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منتدىى علومم االحاسوبب ووااإلنترنتمنتدىى علومم االحاسوبب ووااإلنترنت

 تويتر تويترTwitterTwitterشرحح مفصل جداا لموقع شرحح مفصل جداا لموقع   

االسالمم عليیكم ووررحمة هللا ووبركاته
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 ااإلستشهھادديیة
 أأنصـاررية

721االمشارركاتت: 
118ددعاء: 

 مرةة في 190تم االدعاء له 

 تويتر تويترTwitterTwitterشرحح مفصل جداا لموقع شرحح مفصل جداا لموقع   

شرح مفصل جدا ملوقع تويترشرح مفصل جدا ملوقع تويتر

بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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ااقتباسس:ااقتباسس:

رروواابطط منن ااألختت سميیةرروواابطط منن ااألختت سميیة

هھھھذذهه االرروواابطط منن االفددااءهھھھذذهه االرروواابطط منن االفددااء
ضعووهھھھا في االمشارركة ااألوولى أأفضلل ليیررااهھھھا االجميیعضعووهھھھا في االمشارركة ااألوولى أأفضلل ليیررااهھھھا االجميیع

،٬،٬،٬،٬

::PHPPHPكودد كودد 

//www.mediafire.com/?fc1rpcfopfhz418 

الحظت أن الكثري من اإلخوة واألخوات ال يستطيعون اإلستفادة من مواقع التواصلالحظت أن الكثري من اإلخوة واألخوات ال يستطيعون اإلستفادة من مواقع التواصل

اإلجتماعية كالفيسبوك وتويتر وغريهااإلجتماعية كالفيسبوك وتويتر وغريها

 بشرح مفصل وإذا بشرح مفصل وإذاتويترتويترفاستعنت باهللا وكمسامهة يف اإلعالم اجلهادي سأتناول موقع فاستعنت باهللا وكمسامهة يف اإلعالم اجلهادي سأتناول موقع 

يسر اهللا ساشرح أيضا موقع الفيسبوكيسر اهللا ساشرح أيضا موقع الفيسبوك

 تويتر تويتروسأبدأ مبوقعوسأبدأ مبوقع

TwitterTwitter
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) هو موقع شبكات اجتماعية يقدم خدمة تدوين) هو موقع شبكات اجتماعية يقدم خدمة تدوينTwitterTwitterتويتر (باإلجنليزية: تويتر (باإلجنليزية: 

 عن حالتهم حبد أقصى عن حالتهم حبد أقصىTweetsTweetsمصغر واليت تسمح ملستخدميه بإرسال حتديثات مصغر واليت تسمح ملستخدميه بإرسال حتديثات 

 حرف للرسالة الواحدة. وذلك مباشرة عن طريق موقع حرف للرسالة الواحدة. وذلك مباشرة عن طريق موقع140140

 أو برامج املحادثة الفورية أو أو برامج املحادثة الفورية أوSMSSMSتويتر أو عن طريق إرسال رسالة نصية قصرية تويتر أو عن طريق إرسال رسالة نصية قصرية 

TwitBirdTwitBirdالتطبيقات اليت يقدمها املطورون مثل الفيس بوك و التطبيقات اليت يقدمها املطورون مثل الفيس بوك و 

TwitterrificTwitterrific و  و TwhirlTwhirl و  و twitterfoxtwitterfox..

ObviousObvious كمشروع تطوير حبثي أجرته شركة  كمشروع تطوير حبثي أجرته شركة 20062006ظهر املوقع يف أوائل عام ظهر املوقع يف أوائل عام 

األمريكية يف مدينة سان فرانسيسكو، وبعد ذلك أطلقته الشركة رمسيًا للمستخدمنياألمريكية يف مدينة سان فرانسيسكو، وبعد ذلك أطلقته الشركة رمسيًا للمستخدمني

. وبعد ذلك بدأ املوقع يف. وبعد ذلك بدأ املوقع يف20062006بشكل عام يف أكتوبر بشكل عام يف أكتوبر 

 من حيث تقدمي التدوينات من حيث تقدمي التدوينات20072007االنتشار كخدمة جديدة على الساحة يف عام االنتشار كخدمة جديدة على الساحة يف عام 

 بفصل اخلدمة عن الشركة بفصل اخلدمة عن الشركةObviousObvious قامت شركة  قامت شركة 20072007املصغرة، ويف أبريل املصغرة، ويف أبريل 

..TwitterTwitterوتكوين شركة جديدة باسم وتكوين شركة جديدة باسم 

،،،،

ميكن للمستخدمني االشتراك يف تويتر بشكل مباشر عن طريق الصفحة الرئيسيةميكن للمستخدمني االشتراك يف تويتر بشكل مباشر عن طريق الصفحة الرئيسية

للموقع، وبذلك يتكون لديهم ملف شخصي باسم احلساب، حيث تظهر آخرللموقع، وبذلك يتكون لديهم ملف شخصي باسم احلساب، حيث تظهر آخر
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"ماذا تفعل اآلن؟""ماذا تفعل اآلن؟"التحديثات بترتيب زمين. تدور التحديثات حول السؤال التحديثات بترتيب زمين. تدور التحديثات حول السؤال 

""What are you doingWhat are you doing حرف. وبعد أن يقوم حرف. وبعد أن يقوم140140?" واليت ال تتجاوز ?" واليت ال تتجاوز 

املستخدم بتحديث حالته ترسل التحديثات إىل األصدقاء.املستخدم بتحديث حالته ترسل التحديثات إىل األصدقاء.

،،،،

 قام املوقع بإطالق قام املوقع بإطالق20082008مل يتوقف املوقع عند اللغة اإلجنليزية فقط ولكن يف أبريل مل يتوقف املوقع عند اللغة اإلجنليزية فقط ولكن يف أبريل 

نسخته اليابانية وذلك لكثرة عدد املستخدمني من اليابان ونشاطهم البارز على املوقعنسخته اليابانية وذلك لكثرة عدد املستخدمني من اليابان ونشاطهم البارز على املوقع

ولقيت النسخة اليابانية استحسان املستخدمني يف اليابانولقيت النسخة اليابانية استحسان املستخدمني يف اليابان

وتفوقت بشكل أكرب على النسخة اإلجنليزية حيث أصبح يف اإلمكان وضع إعالناتوتفوقت بشكل أكرب على النسخة اإلجنليزية حيث أصبح يف اإلمكان وضع إعالنات

يف النسخة اليابانية على عكس النسخة اإلجنليزية اليت ال تدعم نظام اإلعالنات حىتيف النسخة اليابانية على عكس النسخة اإلجنليزية اليت ال تدعم نظام اإلعالنات حىت

اآلن.اآلن.

،،،،

أصبحت كلمة تويتر واحدًة من الكلمات املميزة اليت نسمعها كثريًا كلما تصاعدتأصبحت كلمة تويتر واحدًة من الكلمات املميزة اليت نسمعها كثريًا كلما تصاعدت

األحداث يف مكان ما من العامل، فكان تويتر هو الوسيلة اليت اخترقت اُحلجب يفاألحداث يف مكان ما من العامل، فكان تويتر هو الوسيلة اليت اخترقت اُحلجب يف

تونس ومصر وغريها لتروي للعامل ما حيدث هناك بعيدًا عن مقص الرقيب، وكانتونس ومصر وغريها لتروي للعامل ما حيدث هناك بعيدًا عن مقص الرقيب، وكان

تويتر هو الوسيلة اليت طافت العامل بسرعة خاطفة لتروي ما حيدث يف كارثة هاوايتويتر هو الوسيلة اليت طافت العامل بسرعة خاطفة لتروي ما حيدث يف كارثة هاواي

وتشيلي وسيول جدة وغريها من الكوارث حلظة وقوعها، فما هو تويتر وما قصةوتشيلي وسيول جدة وغريها من الكوارث حلظة وقوعها، فما هو تويتر وما قصة

تلك العصفورة اليت حّركت العامل لتصبح رمزًا للحرية، وكيف ميكن أن تستفيد منه؟تلك العصفورة اليت حّركت العامل لتصبح رمزًا للحرية، وكيف ميكن أن تستفيد منه؟
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توضيح أكثرتوضيح أكثر

نستطيع تشبيه تويتر باملطعم الكبري: تدخل املطعم وجتلس على الطاولة فتسمعنستطيع تشبيه تويتر باملطعم الكبري: تدخل املطعم وجتلس على الطاولة فتسمع

أحاديث تأتيك من كل االجتاهات. قد تبدو للوهلة األوىل جمرد ضجيج، لكن لوأحاديث تأتيك من كل االجتاهات. قد تبدو للوهلة األوىل جمرد ضجيج، لكن لو

أنصّت جيدًا ستبدأ يف مالحظة حوارات عميقة, حوارات طريفة, أخبار هامة, أخبارأنصّت جيدًا ستبدأ يف مالحظة حوارات عميقة, حوارات طريفة, أخبار هامة, أخبار

ال أساس هلا من الصحة, معلومات مفيدة, خواطر شخصية واملزيد. وكما تسمعال أساس هلا من الصحة, معلومات مفيدة, خواطر شخصية واملزيد. وكما تسمع

أحاديث اآلخرين ميكن أن تتحدث أنت أيضًا ليسمعك آخرون فيستفيدوا مما تقولأحاديث اآلخرين ميكن أن تتحدث أنت أيضًا ليسمعك آخرون فيستفيدوا مما تقول

أكان خربًا أو دعابة طريفة أو جمرد خاطرة شخصية!أكان خربًا أو دعابة طريفة أو جمرد خاطرة شخصية!

