطيلها. لذا تأكد قبل حذفك الشتراكك في تويتر أنك ال تريده بالفعل ولن تحتاج له

مستقبالً.
األن تسجل خروج

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 991x153.

وعند العودة لعالم تويتر سجل دخولك من هنا

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1334x404.
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  #3     

،،إنتهى

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

   

 دقیقة41 منذ 

 بشائر
أختكم في هللا

طالبة في كلیة شموخ اإلسالم العلمیة

1,416المشاركات :  

.........................
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» الموضوع التالي | الموضوع السابق «

اللھم احفظ أمیر الشباب مختار أبو الزبیر ومن معھ

الرسالة:

 األحجامالخطوط

خیارات
إقتباس المشاركة في الرد؟

 

تعلیمات المشاركة

 كتابة مواضیعتستطیع
 كتابة ردودتستطیع

 إرفاق ملفاتال تستطیع
 تعديل مشاركاتكتستطیع

متاحة أكواد المنتدى
متاحة االبتسامات

متاحة ]IMGكود [
معطلة HTMLكود 

االنتقال السريع إلى

.PM 06:05. الساعة اآلن GMT +3جمیع األوقات بتوقیت 

األعلى - األرشیف - منتديات شبكة شموخ اإلسالم - االتصال بنا

تنـویـھ

بسم هللا الرحمن الرحیم

 شبكة مستقلة غیر تابعة ألي تنظیم أو حزب أو مؤسسة من حیث االنتماءشبكة شموخ اإلسالمنحب أن نحیط علمكم أن 
 نھج الطائفة المنصورة علماالتنظیمي بل انتماؤنا ووالؤنا التام والمطلق ھو إلخواننا الموحدین شرقا وغربا ممن انتھجوا

أن المواضیع ال تخضعوعمال وخلقا كما أن المواضیع المنشورة من طرف األعضاء ال تعبر بالضرورة عن توجھ الشبكة إذ 
للرقابة قبل النشر
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