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ما هو موقع تويرت ؟
هو شبكة اجتماعية عاملية ،
 تجيب فيها عىل سؤال هو: 

ماذا يحدث اآلن ؟
وذلك يف 140 حرف فقط

هل تويرت أفضل من الفيسبوك ؟
1- يف تويرت تجد التفاعل والرسعة يف 

األحداث لدرجة أنك تقرأ أكثر من 20 
تغريدة يف الدقيقة الواحدة .

2- يف تويرت 140 حرف للتغريدة تجعلك 
تقرأها مخترصة الفكرة وتمنحك وقتا 

أوسع لقراءة املزيد .
3- يف تويرت جميع التغريدات بدون صور أو 

إعالنات وبدون إضافات مشوشة

ما الفرق بني تويرت و فيسبوك ؟

تويرتفيسبوكالفرق

140 حرف فقطال محدود تقريباعدد األحرف املتاحة للمشاركة الواحدة

النعمرشط املوافقة للصداقة

املتابعة من طرف واحد
)أتابعك وقد ال تتابعني(

نعمال

استطاع تويرت إحداث فرق وصنع كلمة يف العديد من األحداث حول 
العالم ) أزمة إيران ، ثورة تونس ، ثورة مرص ، .... (.

، قضايا  ، غرق جدة يف عامني متتاليني  الرياض  أمطار   ( محليا 
الرأي العام ، البحث عن املفقودين ، ... (.

يشارك كثري من النخب الثقافية والسياسية واإلعالمية والرشعية 
يف تويرت ، ويصنعون فارقا يف عرض املواقف وإبداء األراء ، والتفاعل 

مع الناس.
أغلب املواقع اإلخبارية والصحف والقنوات الفضائية تمتلك حسابا 

يف تويرت وتنرش فيه جميع األخبار.
كان لتويرت السبق يف عرض األخبار الحرصية وذلك لوجود العديد 

من املراسلني والصحفني الذين يشاركون يف تويرت بقوة .
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أسهل طريقة لفهم تويرت ؟
عالقتك مع التغريدات يف تويرت تعتمد عىل :

أوال : الصداقات : وهي
)Following( .1- شخص تتابع ما يكتب هو
.)Follower( 2- شخص يتابع ما تكتب أنت

مهم : 
من تتابعه أنت ، ليس بالرضورة أن يتابعك .

ثانيا : الهاش تاق ) ورمزه # (
وهو أشبه بعنوان ملوضوع وتندرج كل التغريدات 

تحت هذا الهاش تاق
يكتب تحته الجميع ، ويقرأه الجميع ، وال تتابعه وال 

يتابعك ، بل هو تحت الطلب

ما هي التغريدة ؟
كل ما تكتبه يف مربع النص من مشاركات أو ردود أو 

أعادة نرش للمشاركات

ما معنى املتابعة ) يتابع ، متابع (؟
يتابع  تعني : أنك ستحصل عىل نسخة من كل تغريدة 

يكتبها الشخص الذي تتابعه.
متابع تعني : أن هذا الشخص الذي يتابعك ، سوف 

يحصل عىل نسخة من كل تغريدة تكتبها أنت سعد

سعد

يارس

الهاش 

تاق

عيل

عيل

سعد يتابع يارس
ويارس يتابع سعد

يارس يتابع عيل
لكن عيل ال يتابع يارس

مثال :  

يارس :

* كل تغريدة ليارس سوف تذهب منها نسخة لـ 20 
شخص فقط ألنهم هم الذين يتابعونه .

* كل تغريدة يكتبها الـ 80 شخصا سوف تصل نسخة 
منها ليارس ألنه هو الذي يتابعهم .

مهم : ليس رشطا أن يارس سيقرأ كل تغريداتهم وليس 
رشطا أنهم سوف يقرأون كل تغريداته .. ملاذا ؟؟!!! 

ألن عرض التغريدات مرتبط بالزمن والعدد ، فهو يعرض 
لك آخر 200 تغريدة تقريبا ، أما ما قبلها فالبد من بحثها 

يدويا.

يتابع 80 شخصا
Following

يتابعه 20 شخصا
Follower
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بعد فتح الصفحة الرئيسية للموقع :

www.twitter.com

ابحث عن هذه األيقونة

ثم أكمل بياناتك كما هو مبني .