قد تشعر يف بعض األحيان أنك أضعت وقتك يف االستماع وقد ال تستفيد يف بعضقد تشعر يف بعض األحيان أنك أضعت وقتك يف االستماع وقد ال تستفيد يف بعض

األحيان بقدر ما تنتظر، لكنك دائمًا خترج من املطعم قريبًا من األحداث ويف ذهنكاألحيان بقدر ما تنتظر، لكنك دائمًا خترج من املطعم قريبًا من األحداث ويف ذهنك

طرائف, معلومات, أخبار توسع آفاقك وجتعلك أكثر قربًا من هذا العامل املتغري.طرائف, معلومات, أخبار توسع آفاقك وجتعلك أكثر قربًا من هذا العامل املتغري.

هذا هو تويتر: باحة إلكترونية كبرية جيتمع فيها املاليني ليتحدثوا، فيستطيع أيهذا هو تويتر: باحة إلكترونية كبرية جيتمع فيها املاليني ليتحدثوا، فيستطيع أي

شخص داخل هذه الباحة أن يسمع أصوام وُيسمعهم صوته.شخص داخل هذه الباحة أن يسمع أصوام وُيسمعهم صوته.

ضعوا صورة ذاك املطعم يف أذهانكم ودعونا نقترب أكثر من مطعمنا اإللكتروينضعوا صورة ذاك املطعم يف أذهانكم ودعونا نقترب أكثر من مطعمنا اإللكتروين

.وقع جدا مفصل شرح  Twitter ا.جاهدين أنصار شبكة - تويتر http://as-ansar.com/vb/showthread.php?t=47834

5 of 34 4/27/13 5:33 PM



“تويتر”:“تويتر”:

فاُملقابل لألحاديث اليت تسمعها يف املطعم هو رسائل يتم إرساهلا بني كل مشتركيفاُملقابل لألحاديث اليت تسمعها يف املطعم هو رسائل يتم إرساهلا بني كل مشتركي

تويتر، لذا نستطيع القول:تويتر، لذا نستطيع القول:

تويتر هو خدمة جمانية تتيح لك إرسال رسائل ألصدقائك ومتابعيك أيًا كان عددهمتويتر هو خدمة جمانية تتيح لك إرسال رسائل ألصدقائك ومتابعيك أيًا كان عددهم

مرة واحدة، ومبجرد إرسالة الرسالة يظهر لديهم تنبيه على أجهزة املوبايل أو علىمرة واحدة، ومبجرد إرسالة الرسالة يظهر لديهم تنبيه على أجهزة املوبايل أو على

الكومبيوتر، وباملقابل لو أرسل أصدقاؤك رسائل عرب تويتر ستظهر لديك فتبقى علىالكومبيوتر، وباملقابل لو أرسل أصدقاؤك رسائل عرب تويتر ستظهر لديك فتبقى على

اطالع دائم مبا يقولون ويبقون على اطالع دائم مبا تقول.اطالع دائم مبا يقولون ويبقون على اطالع دائم مبا تقول.

ال يوجد قيود على عدد من تتابع أو من يتابعوك أو عدد الرسائل اليت ترسلها، لكنال يوجد قيود على عدد من تتابع أو من يتابعوك أو عدد الرسائل اليت ترسلها، لكن

القيد الوحيد هو عدد احلروف اليت تكتبها يف الرسالة الواحدة، حيث يسمح لكالقيد الوحيد هو عدد احلروف اليت تكتبها يف الرسالة الواحدة، حيث يسمح لك

 حرف فقط. حرف فقط.140140تويتر يف كل رسالة بـتويتر يف كل رسالة بـ

قد تظنوا عيب كبري يف تويتر لكن عندما تتفاعلون معه ستكتشفون أا ميزة رائعة،قد تظنوا عيب كبري يف تويتر لكن عندما تتفاعلون معه ستكتشفون أا ميزة رائعة،

ألا جترب املتحدث على أن يكون كالمه مركز, مباشر, وذو معىن. وكما يقول املثل:ألا جترب املتحدث على أن يكون كالمه مركز, مباشر, وذو معىن. وكما يقول املثل:

“خري الكالم ما قل ودل”!“خري الكالم ما قل ودل”!

اآلن بعد أن عرفنا بشكل عام ما هو تويتر، وقبل أن نعرف كيف نشترك فيه دعونااآلن بعد أن عرفنا بشكل عام ما هو تويتر، وقبل أن نعرف كيف نشترك فيه دعونا

نعرف أوًال ملاذا سنشترك فيه وماذا سنستفيد منه؟نعرف أوًال ملاذا سنشترك فيه وماذا سنستفيد منه؟

ما هي فائدة تويتر؟ما هي فائدة تويتر؟
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- وسيلة لتعرف أنت وأصدقاؤكم ما يفعله اجلميع دائمًا ويف كل األوقات.- وسيلة لتعرف أنت وأصدقاؤكم ما يفعله اجلميع دائمًا ويف كل األوقات.11

لنفترض أنك تود الذهاب اية األسبوع إىل مركز جتاري مثًال للترته، وتود إخبار كللنفترض أنك تود الذهاب اية األسبوع إىل مركز جتاري مثًال للترته، وتود إخبار كل

أصدقائك لتعرف من سيأيت معك. كيف ستفعل ذلك؟أصدقائك لتعرف من سيأيت معك. كيف ستفعل ذلك؟

إما أنك ستتصل م واحدًا واحدًا أو ترسل هلم رسائل نصية على املوبايل أو رسائلإما أنك ستتصل م واحدًا واحدًا أو ترسل هلم رسائل نصية على املوبايل أو رسائل

إلكترونية على الربيد. مع تويتر تستطيع توفري كل ذلك ألن كل ما عليك فعله هوإلكترونية على الربيد. مع تويتر تستطيع توفري كل ذلك ألن كل ما عليك فعله هو

كتابة حتد سيظهر هذا التحديث لكل أصدقائك ومتابعيك.كتابة حتد سيظهر هذا التحديث لكل أصدقائك ومتابعيك.

- طريقة سريعة لسؤال أصدقائك:- طريقة سريعة لسؤال أصدقائك:22

لنفترض أنك تشاهد أحد الربامج التليفزيونية الشهرية، وتود معرفة شخصية ضيفهالنفترض أنك تشاهد أحد الربامج التليفزيونية الشهرية، وتود معرفة شخصية ضيفها

أو معلومة عنه. كيف ستفعل ذلك؟أو معلومة عنه. كيف ستفعل ذلك؟

من خالل تويتر أيضًا بكتابة حتديث فريى كل أصدقائك الرسالة ويستطيعوا الردمن خالل تويتر أيضًا بكتابة حتديث فريى كل أصدقائك الرسالة ويستطيعوا الرد

عليك.عليك.

طريقة سريعة ملشاركة األخبار اهلامة:طريقة سريعة ملشاركة األخبار اهلامة:- - 33

لنفترض أنك شاهدت حدثًا هامًا حيدث يف املكان الذي تسكن فيه وكنت تودلنفترض أنك شاهدت حدثًا هامًا حيدث يف املكان الذي تسكن فيه وكنت تود

نشره. كل ما عليك فعله هو الدخول على تويتر وكتابة ما شاهدت فرياه كلنشره. كل ما عليك فعله هو الدخول على تويتر وكتابة ما شاهدت فرياه كل
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متابعيك لُيسمع صداه يف أحناء العامل!متابعيك لُيسمع صداه يف أحناء العامل!

 طريقة سريعة ملتابعة األخبار اهلامة: طريقة سريعة ملتابعة األخبار اهلامة:--44

وباملقابل وكما تنشر أنت اخلرب ميكنك من خالل تويتر متابعة كل األحداث اهلامةوباملقابل وكما تنشر أنت اخلرب ميكنك من خالل تويتر متابعة كل األحداث اهلامة

اليت يكتبها الناس من كل مكان يف العامل.اليت يكتبها الناس من كل مكان يف العامل.

