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:  اإلخوة الفضالء  بواستكمااًل لما قام 

(  .   تويترغّرد مع ) في كتابو   osamh@  المحياأسامة بن مساعد 
( .غّرد من قلبك ) في كتابو   boafnan@المطوع    عبدالعزيزبن  عبدالرحمن

( .الطيور على أشكالها تقع ) في كتابو   badwi@محمد طالل بدوي 

ُكتب أنصُح باالطالع عليها فهي كنوز ،،

 iphoneالخاص بجهاز يبحثون عن طريقة التعامل مع البرنامج  بتويترما زال كثير من المعجبين 
. تويترلذا أحببت أن أقدم  شرحاً ميسرًا  للبرنامج الرسمي من 

سائاًل اهلل تعالى التوفيق والسداد ،،

النسخة الثانية 
ه 1433/ 1/ 22
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  Twitterبتحميل برنامج  قم /  1
App Store  متجر البرامج من      

 Sign upتشغيل البرنامج اختر بعد /  2

 
بالتسجيل كما في الصورة قم /  3

Sign Upتعبئة البيانات اضغط على  بعد      

 User Name لكظهر إذا *    

 
األحمر فهذا يعني أن االسم محجوز مسبقاً لشخص آخر باللون      

.حتى تتم عملية التسجيل اسم المستخدم بتغير قم           

عربً -اسم العرض 

البرٌد اإللكترونً

إنجلٌزي -اسم المستخدم 

كلمة المرور

...تحمٌل البرنامج والتسجٌل 
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.استكشف األحداث األكثر تفاعاًل حولك 

.ملفك الشخصي 

.و تفاعل الناس معك  تغريداتكلعرض الردود على 

. التي كتبها الذين تُتابعهم  التغريداتلعرض 
.أشخاص آخرين تغريداتأو أعادوا إرسال 

.جديدة  تغريدةلكتابة 

...صفحتك الرئٌسٌة 

1

2

3

4

1 2 3 4
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...  البحث عن أشخاص 

... تغرٌداتأو 
تختار ىنا 1

2

3

( .Enter a @name or full name) ثم تضع المؤشر على 
. التغريدةاكتب اسم الشخص المطلوب أو 

3

2

(  Switch to tweet results) اختر  تغريدةللبحث عن 

.حدد الشخص الذي تريد متابعتو 
ثم اختر

5

1

4

4

  Find friendsحدد ىنا ثم في أسفل الصفحة اختر  

. تويتربجلب جهات االتصال لديك ممن لديو حساب في  تويترسيقوم 
:إلى  اآليفونيفترض أن تذىب قبل ذلك من إعدادات 

.تحديث جهات االتصال <<  Twitter <<اإلعدادات 



1

حتى تظهر عالمة  ( Follow )للمتابعة اختر 

إللغاء المتابعة

6

1
موجهة لي ،  تغريدةإذا أردت كتابة 

فستكون مسبوقة باسمي
@Aalsughayir
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2 3 4 5
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. إلضافة اسم شخص 
. إلضافة ىاش تاق 

.إلرفاق صورة 

. إلضافة موقعك على الخريطة 
. التغريدةإلكمال  لكعدد األحرف المتبقية 

7
7

7

. التغريدةلنشر 

... التغرٌدةكتابة ونشر 

          

اآلن ،  التغريدةإذا رغبت بعدم نشر 
اختر  

Save Draftثم اختر 

.ستجدىا محفوظة في المسودة 
.يمكنك نشرىا في الوقت المناسب 

8
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... تغرٌداتكلمتابعة 

1

5

43

.كما في الصورة   لك، سيظهر  التغريدةبالضغط على 

1

2

3

4

5

. التغريدةلحذف 

(  .وىنا كأنك سترد على نفسك ) للرد على المغرد 

.إلى مفضلتك  التغريدةإلضافة ىذه 

. التغريدةلهذه  رتويتاألشخاص الذين عملوا 

:الخيارات التالية  لكستظهر 
. التغريدةنسخ رابط 

.بالبريد اإللكتروني  التغريدةإرسال 

8

6

2

.بمفضلتهم  التغريدةاألشخاص الذين حفظوا ىذه  6



...اآلخرٌن  تغرٌدات

.كما في الصورة   لك، سيظهر  التغريدةبالضغط على 

1

.لألشخاص الذين يُتابعونك  التغريدةإعادة إرسال  
  

:وفيها نوعان لإلعادة 

.للرد على المغرد  

9

2 21

.فقط  لكإعادة إرسال للمتابعين 
  ، لك للمتابعين إرسال إعادة

. التغريدة صاحب اسم كتابة  مع
( اقتباس ) 
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..ردود الناس ..                تفاعل الناس معك 

12

 تغريدتيرد على 

 تغريدتيرد على 

 تغريدتيرد على 

 تغريدتيرد على 
”اقتباس + 

في مفضلتو تغريدتيقام فارس بحفظ 

رتويت لتغريدتيوريان عملوا  رزان

قام طالل بمتابعتي

بمتابعتي عبدالعزيزقام 
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(  1) ملفك الشـخـصً 

الرسائل الخاصة

المسودة

مساعدة

ملف القوائم

1

2

3

3

2

( . رتويت) التي نشرتها أو أعدت نشرىا  التغريداتعدد 1
.عدد األشخاص الذين تُتابعهم 

.عدد األشخاص الذين يُتابعونك 

لتغيير الحسابات

إعدادات متقدمة

لمتابعة الهاش تاق المحفوظ

1

إعدادات الملف الشخصي
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... إعدادات الملف الشـخـصً 

5

Edit Profileمن خالل الصورة السابقة اضغط على كلمة 
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1

1

2

3
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.إلرفاق  الصورة الشخصية أو تغييرىا 

.لتعديل اسم العرض 

.لوضع رابط لصفحتك الشخصية أو المفضلة على اإلنترنت 

.لكتابة موقع مدينتك 

...لكتابة سيرة ذاتية مختصرة 

( .ربما يتأخر تحديث الصورة فال تقلق ) لحفظ التعديل  
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تابع إعدادات 

1... الملف الشـخـصً 

6

من اإلضافات الجديدة في التحديث األخير
.بعض األسماء لمتابعتهم  تويتريقترح عليك  

الذين تتابعهم
الذين يُتابعونك

المفضلة
القوائم

المزيد من األسماء المقترحة
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Listsلمحة على ملف القوائم  

ىذه الخاصية تساعدك على إنشاء مجموعة من القوائم
.المتخصصة ومتابعتها بشكل سريع و مرتب   

1

:القوائم نوعان 1
.ال أحد يطلع عليها : خاصة 
.يراىا الجميع : عامة 

2

2

.األشخاص الذين وضعوا اسمي في قوائم لديهم 

إذا أردت إنشاء قوائم خاصة بك فلن تستطيع ذلك إال من خالل إحدى 
( .أو غيرىا   Chromeأو   Explorer) متصفحات االنترنت 

.أما ىذا البرنامج فحتى اآلن ال يُقدم ىذه الخدمة 
.في شرح القوائم  المحياأسامة / لذا أنصح الجميع بمراجعة مذكرة أخي 
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قديماً أو حديثاً ،، تغريداتيشكر خاص لكل من قام بمتابعة 

لذا يسرني أن أقدم ىدية خاصة للمتابعين لي ،، 

مسبوقة باسمي وانتظر الرد ،،    تغريدةاكتب لي 

@Aalsughayir

ىديتي 
 لك