Next يف الصفحة الرتحيبية التالية اضغط
اسم املستخدم -انجليزي-

كلمة املرور

الربيد اإللكرتوني

اسم العرض -عربي-

إلنهاء التسجيل

1

4

2

3

    غّرد .. التسجيل

أظهرت دراسة طبقت عىل عينة من مستخدمي تويرت ، أن 75 ٪ منهم  يستعملون كلمة 
مرور لتويرت مماثلة لكلمة مرور الربيد اإللكرتوني ، مما يُسهل فكرة اخرتاقهما ، فيجب 

استخدام كلمات مرور مختلفة يف كل موقع وبريد وشبكة اجتماعية
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اضغط عىل هذا الرمز أعىل يمني الشاشة

Settings اخرت

اخرت Profile من 
القائمة العلوية.

ستنتقل لقائمة من املغردين تحت تصنيفات كثرية
يمكنك تجاوزها بنفس أسلوب 

الخطوة السابقة

سيعطيك قائمة مبدئية بمشاهري املغردين ويطلب 
Next منك متابعة 5 منهم ثم

يمكنك أيضا تجاوز هذه الخطوة

انتهى التسجيل .. مربوك
ال تنس تفعيل حسابك عن طريق الرابط الذي 

سريسل لك عرب الربيد

    تعديل امللف الشخيص    غّرد .. إكمال التسجيل

من هنا

لكي تتمكن  من التحكم بالصورة الشخصية
 وتعديل االسم واملكان واملوقع االليكرتوني 

ومخترص للسرية الذاتية

1

2

3

1

2

3

لتجاوز هذه الخطوة
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تجنب حجز األسماء التي تحتوي أرقاما فقط ، أو أحرفا ليست دالة عليك
ألن هذا االسم بمثابة رقم الهاتف الذي يستدل به عىل اآلخرون

shfz6008 ، jed004 : مثل

     من أنت ؟
كيف تحجز االسم عىل تويرت؟

من املهم أن تحجز اسما يعرب عنك ويكون اسما واضحا 
ومخترصاً قدر اإلمكان .. ملاذا ؟

التي  حرفا   140 من  تخصم  سوف  اسمك  حروف  ألن 
سيستعملها أصحابك .. فلو أن اسمك يتكون من 12 حرف 

سيستخدم أصحابك  يف حالة الرد عليك  :
140-12=128 حرفا

العرض  اسم  اختيار  يف  العربية  اللغة  استعمل   : نصيحة 
لكي تضمن سهولة الوصول إليك عرب البحث اليدوي.

ما هي طريقة عرض األسماء عىل تويرت؟
تعرض األسماء عىل تويرت عىل نوعني :

1- اسم املستخدم  : يستعمل يف :
أ.   الدخول للحساب   

ب. استعماله يف نص التغريدة يف حالة الرد   
استخدام  ويمكنك  االختيار،  حرية  لك   : العرض  اسم   -2

اسمك باللغة العربية هنا ، ألنه يستخدم للعرض فقط.

اسم 
املستخدم

اسم العرض
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التغريدات 
الجديدة : 
سيظهر هذا 

التنبيه عند وصول 
تغريدات جديدة لم 

تطلع عليها .

     بصورة عامة .. صفحتك الرئيسية

1

4

2 3

1

4

2
3

عدد التغريدات
الذين تتابعهم 

املتابعون لك 
غرد هنا

هنا يقرتح عليك تويرت 
أسماء لكي تتابعهم

املواضيع ) الهاشتاق ( 
األكثر تفاعال يف تويرت 
بحسب الدول )ال يدعم 

أغلب الدول العربية (

هنا تتواىل تغريدات من 
تتابعهم أنت

1 42 53 6

1 4

2 5
3 6

الرئيسية : هنا تعرض التغريدات التي يكتبها أصحابك.
التواصل : ستتمكن من قراءة ردود الناس وتفاعلهم معك.

استكشف  : استكشف األحداث األكثر تفاعال حولك.

البحث : ابحث هنا عن كل يشء ) أشخاص ، تغريدات .... (
صفحتك الخاصة : ستصل هنا مللفك الخاص وإعداداته

غرد هنا  : اكتب تغريدتك هنا

1 1
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1

1

4

4

4

8

7
8

7

2

2

2

5

5

3

3

3

6

6

معلومات عامة : معلومات عامة كتبها الدكتور عن نفسه والروابط والصورة الشخصية
عدد التغريدات  : التغريدات التي نرشها الشيخ أو أعاد نرشها.