طريقة ملتابعة األشخاص الذين تم م:طريقة ملتابعة األشخاص الذين تم م:- - 55

ميتلك الكثري من املشاهري والشخصيات العامة حسابات على تويتر جتعلهم قادرينميتلك الكثري من املشاهري والشخصيات العامة حسابات على تويتر جتعلهم قادرين

على التواصل مع العامل خارج اإلطار الرمسي، مثل جوليان أسانج صاحبعلى التواصل مع العامل خارج اإلطار الرمسي، مثل جوليان أسانج صاحب

ويكيليكس:ويكيليكس:

..

، ومبجرد أن، ومبجرد أنFollowFollowكل ما عليكم فعله هو الدخول على صفحته والضغط على كل ما عليكم فعله هو الدخول على صفحته والضغط على 

يكتب أي شيء سيظهر لديكم!يكتب أي شيء سيظهر لديكم!

يتميز تويتر بأنه ُمختلف ويصعب حصر فوائد استخدامه يف نقاط حمددة، لكن كانتيتميز تويتر بأنه ُمختلف ويصعب حصر فوائد استخدامه يف نقاط حمددة، لكن كانت
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تلك النقاط اخلمس هي النقاط األساسية اليت ميكن أن تبدأ ا التأقلم مع عامل تويتر.تلك النقاط اخلمس هي النقاط األساسية اليت ميكن أن تبدأ ا التأقلم مع عامل تويتر.

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

أوال التسجيلأوال التسجيل

 "تويتر عن طريق هذا الرابط "تويتر عن طريق هذا الرابطTwitterTwitterنفتح الصفحة الرئيسية ملوقع " نفتح الصفحة الرئيسية ملوقع " 

https://twitter.comhttps://twitter.com//

..

* سجل بياناتك كما يف الصوره* سجل بياناتك كما يف الصوره

Sign UpSign Upمث اضغط على مث اضغط على 

*امأل البيانات يف هذه الصفحة أيضا*امأل البيانات يف هذه الصفحة أيضا

..

مث انتظر حلظاتمث انتظر حلظات

..
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*إذهب لربيديك اإللكتروين لتأكيد حسابك يف تويتر*إذهب لربيديك اإللكتروين لتأكيد حسابك يف تويتر

بعد الضغط على الرابطبعد الضغط على الرابط

 اليت ستكون صوتك يف العامل اليت ستكون صوتك يف العاملTwitterTwitterستنقل لصفحتك الرئيسية يف ستنقل لصفحتك الرئيسية يف 

..

يظهر يف الصفحة الرئيسية التايل:يظهر يف الصفحة الرئيسية التايل:

TimelineTimelineهنا ستظهر كل ما يكتبه من تتابعهم أنت على تويتر: هنا ستظهر كل ما يكتبه من تتابعهم أنت على تويتر :

@@MentionsMentionsهنا إذا قام أحدهم باإلشارة اليك يف أي تتويته(تغريده) ستظهر: هنا إذا قام أحدهم باإلشارة اليك يف أي تتويته(تغريده) ستظهر :

هنا هذا يعين أن ما نشره صديقك قد يكون يرد عليك أو يريد تنبيهك لشيء معني..هنا هذا يعين أن ما نشره صديقك قد يكون يرد عليك أو يريد تنبيهك لشيء معني..

وإذا أردت أن تقوم بتنبيه أحدا من أصدقائك أو الرد عليه قم بكتابة اسم املستخدموإذا أردت أن تقوم بتنبيه أحدا من أصدقائك أو الرد عليه قم بكتابة اسم املستخدم

osama4osama4اخلاص به يف تويتر تسبقه @ مثل @اخلاص به يف تويتر تسبقه @ مثل @

RetweetsRetweetsهنا بإمكانك اإلطالع على رسائلك اليت قام أصدقائك بإعادة نشرها:هنا بإمكانك اإلطالع على رسائلك اليت قام أصدقائك بإعادة نشرها:
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أو الرسائل اليت قام أصدقائك بإعادة نشرها من ّقبل آخرين.أو الرسائل اليت قام أصدقائك بإعادة نشرها من ّقبل آخرين.

SearchesSearchesهنا ميكنك اإلحتفاظ بأي حبث أو كلمة تقوم بالبحث عنها دائما: هنا ميكنك اإلحتفاظ بأي حبث أو كلمة تقوم بالبحث عنها دائما :

لزيارا يف وقت الحق..لزيارا يف وقت الحق..

ListsListsهنا ميكنك إنشاء جمموعات لتصنف أصدقائك فيها على حسب اإلهتمام: هنا ميكنك إنشاء جمموعات لتصنف أصدقائك فيها على حسب اإلهتمام :

مثال األصدقاء -أخبار- فلو أردت أن تعرف مثال ما كتبه أصدقائك فقط الذيمثال األصدقاء -أخبار- فلو أردت أن تعرف مثال ما كتبه أصدقائك فقط الذي

أضفتهم يف قائمة األصدقاء قم بالضغط على القائمة اليت أنشاا سابقاأضفتهم يف قائمة األصدقاء قم بالضغط على القائمة اليت أنشاا سابقا

..

profileprofileاآلن ننتقل لشرح اآلن ننتقل لشرح 

..

TweetsTweets__11سيعرض كل ما قمت بكتابته أو قمت بإعادة نشره: سيعرض كل ما قمت بكتابته أو قمت بإعادة نشره :

 _تعرض عددها _تعرض عددها66ــــــــــــــ ــــــــــــــ 
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Favorites_2Favorites_2سيتم عرض التغريدات اليت قمت أنت بتفضيلها – سنتعرف: سيتم عرض التغريدات اليت قمت أنت بتفضيلها – سنتعرف :

الحقا كيف حنفظ أي تغريدة كمفضلة.الحقا كيف حنفظ أي تغريدة كمفضلة.

Following_3Following_3هنا سيعرض قائمة كل من تتابعهم على تويتر: هنا سيعرض قائمة كل من تتابعهم على تويتر :

 تعرض عددهم تعرض عددهم77ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

Followers_4Followers_4هنا ستعرف مجيع من قاموا: هنا ستعرف مجيع من قاموا :

مبتابعتك.ــــــــــــــــــــــــــــــ مبتابعتك.ــــــــــــــــــــــــــــــ 

تعرض عدد املتابعني لكتعرض عدد املتابعني لك

Lists_5Lists_5اا: لعرض املجموعات أو القوائم اليت انشألعرض املجموعات أو القوائم اليت انشأ :

 عدد القوائم اليت وجد إمسك عدد القوائم اليت وجد إمسك99ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 

ا من خالل االخرين وعند الضغط عليها سترى نوع القوائم اليت وضعك فيهاا من خالل االخرين وعند الضغط عليها سترى نوع القوائم اليت وضعك فيها

اآلخريناآلخرين

 قائمة الرسائل قائمة الرسائل1010

 ستظهر حسابات إجنليزية ألشخاص ملتابعة أحدهم إضغط عند  ستظهر حسابات إجنليزية ألشخاص ملتابعة أحدهم إضغط عند 1111

.وقع جدا مفصل شرح  Twitter ا.جاهدين أنصار شبكة - تويتر http://as-ansar.com/vb/showthread.php?t=47834

12 of 34 4/27/13 5:33 PM



 حبث حبث1212

ولتغيري الصورة إضغط عليهاولتغيري الصورة إضغط عليها

لتغيري التصاميم واأللوانلتغيري التصاميم واأللوانDesignDesignمث ننتقل لــ مث ننتقل لــ 

أو جلب صورة من اجلهازأو جلب صورة من اجلهاز

..

AccountAccount  مث ننتقل لــمث ننتقل لــ

Username_2Username_2.هنا ميكنك تغيري إسم املستخدم اخلاص بك.:هنا ميكنك تغيري إسم املستخدم اخلاص بك:
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Email_3Email_3لتغيري الربيد اإللكتروين اخلاص بك .. واخليار الذي حتته مباشرة يف: لتغيري الربيد اإللكتروين اخلاص بك .. واخليار الذي حتته مباشرة يف :

حالة إذا أردت أن تسمح لألخرين بالبحث عنك يف تويتر بواسطة الربيد اإللكتروين.حالة إذا أردت أن تسمح لألخرين بالبحث عنك يف تويتر بواسطة الربيد اإللكتروين.

 _ميكنك أن تغري لغة الواجهة املستخدمة يف تويتر .. لكن اللغة العربية ليست من _ميكنك أن تغري لغة الواجهة املستخدمة يف تويتر .. لكن اللغة العربية ليست من55

ضمن اخليارات.ضمن اخليارات.

