وسائل التواصل االجتماعي
فيسبوك وتويتر

دليل التعلم
فيسبوك
يمكن الوصول إلى إعدادات الخصوصية في فيسبوك
من خالل النقر فوق السهم المنسدل في الزاوية اليمنى العليا
من الشاشة والنقر فوق الخيار "إعدادات".
يمكن أن يساعدك تخصيص اإلعدادات في الحفاظ على
خصوصية معلوماتك الشخصية .تأكد من استعراض
هذا القسم بعناية لتتمكن من معرفة من يمكنه رؤية محتواك وماذا سيرى.
•

•
•

يمكنك تغيير إعدادات من يمكنه
إرسال طلب صداقة إليك
يمكنك تغيير إعدادات من يمكنه
البحث عنك حسب عنوان البريد
اإللكتروني ورقم الهاتف
يمكنك إخفاء يومياتك ومنع ظهورها
في عمليات البحث على اإلنترنت

تلميح :يمكنك البحث
عن أشخاص إلضافتهم
من خالل إضافة االسم
أو عنوان البريد
اإللكتروني أو رقم
الهاتف.

كتابة المنشورات ومشاركتها
لكتابة منشور ،انقر فوق
الحقل أعلى القسم "إنشاء
منشور" وابدأ في كتابة ما
تريد مشاركته.

شارك ما يدور في خاطرك.
عا باسم أحد األصدقاء إلى وضع إشارة إلى هذا الصديق في منشورك.
تلميح :ستؤدي كتابة الرمز "@" متبو ً
إشعارا بأنك قد أشرت إليه في منشورك.
وسيتلقى صديقك
ً

دليل التعلم
التعليق على المنشور أو اإلعجاب به
ُ
حيث يتيح لآلخرين إبداء إعجابهم بشيء
يُعد خيار "أعجبني" من أكثر الميزات استخدا ًما في فيسبوك؛
قد يهمهم.
تظهر المنشورات التي تنال إعجابًا
في الجزء العلوي من "آخر األخبار"
في أغلب األحيان.
سيوجد أسفل كل منشور مربع به
صورة ملفك الشخصي وحقل نصي
مكتوب عليه تعليق .انقر فوق الحقل
لكتابة تعليقك.

الدردشة مع األصدقاء – من الشاشة "الرئيسية" ،انقر
فوق خيار الدردشة في أسفل يسار الصفحة .سيفتح ذلك
نافذة دردشة صغيرة.
انقر فوق اسم صديقك الذي تريد الدردشة معه ،أو
ابحث عنه باستخدام خانة "بحث" في األسفل .ستظهر
نافذة صغيرة.
اكتب رسالتك واضغط على مفتاح ( Enterإدخال).

مشاركة رابط لموقع آخر .يمكنك مشاركة رابط ألي
تلميح :إذا كنت ترغب في إنشاء دردشة جماعية ،فاكتب
موقع تقريبًا ،بما في ذلك مقاطع فيديو يوتيوب ومقاالت في نافذة الرسائل أسماء األصدقاء إلضافتهم إلى الدردشة،
وانقر فوق أسمائهم لدى ظهورها .ستظهر األسماء التي
المدونات والصور وغير ذلك الكثير.
تم النقر فوقها في قائمة "إلى".

دليل التعلم
تويتر
يعد "تويتر" وسيلة تواصل اجتماعي على اإلنترنت ينشر فيها المستخدمون "تغريدات" ،بحد أقصى
 280حرفًا للتغريدة ،حول ما يجري في حياتهم إلى جانب روابط ألشياء يرون أنها مثيرة لالهتمام أو
مضحكة أو مفيدة لمتابعيهم.
التغريدة  -التغريدة عبارة عن تحديث فردي يتكون من
 280حرفًا أو أقل ،ويمكن أن تشمل @إشارات
للمستخدمين اآلخرين أو هاشتاج أو روابط خارجية أو
مجرد نص عادي.
غرد بها أحد
إعادة التغريد  -إعادة نشر تغريدة سبق أن ّ
المستخدمين ،مع ذكر المصدر تلقائيًا ،ليتمكن جميع
متابعيك من رؤية التغريدة.

تُعد عالمات الهاشتاج إحدى أهم الطرق وأكثرها فعالية من حيث تنظيم المعلومات على تويتر .يمكن ألي شخص
أن يُنشئ هاشتا ًجا في أي وقت .ويمكنك التفكير فيها كفئات.
أنشئ هاشتاجك الخاص  -اكتب موضوعك بالصيغة التالية
"#الموضوع" .للحديث عن الطقس على سبيل المثال ،قد
ترغب في إنشاء هاشتاج #الطقس.
تلميح :ال تضع مسافة بين عالمة " "#وكلمة أو موضوع
الهاشتاج كما رأينا في المثال السابق.

الرجوع إلى الهاشتاج الموجود في تغريدتك .يمكنك الكتابة بأحرف كبيرة  #CoffeeLoversأو صغيرة
#coffeelovers؛ فاألمر سيان.

•
•
•
•

استخدم عالمات الهاشتاج في "البحث" و"التنقل".
اعثر على عالمات الهاشتاج التي تهمك.
استعرض عالمات الهاشتاج األشهر من خالل
معرفة االتجاه السائد "الترند".
أعد مشاركة التغريدات التي تهمك لمتابعيك.

تلميح :استخدم @اإلشارات للحديث إلى شخص ما أو عنه .انقر فوق "@اإلشارات" لمعرفة ما إذا كان هناك أي ردود
على أي من "تغريداتك".