الذين يتابعهم  : هنا األشخاص الذين يتابعهم الشيخ.
املتابعني له : أيضا هنا عدد األشخص الذين يتابعون الشيخ

التغريدات : هنا تعرض التغريدات التي كتبها الشيخ أو أعاد نرشها فقط
أكتب يل : أكتب هنا تغريدة مبارشة متضمنة اسمه ) تغريدة عامة (

تصل هنا لعدد من الخيارات )رسالة خاصة، اضافة إىل قائمة .. (
القوائم : اطلع عىل القوائم التي أنشأها الشيخ أو التي اختاره املغردون أن يكون ضمنها

    لكل مغرد .. صفحة شخصية
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قد تجد  تغريدة من شخص ال تتابعه ،  
.. كيف ؟!! 
لقد تم إعادة نرشها من قبل شخص 
أنت تتابعه إذ يظهر اسمه بجوار عالمة 
السهمني املتقابلني

الصورة 
الشخصية

خدمة جديدة .. 
تتيح لك اإلطالع 

عىل تفاصيل كثرية 
متعلقة بالتغريدة 
)الردود،كم مرة 

أعيد نرشها،

اسم 
املستخدم

لكي تضيفها للتغريدات 
املفضلة لديك

لكي تعيد 
نرش هذه 
التغريدة

للرد عىل 
هذه 

التغريدة

الهاش تاق : ويكون مضافا ضمن 
نص التغريدة، وعند الضغط عليه 

ستطلع عىل جميع التغريدات 
التي نرشت تحت هذا الهاش تاق

اسم العرض

     التغريدة .. التويتة ..
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1 1

2

3

يعتمد تويرت يف عرض الردود الطريقة التالية :
إذا كتبت ردا فسوف يرسل نسخة منه إىل الشخص املردود عليه 

وسوف يرسل نسخا لكل من يتابع الشخصني الراد واملردود عليه
مثال : عيل يرد عىل خالد  

سيظهر الرد يف خانة الردود لدى خالد   
وستظهر نفس التغريدة  يف الصفحة الرئيسية ملن يتابعهما   

    الردود يف تويرت

هنا ستجد الردود عىل تغريداتك 
أو من كتب اسمك يف نص 

التغريدة 
ستجد اسمك يف نص التغريدة 

مسبوقا بـ @ 

اخرت        لتعرف الردود 
وتفاعل الناس معك ، 

وتفضيل أو إعادة نرش 
تغريداتك .

اخرت        لتعرف الردود 
فقط 

2

3

عرب زر تواصل ستتمكن من قراءة 
الردود وتفاعل الناس معك
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1

2

3

    استكشف .. خدمة جديدة من تويرت

1

2
3

استكشف : خدمة جديدة تتيح لك استكشاف األحداث من حولك وتفاعل من حولك.
األحداث : سيعرض عليك تويرت هنا األحداث األكثر تفاعال يف تويرت مع تعريف مبسط بهذا الحدث .

التفاعل  : يمكنك تويرت هنا من مشاهدة تفاعل زمالئك من حيث املتابعة الجديدة والتفضيالت .

نموذج من األحداث : 
يعرض تويرت هنا حدثا لقي تفاعال كبريا ويعطيك نبذة عنه

لألسف ال يدعم األحداث باللغة العربية

نموذج من التفاعل : 
يف هذه اللحظة تابع الدكتور عبيد 6 أشخاص ، ويتيح لك 
متابعتهم بضغطة زر واحدة

2

3
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يمكن  كبري،  ملوضوع  بعنوان  يكون  ما  أشبه  هو 
ليقرأها  آرائهم  يطرحوا  أن  استثناء  بدون  للجميع  

الجميع.
أن  رشيطة  تاق  هاش  ينشئ  أن  مغرد  ألي  يمكن 
 # تاق  الهاش  عالمة  -باالنجليزي-  االسم  قبل  يضع 

وبدون مسافات.
 ، وساخن  ثري  نقاش  بوجود  تاق  الهاش  يمتاز 

متعدد اللغات أحيانا. ورسيع التجاوب والطرح.

يعرض الهاش تاق التغريدات بحسب وقت نرشها 
أو وقت إعادة نرشها. ويعرض لك الزمن وأيضا من قام 

بإعادة النرش.
كيف أدرج تغريدة تحت الهاش تاق ؟

يكون ذلك بوضع اسم الهاش تاق مسبوقا بـ # يف 
نص التغريدة ، وستعرض لكل من يتابع الهاش تاق يف 

وقت النرش. 

الصور والفيديوهات األعىل تبادال 
ضمن هذا الهاش تاق لهذه 

اللحظة

    الهاش تاق # ..