Time Zone_6Time Zone_6.لتغيري املنطقة الزمنية. : لتغيري املنطقة الزمنية : 

Tweet ********_7Tweet ********_7لنشر منطقتك ضمن أي منشور تنشره: لنشر منطقتك ضمن أي منشور تنشره :

صورة أخرى لبقية اخلياراتصورة أخرى لبقية اخليارات

Tweet Media- _8Tweet Media- _8.لعرض الصور والفيديو من أي شخص أتابعيه. : لعرض الصور والفيديو من أي شخص أتابعيه : 

اخليار األول عرض الصور والفيديو ألشخاص ال أتابعهماخليار األول عرض الصور والفيديو ألشخاص ال أتابعهم

اخليار الثاين عرض الصور والفيديو ملواضيع ساخنةاخليار الثاين عرض الصور والفيديو ملواضيع ساخنة

_جعل الصور والفيديو اليت أعرضها لتدل على حدث ساخن أو عاجل_جعل الصور والفيديو اليت أعرضها لتدل على حدث ساخن أو عاجل99

Tweet Privacy Protect my Tweet Privacy Protect my tweets_10tweets_10هذا اخليار إذا قمت : هذا اخليار إذا قمت : 
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بإختياره سوف لن يتمكن أحد من متابعة أو رؤية ما تنشره أنت اال بعد أن توافقبإختياره سوف لن يتمكن أحد من متابعة أو رؤية ما تنشره أنت اال بعد أن توافق

أنت.أنت.

HTTPS Only -Always use HTTPS Only -Always use HTTPS_11HTTPS_11أنصح بتفعيل هذا: أنصح بتفعيل هذا :

اخليار من أجل األماناخليار من أجل األمان

 للحفظ للحفظSaveSaveمث نضغط على مث نضغط على 

passwordpasswordلتغيري كلمة السر لتغيري كلمة السر 

لتغيري كلمة السرلتغيري كلمة السر

أكتب كلمة السرالقدميةأكتب كلمة السرالقدمية11

أكتب كلمة السر اجلديدةأكتب كلمة السر اجلديدة22

أعد كتابة اجلديدةأعد كتابة اجلديدة33

مث حفظمث حفظ

 _ملتابعة تويتر عرب املوبايل _ملتابعة تويتر عرب املوبايل44

Notifications_5Notifications_5لتفعيل التنبيهات اليت تصلك اىل الربيد اإللكتروين ميكنك لتفعيل التنبيهات اليت تصلك اىل الربيد اإللكتروين ميكنك 
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    ##22          

NotificationsNotificationsتفعيل ما أردت أو مجيعها بالدخول اىل تفعيل ما أردت أو مجيعها بالدخول اىل 

"ال زال للشرح بقية""ال زال للشرح بقية"
 سبب آآخر: إإضافة رراابط لتحميیل االموضوعع من مشارركة ااألخت سميیة سبب آآخر: إإضافة رراابط لتحميیل االموضوعع من مشارركة ااألخت سميیةPMPM  04:4204:42 االساعة  االساعة 20122012--0202--0303االتعديل ااألخيیر تم بوااسطة أأسد االمعمعة ; االتعديل ااألخيیر تم بوااسطة أأسد االمعمعة ; 

    

  29-09-201129-09-2011

 ااإلستشهھادديیة
 أأنصـاررية

721االمشارركاتت: 
118ددعاء: 

 مشارركة124 مرةة في 190تم االدعاء له 

كيف نبحث عن شخصية معينه؟كيف نبحث عن شخصية معينه؟

أكتب إمسه ببحث تويترأكتب إمسه ببحث تويتر

 فحصلت على فحصلت علىاألن كتبت حممد املنجداألن كتبت حممد املنجد

عدد التغريدات اجلديدةعدد التغريدات اجلديدة11

 ملشاهدة مجيع النتائج عند الضغط عليها ملشاهدة مجيع النتائج عند الضغط عليها22

تظهر كما يف الصورةتظهر كما يف الصورة

 ملتابعة الشيخ املنجد ملتابعة الشيخ املنجد11

لكتابة تنبيه أورد للشيخلكتابة تنبيه أورد للشيخ22
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إضافته لقائمهإضافته لقائمه33

إلغاء متابعتهإلغاء متابعته44

 إرسال تقرير للمنجد برسائل غري مرغوب فيها "إزعاج او إرسال تقرير للمنجد برسائل غري مرغوب فيها "إزعاج او55

spamspam""

 سأجد مجيع تغريدات أو سأجد مجيع تغريدات أوhomehomeاآلن إخترت متابعه عندما أعود لاآلن إخترت متابعه عندما أعود ل

حتديثات الشيخحتديثات الشيخ

..أضغط على إمسهأضغط على إمسه

650650 عدد التغريدات اليت كتبها  عدد التغريدات اليت كتبها 11

00عدد الشخاص الذين يتابعهم عدد الشخاص الذين يتابعهم 22

37,25437,254 عدد املتابعني له  عدد املتابعني له 33

297297عدد القوائم اليت حتتوي على إمسه عدد القوائم اليت حتتوي على إمسه 44

 إعادة التويتات اليت كتبها يف صفحيت الرئيسية إعادة التويتات اليت كتبها يف صفحيت الرئيسية55

عند مترير مؤشر الفارة على التغريداتعند مترير مؤشر الفارة على التغريدات

سيظهرسيظهر

 وقت كتابة التغريدة وقت كتابة التغريدة11

جعلها مفضلةجعلها مفضلة22
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إعادة نشر التغريده بإمسه يف صفحيت الرئيسيةإعادة نشر التغريده بإمسه يف صفحيت الرئيسية33

رد على التغريدة عند الضغط عليه يظهررد على التغريدة عند الضغط عليه يظهر44

وتكتب ما تريدوتكتب ما تريد

 عند الضغط عليه تظهر عند الضغط عليه تظهر55

view allview allوعند الضغط على وعند الضغط على 

..

..سنحصل على شخصيات صنفها توتري كمشاه ملجال الشيخ هكذاسنحصل على شخصيات صنفها توتري كمشاه ملجال الشيخ هكذا

..خنتار أحدهمخنتار أحدهم

4444 عدد الذين يتابعهم  عدد الذين يتابعهم 11

 ملتابعته ملتابعته22

،٬،٬،٬،٬

HashtagHashtagاهلاش تاق # اهلاش تاق # 

HashtagHashtagنسمي تلك الكلمات املسبوقة ذه العالمة باهلاش تاق نسمي تلك الكلمات املسبوقة ذه العالمة باهلاش تاق 

وهو عالمة أو وسم يقوم كاتب التغريدة بكتابته ليدل على أن هذهوهو عالمة أو وسم يقوم كاتب التغريدة بكتابته ليدل على أن هذه
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التغريدة تتحدث عن موضوع حمدد أو حدث معني، وعند الضغطالتغريدة تتحدث عن موضوع حمدد أو حدث معني، وعند الضغط

على هذا الوسم ستظهر لك كل التغريدات اليت تضم نفس اهلاش تاقعلى هذا الوسم ستظهر لك كل التغريدات اليت تضم نفس اهلاش تاق

حىت لو كانت ألشخاص ال تتابعهم أو ليسوا من أصدقائك.حىت لو كانت ألشخاص ال تتابعهم أو ليسوا من أصدقائك.

ما فائدة اهلاش تاق؟ما فائدة اهلاش تاق؟

الفائدة من اهلاش تاق واضحة جدا، فهو عبارة عن نظام أرشفة مبسطالفائدة من اهلاش تاق واضحة جدا، فهو عبارة عن نظام أرشفة مبسط

للتغريدات اليت تدور حول موضوع بعينه، وميكن لكل مستخدمللتغريدات اليت تدور حول موضوع بعينه، وميكن لكل مستخدم

لتويتر بأن يبحث عن أي هاش تاق عرب حمرك البحث اخلاص بتويتر،لتويتر بأن يبحث عن أي هاش تاق عرب حمرك البحث اخلاص بتويتر،

لتظهر له كل التغريداتلتظهر له كل التغريدات

اليت تندرج حتت هذا اهلاش تاق.اليت تندرج حتت هذا اهلاش تاق.

لكن يالحظ مؤخرا أن كثري من مستخدمي تويتر صاروا يسيئونلكن يالحظ مؤخرا أن كثري من مستخدمي تويتر صاروا يسيئون

استخدام اهلاش تاق، فيضيفونه لتغريدام بال ارتباط واضح ملحتوىاستخدام اهلاش تاق، فيضيفونه لتغريدام بال ارتباط واضح ملحتوى

التغريدة، وغرضهم من ذلك، ولألسف، هو االنتشار على حسابالتغريدة، وغرضهم من ذلك، ولألسف، هو االنتشار على حساب

اهلاش تاق، خصوصا تلك اهلاش تاقات كثرية االستخدام وذاتاهلاش تاق، خصوصا تلك اهلاش تاقات كثرية االستخدام وذات

االنتشار الواسع بني املغردين.االنتشار الواسع بني املغردين.
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اهلاش تاق واللغة العربيةاهلاش تاق واللغة العربية

لذلك فاستخدام عالمةلذلك فاستخدام عالمة يدعم اللغة العربية حىت اآلن،  يدعم اللغة العربية حىت اآلن،  ال الاهلاش تاقاهلاش تاق

# مع أي كلمة عربية يف التغريدات ما هو إال جتميل وديكور ال أكثر# مع أي كلمة عربية يف التغريدات ما هو إال جتميل وديكور ال أكثر

بال منفعة حبثية بطبيعة احلال.بال منفعة حبثية بطبيعة احلال.

كيف أشارك يف هاش تاق ما؟ وكيف أبتدئ واحدا خاصا مبوضوعكيف أشارك يف هاش تاق ما؟ وكيف أبتدئ واحدا خاصا مبوضوع

يل؟يل؟

األمر بسيط جدا، فكل ما عليك هو أن تكتب الكلمة املفتاحية املرادةاألمر بسيط جدا، فكل ما عليك هو أن تكتب الكلمة املفتاحية املرادة

باالجنليزية مسبوقا بعالمة اهلاش تاق #، وستصبح تغريدتك داخلةباالجنليزية مسبوقا بعالمة اهلاش تاق #، وستصبح تغريدتك داخلة

تلقائيا يف نطاق هذا اهلاش تاق. بل ميكنك أن تبدأ هاش تاق خاصتلقائيا يف نطاق هذا اهلاش تاق. بل ميكنك أن تبدأ هاش تاق خاص

بك يف موضوع ما مبجرد اختراع كلمتك املفتاحية اخلاصة هلذابك يف موضوع ما مبجرد اختراع كلمتك املفتاحية اخلاصة هلذا

املوضوع مسبوقة بعالمة #، وستقوم حمركات البحث برصداملوضوع مسبوقة بعالمة #، وستقوم حمركات البحث برصد

تغريدتك باعتبارها التغريدة األوىل اليت جاءت ذا اهلاش تاق اجلديد.تغريدتك باعتبارها التغريدة األوىل اليت جاءت ذا اهلاش تاق اجلديد.

نصائح عامة الستخدام اهلاش تاقنصائح عامة الستخدام اهلاش تاق
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* ال تقم باستخدام اهلاش تاق بال مربر* ال تقم باستخدام اهلاش تاق بال مربر

* ال تكثر من كلمات اهلاش تاق يف التغريدة الواحدة، وينصح بأن ال* ال تكثر من كلمات اهلاش تاق يف التغريدة الواحدة، وينصح بأن ال

تتجاوز الثالثة هاش تاق يف التغريدة الواحدة، مثال:تتجاوز الثالثة هاش تاق يف التغريدة الواحدة، مثال:

KuwaitKuwait##

GulfStateGulfState##

ArabArab##

* استخدم اهلاش تاق قليل األحرف، فالتغريدة يف تويتر ال تتجاوز* استخدم اهلاش تاق قليل األحرف، فالتغريدة يف تويتر ال تتجاوز

 حرفا، وكلما كان اهلاش تاق طويال سيأكل من عدد احلروف حرفا، وكلما كان اهلاش تاق طويال سيأكل من عدد احلروف١٤٠١٤٠

اإلمجايل للتغريدةاإلمجايل للتغريدة

* عند احتواء اهلاش تاق على أكثر من كلمة، اجعل كل كلمة منها* عند احتواء اهلاش تاق على أكثر من كلمة، اجعل كل كلمة منها

# وذلك ليسهل# وذلك ليسهلBlackBerryBlackBerryتبدأ حبرف “كابيتال لتر”، مثل تبدأ حبرف “كابيتال لتر”، مثل 

متييز الكلمات واليت ال يصح فصل حروفها عن بعضها البعض بطبيعةمتييز الكلمات واليت ال يصح فصل حروفها عن بعضها البعض بطبيعة

احلالاحلال

* عندما تشارك بالرد على تغريدة ما، ا هاش تاق، احرص على* عندما تشارك بالرد على تغريدة ما، ا هاش تاق، احرص على

استخدام هذا اهلاش تاق يف ردك عليها، حىت ميكن لكل متابعياستخدام هذا اهلاش تاق يف ردك عليها، حىت ميكن لكل متابعي

املوضوع مشاهدة تغريدتك، وكل ما عليك هو نسخ اهلاش تاقاملوضوع مشاهدة تغريدتك، وكل ما عليك هو نسخ اهلاش تاق

ولصقه يف تغريدتك كما هو مع عالمةولصقه يف تغريدتك كما هو مع عالمة

.وقع جدا مفصل شرح  Twitter ا.جاهدين أنصار شبكة - تويتر http://as-ansar.com/vb/showthread.php?t=47834

21 of 34 4/27/13 5:33 PM



# طبعا# طبعا

* وضع عالمة # لوحدها يف أي تغريدة دون كلمة مفتاحية إجنليزية* وضع عالمة # لوحدها يف أي تغريدة دون كلمة مفتاحية إجنليزية

ملتصقة ا ال يعين شيئا. هذا ليس هاش تاق! هذا جمرد عالمة الملتصقة ا ال يعين شيئا. هذا ليس هاش تاق! هذا جمرد عالمة ال

داللة هلا!داللة هلا!

،،،،،،

وأضعه يفوأضعه يفjan25jan25سأستخدم اهلاش تاق اخلاص بالثورة املصرية #سأستخدم اهلاش تاق اخلاص بالثورة املصرية #

حبث تويترحبث تويتر
..

ظهرت كافة النتائجظهرت كافة النتائج

 و وjan25jan25سأكتب "حتديث أو تويته أو تغريدة حتتوي على #سأكتب "حتديث أو تويته أو تغريدة حتتوي على #

##yemenyemen

jan25jan25مث احبث عن #مث احبث عن #

لقد ظهرت تغريديت من ضمنهالقد ظهرت تغريديت من ضمنها

عند الضغط على السهمعند الضغط على السهم

..
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ومضاتومضات
يف بعض احلسابات يتم وضع عالمة صح جبانبها ملاذا؟يف بعض احلسابات يتم وضع عالمة صح جبانبها ملاذا؟

..

تظهر هذه العالمة على بعض احلسابات الشهرية لشخصيات عامة أوتظهر هذه العالمة على بعض احلسابات الشهرية لشخصيات عامة أو

جهات كربى، وتعين أن هذا احلساب مت التأكد من أنه يعود للشخصجهات كربى، وتعين أن هذا احلساب مت التأكد من أنه يعود للشخص

أو اجلهة اليت تدعيه بالفعل، وتسمى حينها حسابات مؤّكدةأو اجلهة اليت تدعيه بالفعل، وتسمى حينها حسابات مؤّكدة

Verified AccountsVerified Accounts

هل توجد دردشة يف تويتر مثل الفيس بوك؟هل توجد دردشة يف تويتر مثل الفيس بوك؟

ال، لكن ميكن احلوار من خالل كتابة التويتات والرد عليها بتويتاتال، لكن ميكن احلوار من خالل كتابة التويتات والرد عليها بتويتات

أخرى. أما الدردشة املباشرة فال توجد.أخرى. أما الدردشة املباشرة فال توجد.

ما هو الفارق بني الفيس بوك وتويتر؟ما هو الفارق بني الفيس بوك وتويتر؟

ال ميكن املقارنة بني املوقعني بصورة مباشرة، ألنه حىت وإن كان كالال ميكن املقارنة بني املوقعني بصورة مباشرة، ألنه حىت وإن كان كال
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املوقعني من املواقع االجتماعية إال أن لكل منهما طريقته اخلاصة.املوقعني من املواقع االجتماعية إال أن لكل منهما طريقته اخلاصة.

لذا فاملقارنة بينهما ستكون غري متكافئة واألصح أن نقول أن لكللذا فاملقارنة بينهما ستكون غري متكافئة واألصح أن نقول أن لكل

منهما استخدامه الذي ال يغين عن اآلخر.منهما استخدامه الذي ال يغين عن اآلخر.