عنوان الهاش تاق
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ما هي القوائم ؟
هي أن تنشئ قائمة تضم أشخاصا معينني يجمعهم اهتمام واحد ) ثقايف ، اجتماعي ، عائيل ...... ( إذ يمكنك االطالع عىل تغريداتهم 

لوحدهم دون بقية املتابعني ، وتكون هذه القائمة متاحة للجميع ، أو خاصة بك ال يطلع عليها إال أنت.

بعد إنشاء القائمة وإضافة األشخاص 
إليها .. كيف أصل إليها ؟ 

ابحث عن هذا الزر 
)لكل مغرد زر خاص به 

موجود يف ملفه الشخيص 

أو بجوار اسمه(

Add اضغط عىل

ضع اشارة امام 
القائمة التي تريد 

اضافته إليها 
)يُسمح بأكثر من 

قائمة(

من أعىل يمني الشاشة 
Lists ثم

اضغط عىل Create إلنشاء قائمة جديدة 
)للمرة األوىل فقط (

 اسم القائمة 
وصف القائمة

نوع القائمة :
عامة : يمكن للجميع متابعتها
خاصة : ال يطلع عليها سواك

    القوائم متعة تويرت

1 17

7

2
2

3

4

5

3

4

5
6

1

2
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أريد أن أعرف أكثر حول .. 
 استخدام القوائم يف تويرت ؟

1- يمكنك ادراج شخص داخل القائمة دون أن تتابعه.
تتابعهم  الذين  األشخاص  فرز  القوائم  استخدام  لك  يتيح   -2

حسب االهتمامات وامليول.
3- عندما تجعل القائمة متاحة للجميع .. فأنت تصنع جميال 
القائمة  هذه  يتابعوا  أن  يستطيعون  إذ  ؟  كيف  لآلخرين 

.Subscribe بضغطة زر واحدة وذلك بالضغط عىل
4- القائمة ليس لها أي ارتباط بمن تتابعهم فكل قائمة مستقلة 
بنفسها فللقائمة تايم الين مستقل عن التايم الين الرئييس.

5- يف حال قام أحدهم بإدراج اسمك يف قائمة غري مرغوبة لديك 
،، فيكفي أن تعطيه »حظر«.

6- تمنحك القائمة عرض عدد تغريدات أكثر ملن هم يف القائمة 
.. كيف ؟ ’  ألنها تبحث يف فرتًة زمنية أبعد ، وذلك ألنهم أقل 

من عدد من تتابعهم .
 ) للجميع  متاحة   ( عامة  قائمة  تنشئ  أن  اخرتت  حال  يف   -7
سيكون  االسم  ألن   ،، الئق  مسمى  اختيار  عىل  فاحرص 

ظاهرا للعامة .
 ،، إليك  الناس  القوائم أن تعرف نظرة  8- تستطيع من خالل 
وذلك عرب أنواع وتسميات القوائم التي أدرجوا اسمك فيها.

 ، لهم  تصنيفك  من حيث  الناس  مع  يف حرج  تقع  ال  لكي   -9
يمكنك استخدام رموز خاصة بك يف مسمى القائمة .

10- هناك موقع أجنبي يضم عددا كبريا من القوائم املشهورة 
،يمكنك االطالع عليها 

 http://listorious.com/

    القوائم متعة تويرت  2

يعتب كثري من املغردين عىل املشاهري ذوي نسبة املتابعة العالية ، يف أنهم ال يتجاوبون 
معهم يف كثري من األحيان .. وما علموا بعدد الردود التي ترد إليهم يف الساعة الواحدة 

.. الذي يستحيل معه الرد عىل الجميع ،، فضال عن مشاغلهم
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كيف تبحث عن أناس لتتابعهم ؟
هناك عدة طرق :

1- جلب بيانات أصحابك من االيميل.
2- البحث اليدوي بأسمائهم.

3- االستفادة من قوائم أشخاص آخرين ومن ثم االختيار 
منها.

4- النصائح التي يقدمها تويرت لك عن أشخاص قد تتشابه 
معهم يف االهتمام واملتابعة.

5- القوائم التي يوفرها تويرت لكثري من األسماء املشهورة -ال 
يدعم الشخصيات واللغة العربية -

كيف أبحث عن أناس لكي يتابعوني ؟
هناك عدة طرق :

1- تقديم محتوى وتغريدات متميزة .
2- نرش تغريداتك باستعمال الهاش تاق ، ألنها تعرض اسمك 

وتغريداتك عىل أشخاص أكثر وآفاق أرحب.
3- النقاش البناء والحوار مع الناس لكي تنال اعجابهم ومن ثم 

يتابعونك.
4- نرش اسم املستخدم الخاص بك  يف املواقع وااليميالت 

والتواقيع مسبوقا بـ @
5- استخدم اسمك الرصيح وصورة الئقة

 @osamh    مثال   

    كيف تتابع ؟

سيقوم زوار صفحتك بقراءة ارشيف تغريداتك 
لكي يحكموا عليها ، قبل أن يتابعوك.

لذا .. ال تكتب أو تنقل إال مفيدا
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يمكنك البحث عن اشخاص جدد عرب االستفادة من 
قوائم املتابعة الناس آخرين يكونون مقاربني لك يف 

امليول واألهداف ومن ثم االختيار منها.

لدينا الصفحة الخاصة باملهندس عصام الزامل :

نطلع عىل قائمة األشخاص الذين يتابعهم ..

ونختار منها ما يناسبنا ..

قائمة 
املتابعة

    أريد أن أتابع أكثر

اضغط هنا 
لكي تتابعه

سيتحول لهذا 
الشكل بعد أن 

تتابعه
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يمكنك اآلن نرش التغريدة بتفاصيلها 
وشكلها الحقيقي عىل موقعك ) مدونة 

، منتدى .. ( إذ تحافظ عىل أزرار الرد 
واملفضلة مفعلة يف موقعك مبارشة .  

    ألصحاب املواقع واملدونات خدمة جديدة
1

2

3

4

Open يف التايم الين .. اضغط

اضغط  Details  لكي يعرض لك تفاصيل 
التغريدة يف صفحة جديدة 

اضغط  Embed this Tweet  لكي يعطيك 
خيارات النرش التي تريدها

اخرت النوع الذي تريده لنرشها ..
فـ HTML هو النوع األشهر للنرش يف املدونات 

واملنتديات 
ثم اخرت التنسيق الذي تريد

ثم انسخ النص
ثم اذهب للموقع وابحث عن ادراج نص 

HTML والصقه هناك.

1

2

3

4
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يمكنك مشاهدة محتوى التغريدات 
من صور ويوتيوب داخل موقع تويرت 

دون أن تغادر ..
ويمكنك اإلطالع عىل تفاصيل 

التغريدة ومعلومات عنها يف نفس 
الصفحة الرئيسية دون أن تغادرها 

    ال داعي ألن تغادر صفحة تويرت خدمة جديدة

1

 .. Open يف التايم الين .. اضغط
إذا كان هناك رابط ) صورة أو يوتيوب (

سيظهر لك املحتوى يف نفس الصفحة دون 
مغادرتها

سيتيح لك اإلطالع عىل التايل :

عدد إعادات النرش )الريتويت ( لهذه التغريدة

عدد التفضيالت التي تمت لهذه التغريدة

الردود عىل هذه التغريدة 

1

2

3

4

5

2

3 4

5
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االختصارات لكي يكون  االستعانة بهذه  تستطيع 
تويرت أمتع وأسهل ..

يف خط الزمن ) التايم الين (

G + Hانتقل إىل الصفحة الرئيسية

G + Cتواصلك من متابعيك

G + R) الردود ) املنشن

G + Dاستكشف

G + Pامللف الشخيص

G + Fاملفضلة

G + Mالرسائل الخاصة

G + U.. اذهب إىل مستخدم

    اختصارات مفيدة ) عىل املوقع  تويرت (

عند التصفح

قائمة اإلختصارات?

Jالتغريدة التالية

Kالتغريدة السابقة

انتقل صفحة لألسفلمسافة

بحث/

جلب تغريدات جديدة.

أوامر

Fاذهب للمفضلة

Rرد

T) إعادة نرش ) ريتويت

M) رسالة خاصة ) دايركت

Nتغريدة جديدة

ENTERافتح تفاصيل التغريدة

Lأغلق جميع التغريدات املفتوحة

املعلومة األخرية  :
حسب آخر إحصاء لتويرت :

ـُنشـر 230,000,000  تغريدة يف اليــوم الواحــد يـ
يف اليوم الواحد يوجد أكثر من 100,000,000 مستخدم فعال
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ختاما ..
أشكرك .. 

وأتمنى لك الفائدة
تابعني للجديد حول تويرت

@osamh

كتيب يرشح فيس بوك اإلصدار األول من غرد مع تويرت

تم هذه العمل بفضل الله ومنته صباح الخميس 20 محرم 1433 بجوار بيت الله الحرام - مكة

غّرد مع تويرت

رشح ميرس الستخدام هذه الشبكة االجتماعية األشهر

V 1.1

أسامة بن مساعد املحيا
@osamh

http://twitter.com/osamh
http://www.abunawaf.com/post-10683.html
http://www.abunawaf.com/post-10573.html