هل يوجد نسخة من تويتر بالعريب؟هل يوجد نسخة من تويتر بالعريب؟

ال توجد حىت هذه اللحظةال توجد حىت هذه اللحظة

قمت باالشتراك يف موقع تويتر منذ فترة مث حذفت اشتراكي، كيفقمت باالشتراك يف موقع تويتر منذ فترة مث حذفت اشتراكي، كيف

ميكنين استعادة اشتراكي القدمي؟ميكنين استعادة اشتراكي القدمي؟

ال تستطيع استعادة اشتراكك القدمي بأي طريقة حاليًا يف تويتر. كانتال تستطيع استعادة اشتراكك القدمي بأي طريقة حاليًا يف تويتر. كانت

هذه اخلاصية ُمتاحة يف السابق لكن مت تعطيلها. لذا تأكد قبل حذفكهذه اخلاصية ُمتاحة يف السابق لكن مت تعطيلها. لذا تأكد قبل حذفك

الشتراكك يف تويتر أنك ال تريده بالفعل ولن حتتاج له مستقبًال.الشتراكك يف تويتر أنك ال تريده بالفعل ولن حتتاج له مستقبًال.

األن تسجل خروجاألن تسجل خروج

..

وعند العودة لعامل تويتر سجل دخولك من هناوعند العودة لعامل تويتر سجل دخولك من هنا

..
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،،،،
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،،إنتهى،،إنتهى

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

      

 أأعضاء قامواا بالدعاء لـ ااإلستشهھھاددية على االمشارركة االمفيیدةة:2

)2011-11-15 (ناصر االدين االحسني), 2011-10-13 (االحنبلي

  29-09-201129-09-2011

 ااإلستشهھادديیة
 أأنصـاررية

721االمشارركاتت: 
118ددعاء: 

 مرةة في 190تم االدعاء له 

pdfpdfالشرح بصيغة الشرح بصيغة 

كودد:كودد:

http://www.multiupload.com/LBW54J3IXR

االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة ُسميیة االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة ُسميیة ااقتباسس:ااقتباسس:
    

شرح مفصل جدا ملوقع تويترشرح مفصل جدا ملوقع تويتر

الفداء من الروابط هذه الفداء من الروابط هذه
الجميع ليراها أفضل ا;ولى ا9شاركة في ضعوها الجميع ليراها أفضل ا;ولى ا9شاركة في ضعوها

،،،،
كودد:كودد:

http://www.mediafire.com/?fc1rpcfopfhz418
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    ##44          

    ##55          

    

  29-09-201129-09-2011

 أأبا فررااسس االبحرريیني
 أأنصارريي مجتهھھد

323االمشارركاتت: 
25ددعاء: 

 مشارركة30 مرةة في 35تم االدعاء له 

وو عليیكمم االسالمم وو ررحمة هللا وو برركاتهھوو عليیكمم االسالمم وو ررحمة هللا وو برركاتهھ

جززااكك هللا خيیررااجززااكك هللا خيیرراا

      

  29-09-201129-09-2011

 ااالفرريیقي
 أأنصارريي مبدعع

1,736االمشارركاتت: 
65ددعاء: 

 مشارركة314 مرةة في 526تم االدعاء له 

ووعليیكمم االسالمم ووررحمة هللا ووبرركاتهھووعليیكمم االسالمم ووررحمة هللا ووبرركاتهھ

جززااكك هللا خيیررااجززااكك هللا خيیرراا

شررحح ممتازز جددااشررحح ممتازز جدداا

وولكنن هھھھلل يیغني االتوويیترر عنن االفيیسبووكك؟وولكنن هھھھلل يیغني االتوويیترر عنن االفيیسبووكك؟
ووأأيّیهھما أأفضلل بررأأيیكك؟ووأأيّیهھما أأفضلل بررأأيیكك؟

      

  30-09-201130-09-2011

 ااإلستشهھادديیة
 أأنصـاررية

721االمشارركاتت: 
118ددعاء: 

 مرةة في 190تم االدعاء له 

االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة أأبا فررااسس االبحرريیني االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة أأبا فررااسس االبحرريیني ااقتباسس:ااقتباسس:
بركاته و اL  رحمة و السIم عليكم و    بركاته و اL  رحمة و السIم عليكم و   

خيرا اL  جزاك خيرا اL  جزاك

ووجززااكك هللا خيیرراا ااخي االفاضلل ووررفع منززلتكك في االشهھددااءووجززااكك هللا خيیرراا ااخي االفاضلل ووررفع منززلتكك في االشهھددااء

االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة ااالفرريیقي االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة ااالفرريیقي ااقتباسس:ااقتباسس:
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وبركاته اL  ورحمة السIم وعليكم    وبركاته اL  ورحمة السIم وعليكم   

خيرا اL  جزاك خيرا اL  جزاك

جدا ممتاز شرح جدا ممتاز شرح

الفيسبوك؟ عن التويتر يغني هل ولكن الفيسبوك؟ عن التويتر يغني هل ولكن
برأيك؟ أفضل وأيّهما برأيك؟ أفضل وأيّهما

بارركك هللا فيیكك أأخي االفاضلل على االتصاميیمم ووررفع منززلتكك في االشهھددااءبارركك هللا فيیكك أأخي االفاضلل على االتصاميیمم ووررفع منززلتكك في االشهھددااء
ااقتباسس:ااقتباسس:

وولكنن هھھھلل يیغني االتوويیترر عنن االفيیسبووكك؟وولكنن هھھھلل يیغني االتوويیترر عنن االفيیسبووكك؟
ووأأيّیهھما أأفضلل بررأأيیكك؟ووأأيّیهھما أأفضلل بررأأيیكك؟

 يیغني يیغنيقددقدد
وومنن ررأأيیي االشخصي توويیترر اافضللوومنن ررأأيیي االشخصي توويیترر اافضلل

،٬،٬،٬،٬
توويیترر تستططيیع متابعة أأيي شخصص ددوونن اانن تاخذذ إإذذنن بالسماحح لككتوويیترر تستططيیع متابعة أأيي شخصص ددوونن اانن تاخذذ إإذذنن بالسماحح لكك

االفيیسبووكك يیررسلل لكك ططلباتت االصددااقة أأووالاالفيیسبووكك يیررسلل لكك ططلباتت االصددااقة أأووال
ددةة فقطط ددوونن االحاجة لططلبب ااإلنظظماممعنددما تنالل تغرريیددااتكك إإعجابب االآلخرريینن بتميیززهھھھا سيیكثرر متابعووكك ووكلل ما عليیكك فعلهھ كتابة االتغرريیددةة فقطط ددوونن االحاجة لططلبب ااإلنظظماممعنددما تنالل تغرريیددااتكك إإعجابب االآلخرريینن بتميیززهھھھا سيیكثرر متابعووكك ووكلل ما عليیكك فعلهھ كتابة االتغرريی

للمجمووعة في االفيیسبووكك لتعررضض ماتوودد نشررههللمجمووعة في االفيیسبووكك لتعررضض ماتوودد نشررهه
spamspamفضال عنن إإغالقق االحساباتت في االفيیسبووكك بحجة فضال عنن إإغالقق االحساباتت في االفيیسبووكك بحجة 

عنددما تنشرر تغرريیددتكك بهھاشش تاقق مشهھوورر سيیررااهھھھا االكثيیــــــــــــــــرر في لحظظاتتعنددما تنشرر تغرريیددتكك بهھاشش تاقق مشهھوورر سيیررااهھھھا االكثيیــــــــــــــــرر في لحظظاتت
في توويیترر تحصلل على ااألخبارر ووااألحددااثث بسررعهھ هھھھائلةفي توويیترر تحصلل على ااألخبارر ووااألحددااثث بسررعهھ هھھھائلة

االفيیسبووكك يیشتررطط تثبيیتت ااآليیبياالفيیسبووكك يیشتررطط تثبيیتت ااآليیبي
وويیحضرر االكثيیرر منن االحساباتت ددفعة ووااحددةةوويیحضرر االكثيیرر منن االحساباتت ددفعة ووااحددةة

،٬،٬،٬،٬
ااإلستفاددةة في توويیترر أأكثرر سووااءاا ثقافيیا أأوو نشرر أأخبارر االمجاهھھھدديیننااإلستفاددةة في توويیترر أأكثرر سووااءاا ثقافيیا أأوو نشرر أأخبارر االمجاهھھھدديینن

وولوو يیتمم ااإلتفاقق هھھھنا على هھھھاشش تاقق خاصة بناوولوو يیتمم ااإلتفاقق هھھھنا على هھھھاشش تاقق خاصة بنا
تكوونن حررووفهھا قليیلةتكوونن حررووفهھا قليیلة

مثالمثال
أأقتررححأأقتررحح

كودد:كودد:

إإختصارراا إلسمم أأسامهھإإختصارراا إلسمم أأسامهھ
وونضيیفف كذذلكك االهھاشش تاقق االتابع للددوولل مصرر ٬،االيیمنن ٬،سوورريیاوونضيیفف كذذلكك االهھاشش تاقق االتابع للددوولل مصرر ٬،االيیمنن ٬،سوورريیا

ووهھھھذذهه صووررةة تعبرر عنن االفررقق بيینن االمووقعيیننووهھھھذذهه صووررةة تعبرر عنن االفررقق بيینن االمووقعيینن
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  30-09-201130-09-2011

 ااالفرريیقي
 أأنصارريي مبدعع

1,736االمشارركاتت: 
65ددعاء: 

 مشارركة314 مرةة في 526تم االدعاء له 

بارركك هللا فيیكك على ااإلجابة االمفّصلةبارركك هللا فيیكك على ااإلجابة االمفّصلة

يیعني االفيیسبووكك أأفضلل لتكوويینن عالقاتتيیعني االفيیسبووكك أأفضلل لتكوويینن عالقاتت

وواالتوويیترر أأفضلل لتتبع ااألخبارر أأوو لنشررهھھھاوواالتوويیترر أأفضلل لتتبع ااألخبارر أأوو لنشررهھھھا

ووماذذاا عنن االحووااررااتت وواالمناقشاتت أأيّیهھمم أأنجع لمنن أأرراادد االددعووةة إإلى هللا؟؟ووماذذاا عنن االحووااررااتت وواالمناقشاتت أأيّیهھمم أأنجع لمنن أأرراادد االددعووةة إإلى هللا؟؟
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  30-09-201130-09-2011

 ااإلستشهھادديیة
 أأنصـاررية

721االمشارركاتت: 
118ددعاء: 

 مشارركة124 مرةة في 190تم االدعاء له 

االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة ااالفرريیقي االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة ااالفرريیقي ااقتباسس:ااقتباسس:
ا9فّصلة ا_جابة على فيك اL  بارك    ا9فّصلة ا_جابة على فيك اL  بارك   

عIقات لتكوين أفضل الفيسبوك يعني عIقات لتكوين أفضل الفيسبوك يعني

لنشرها أو ا;خبار لتتبع أفضل والتويتر لنشرها أو ا;خبار لتتبع أفضل والتويتر

؟؟؟؟

نعمم أأخي االفاضلل كما ذذكررتتنعمم أأخي االفاضلل كما ذذكررتت
ااقتباسس:ااقتباسس:

ووماذذاا عنن االحووااررااتت وواالمناقشاتت أأيّیهھمم أأنجع لمنن أأرراادد االددعووةة إإلى هللاووماذذاا عنن االحووااررااتت وواالمناقشاتت أأيّیهھمم أأنجع لمنن أأرراادد االددعووةة إإلى هللا

االفيیسبووكك حيیثث أأنهھ عندد ااإلنظظمامم لمجمووعهھاالفيیسبووكك حيیثث أأنهھ عندد ااإلنظظمامم لمجمووعهھ
تجددتجدد

االنقاشاتتاالنقاشاتتاالحائطط ٬،٬،االمعلووماتت ٬،٬،االصوورر ٬،٬،االحائطط ٬،٬،االمعلووماتت ٬،٬،االصوورر ٬،٬،
عندد إإختيیارر نقاشاتتعندد إإختيیارر نقاشاتت

يیووجدد اابددأأ مووضووعا جدديیدداايیووجدد اابددأأ مووضووعا جدديیدداا
ووبعدد كتابتهھووبعدد كتابتهھ
ثمم نشررثمم نشرر

ستجدد ساحة االحووااررستجدد ساحة االحوواارر
تضغطط عليیهھا ستجدد مووضووعككتضغطط عليیهھا ستجدد مووضووعكك

      

 أأعضاء قامواا بالدعاء لـ ااإلستشهھھاددية على االمشارركة االمفيیدةة:2

)2011-09-30 (ااالفريقي), 2011-09-30 (أأبا فرااسس االبحريني

  30-09-201130-09-2011

 ااإلستشهھادديیة
 أأنصـاررية

721االمشارركاتت: 
118ددعاء: 

 مشارركة124 مرةة في 190تم االدعاء له 

 في كلل منن االكوويیتت وواالسعوودديیة ووااألررددنن. في كلل منن االكوويیتت وواالسعوودديیة ووااألررددنن.SMSSMSعادد مووقع توويیترر لتفعيیلل خددمة االررسائلل االنصيیة االقصيیررةة عادد مووقع توويیترر لتفعيیلل خددمة االررسائلل االنصيیة االقصيیررةة 

 االجوواالل٬،وومنن خاللل هھھھذذهه االميیززةة يیمكنن للمستخددمم إإررسالل تددوويیناتت فوورريیة لمتتبعيیهھ على توويیترر منن خاللل االهھاتفف االجوواالل٬،وومنن خاللل هھھھذذهه االميیززةة يیمكنن للمستخددمم إإررسالل تددوويیناتت فوورريیة لمتتبعيیهھ على توويیترر منن خاللل االهھاتفف
خاصص جددددووال يیتووقفف ااألمرر على إإررسالل االتددوويیناتت بلل يیمكنن ااالعتمادد على االررسائلل االنصيیة االقصيیررةة لتتبع أأشخاصص جددددووال يیتووقفف ااألمرر على إإررسالل االتددوويیناتت بلل يیمكنن ااالعتمادد على االررسائلل االنصيیة االقصيیررةة لتتبع أأش

مم.أأوو أألغاء ذذلكك أأوو تفعيیلل أأوو تعططيیلل ميیززةة ااستقبالل تددوويیناتت ااآلخرريینن االمووجوودديینن في قائمة االمستخددمم.أأوو أألغاء ذذلكك أأوو تفعيیلل أأوو تعططيیلل ميیززةة ااستقبالل تددوويیناتت ااآلخرريینن االمووجوودديینن في قائمة االمستخدد
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http://twitter.comhttp://twitter.comتتووفرر تعلميیاتت عنن كيیفيیة ااالعتمادد على مووقع توويیترر للتددوويینن على االرراابطط تتووفرر تعلميیاتت عنن كيیفيیة ااالعتمادد على مووقع توويیترر للتددوويینن على االرراابطط 
/devices/devices.٬، علما أأنن هھھھذذهه االررسائلل االنصيیة مجانيیة حسبب توويیترر.٬، علما أأنن هھھھذذهه االررسائلل االنصيیة مجانيیة حسبب توويیترر

 في االسعوودديیة ووززيینن في كلل منن االكوويیتت ووااألددررنن. في االسعوودديیة ووززيینن في كلل منن االكوويیتت ووااألددررنن.STCSTCووقدد تعاوونن توويیترر إلنجازز هھھھذذهه االخددمة مع شرركة ووقدد تعاوونن توويیترر إلنجازز هھھھذذهه االخددمة مع شرركة 

،٬،٬،٬،٬
ززيینن االكوويیتيیهھززيینن االكوويیتيیهھ

. ليیس هھھھذاا. ليیس هھھھذااTwitter SMSTwitter SMS مع ززين  مع ززين TwitterTwitterااالنن يمكنك تحديث بيیاناتك على ااالنن يمكنك تحديث بيیاناتك على 
فقط, سوفف يكونن لك االقدررهه على ااررسالل ررسائل قصيیرةة الصدقاءكك وو تابعيیكفقط, سوفف يكونن لك االقدررهه على ااررسالل ررسائل قصيیرةة الصدقاءكك وو تابعيیك

 حيیث يمكن الصدقاءكك االتعليیق على حالتك عن ططريق االرسائل حيیث يمكن الصدقاءكك االتعليیق على حالتك عن ططريق االرسائلTwitterTwitterفي في 
TwitterTwitterاالقصيیرةة , لكي تستمتع بالخدمة يجب اانن يكونن لديك حسابب لدىى االقصيیرةة , لكي تستمتع بالخدمة يجب اانن يكونن لديك حسابب لدىى 

االسعر:االسعر:

نوعع االرسالةنوعع االرسالة
االتكلفةاالتكلفة

TwitterTwitterررسالة مرسلة إإلى ررسالة مرسلة إإلى 
 فلس/االرسالة فلس/االرسالة2020

TwitterTwitterررسالة تم ااستقبالهھھا من ررسالة تم ااستقبالهھھا من 
مجانامجانا

للحصولل على االخدمة:للحصولل على االخدمة:

لتستخدمم هھھھذهه االخدمة يجب عليیك اانن تضع ررقم هھھھاتفك االنقالل في حسابكلتستخدمم هھھھذهه االخدمة يجب عليیك اانن تضع ررقم هھھھاتفك االنقالل في حسابك
 ووااتبع االخطوااتت االتي ووااتبع االخطوااتت االتي8988789887االى االى   STARTSTART للتسجيیل ااررسل  للتسجيیل ااررسل twittertwitterلدىى لدىى 

ستصلك.ستصلك.

http://www.kw.zain.com/kw/af/core/ho...,-8153&lang=arhttp://www.kw.zain.com/kw/af/core/ho...,-8153&lang=ar

STCSTCاالتووااصلل مع مووقع “توويیترر” عبرر االجوواالل مجانا : االتووااصلل مع مووقع “توويیترر” عبرر االجوواالل مجانا : 

مكنتت ااالتصاالتت االسعوودديیة عمالءهھھھا منن االبقاء على ااتصالل مع مووقعمكنتت ااالتصاالتت االسعوودديیة عمالءهھھھا منن االبقاء على ااتصالل مع مووقع
 “توويیترر” االشهھيیرر لحظظة بلحظظة منن خاللل “توويیترر” االشهھيیرر لحظظة بلحظظة منن خالللtwittertwitterاالتووااصلل ااالجتماعي االتووااصلل ااالجتماعي 

خددمة ررسائلل تووتيیرر٬، ووهھھھي االخددمة االتي أأططلقتهھا االشرركة لعمالئهھا عبرر االجووااللخددمة ررسائلل تووتيیرر٬، ووهھھھي االخددمة االتي أأططلقتهھا االشرركة لعمالئهھا عبرر االجوواالل
وواالتي تقع ضمنن نططاقق ااهھھھتمامهھا بالتووااصلل ااالجتماعي.وواالتي تقع ضمنن نططاقق ااهھھھتمامهھا بالتووااصلل ااالجتماعي.

ووتهھددفف إإلى إإبقاء االعميیلل في تووااصلل مستمرر مع االمووقع االعالمي٬، ووتتيیحووتهھددفف إإلى إإبقاء االعميیلل في تووااصلل مستمرر مع االمووقع االعالمي٬، ووتتيیح
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    ##1010          

االخددمة للعميیلل االحصوولل على آآخرر االتعليیقاتت منن االمشترركيینن وواالرردد عليیهھااالخددمة للعميیلل االحصوولل على آآخرر االتعليیقاتت منن االمشترركيینن وواالرردد عليیهھا
٬، ووتمكنن هھھھذذهه٬، ووتمكنن هھھھذذههSMSSMSووتحدديیثث حسابهھ لحظظة بلحظظة عبرر االررسائلل االنصيیة ووتحدديیثث حسابهھ لحظظة بلحظظة عبرر االررسائلل االنصيیة 

االخددمة تتبع أأخبارر االمشترركيینن في مووقع “توويیترر منن ااألصددقاء وواالشخصيیاتتاالخددمة تتبع أأخبارر االمشترركيینن في مووقع “توويیترر منن ااألصددقاء وواالشخصيیاتت
االعالميیة وواالقنووااتت ااإلخبارريیة وواالعدديیدد منن ااالهھھھتماماتت. ووتمتازز االخددمة بأنهھااالعالميیة وواالقنووااتت ااإلخبارريیة وواالعدديیدد منن ااالهھھھتماماتت. ووتمتازز االخددمة بأنهھا
مجانيیة في تكلفة ااالشتررااكك٬، ووااستقبالل االررسائلل ووااإلشعاررااتت منن االمووقع مهھمامجانيیة في تكلفة ااالشتررااكك٬، ووااستقبالل االررسائلل ووااإلشعاررااتت منن االمووقع مهھما
بلغ عدددد االررسائلل ووااإلشعاررااتت االووااررددةة٬، ووفي حالل إإررسالل االررسائلل إإلى االمووقعبلغ عدددد االررسائلل ووااإلشعاررااتت االووااررددةة٬، ووفي حالل إإررسالل االررسائلل إإلى االمووقع
سووفف يیتمم خصمم قيیمة ررسالة نصيیة عادديیة على كلل ررسالة صاددررةة منن جووااللسووفف يیتمم خصمم قيیمة ررسالة نصيیة عادديیة على كلل ررسالة صاددررةة منن جوواالل

االعميیلل.االعميیلل.
كما تمتازز خددمة ررسائلل توويیترر بالمرروونة منن ناحيیة ااالشتررااكك ووااالستخدداامم٬،كما تمتازز خددمة ررسائلل توويیترر بالمرروونة منن ناحيیة ااالشتررااكك ووااالستخدداامم٬،
حيیثث يیمكنن للعميیلل ااالشتررااكك فيیهھا منن خاللل االصفحة االخاصة بالعميیلل فيحيیثث يیمكنن للعميیلل ااالشتررااكك فيیهھا منن خاللل االصفحة االخاصة بالعميیلل في

) ثمم االذذهھھھابب إإلى) ثمم االذذهھھھابب إإلىsettingsetting وواالضغطط على خيیارر ( وواالضغطط على خيیارر (TwitterTwitterمووقع توويیترر مووقع توويیترر 
))MobileMobile ٬، وومنن ثمم إإددخالل ررقمم االجوواالل ووااختيیارر االبلدد٬، ثمم إإررسالل )٬، وومنن ثمم إإددخالل ررقمم االجوواالل ووااختيیارر االبلدد٬، ثمم إإررسالل(GOGOإإلى إإلى 

٬، ووبعدد ااالشتررااكك بنجاحح ستصلل للعميیلل ررسالة تررحيیبيیة تشعررهه٬، ووبعدد ااالشتررااكك بنجاحح ستصلل للعميیلل ررسالة تررحيیبيیة تشعررهه840404840404
ببدداايیة تباددلل االررسائلل ووااإلشعاررااتت عبرر مووقع توويیترر.ببدداايیة تباددلل االررسائلل ووااإلشعاررااتت عبرر مووقع توويیترر.

      

  01-10-201101-10-2011

 ااإلستشهھادديیة
 أأنصـاررية

721االمشارركاتت: 
118ددعاء: 

 مشارركة124 مرةة في 190تم االدعاء له 

ااقتباسس:ااقتباسس:
االنقاشاتتاالنقاشاتتاالحائطط ٬،٬،االمعلووماتت ٬،٬،االصوورر ٬،٬،االحائطط ٬،٬،االمعلووماتت ٬،٬،االصوورر ٬،٬،

عندد إإختيیارر نقاشاتتعندد إإختيیارر نقاشاتت
يیووجدد اابددأأ مووضووعا جدديیدداايیووجدد اابددأأ مووضووعا جدديیدداا

ووبعدد كتابتهھووبعدد كتابتهھ
ثمم نشررثمم نشرر

ستجدد ساحة االحووااررستجدد ساحة االحوواارر
تضغطط عليیهھا ستجدد مووضووعككتضغطط عليیهھا ستجدد مووضووعكك

ميیززةة نقاشاتت االمووجوودد يیميینن االصووررةة أألغيیتت منن االفيیسبووكك ووااصبح مكانهھا سؤؤاالل أأوو "إإستفتاء"ميیززةة نقاشاتت االمووجوودد يیميینن االصووررةة أألغيیتت منن االفيیسبووكك ووااصبح مكانهھا سؤؤاالل أأوو "إإستفتاء"

      

.وقع جدا مفصل شرح  Twitter ا.جاهدين أنصار شبكة - تويتر http://as-ansar.com/vb/showthread.php?t=47834

33 of 34 4/27/13 5:33 PM



»»ااألخيیرةة ااألخيیرةة >>33122 منن  منن 11صفحة صفحة 

االرردد االسرريیعاالرردد االسرريیع

االرسالة:االرسالة:

  ااألحجاممااألحجامماالخطوططاالخطوطط

خيیاررااتتخيیاررااتت

إإقتباسس االمشارركة في االردد؟إإقتباسس االمشارركة في االردد؟

ااستخدداامم االووضع االمططوورر  ااضفف االرردد االسرريیع

» االموضوعع االتالي | االموضوعع االسابق «

تعليیماتت االمشارركةتعليیماتت االمشارركة

 إإضافة موااضيیع جديدةة إإضافة موااضيیع جديدةةتستطيیعتستطيیع
 االردد على االموااضيیع االردد على االموااضيیعتستطيیعتستطيیع
 إإررفاقق ملفاتت إإررفاقق ملفاتتال تستطيیعال تستطيیع
 تعديل مشارركاتك تعديل مشارركاتكتستطيیعتستطيیع

BB codeBB code is is  متاحةمتاحة
متاحةمتاحة  ااالبتساماتتااالبتساماتت

متاحةمتاحة  ]]IMGIMGكودد [كودد [
معطلةمعطلة  HTMLHTMLكودد كودد 

ميیثاقق ااألنصاررميیثاقق ااألنصارر

ااالنتقالل االسريع

إإذذهھھھبب    منتدىى علومم االحاسوبب ووااإلنترنت

PMPM  03:3103:31جميیع ااألووقـاتت بتوقيیـت ددوولـة االعـرااقق ااإلسـالميیـة - االسـاعة ااآلنن 

ااألعلىااألعلى -  - ااألررشيیفااألررشيیف -  - شبكة أأنصـارر االمجـاهھھھدينشبكة أأنصـارر االمجـاهھھھدين-- ااألنصـــارر
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