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نبذة عن برنامج :Twitter
هو برنامج خدمي يتيح لك التعرف ومتابعة آخر األخبار التي تخص الجامعات والشركات والشخصيات الهامة وغيرها وفقا لهتاامك
دون عناء أو جهد باإلضافة الى ان أخر الحصاءات كشفت انه واجهة مهاة لشركات الدعاية والتسويق حيث ياكنك عرض مشكلة
ما وتجد من يساعدك في حلها وباملثل ياكنك من معرفة آخر أخبار وتحديثات املواقع والتطبيقات باإلضافة ملعرفة أخبار العالم
من خالل القنوات الخبارية والصحف العاملية بلغات مختلفة.
كذلك ان كنت صاحب مدونة او موقع…فانه يساعدك على نشر آخر تدويناتك ومقالتك كي يطلع عليها زوار موقعك أو مدونتك ..
ً ً
فباجرد تتبعهم لك فانهم سيصبحون على اتصال دائم بجايع تحديثاتك…وبهذا سيكون عامال مهاا لنشر مدونتك أو موقعك.

للستفادة من برنامج  Twitterنتبع االتي:
 -1انشاء حساب على موقع  Twitterنقوم باتباع الخطوات التالية:
 -2الدخول على موقع  Twitterمن خالل الرابط التالي . http://twitter.com

 -3ثم نقوم بالضغط على الزر . Sign Up for Twitter
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 -4فيظهر لنا الصفحة التالية نقوم بتعبئة الخانات كاا موضح بالشكل التالي ثم نقوم بالضغط على زر : Sign up

االسم الكامل
البريد اإللكتروني
كلمة املرور
اسم املستخدم

 -5الن أصبح لديك حساب على  Twitterيتم الدخول عليه من خالل رمز املستخدم وكلاة املرور الذي قات بإدخالهم.
 -6إذا كان لديك حساب مسبقا على  Twitterل داعي من تنفيذ الخطوات من  2الى .5
 -7من خالل نظام مارس نفتح رابط انظاة املوقع ثم نختار ادارة حسابات  Twitterكاا هو موضح بالشكل:
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 -8ثم نضغط على زر “اضافة حساب  " Twitterفيظهر لنا املربع التالي:

1

2

3

4
5

 -9نقوم بتعبئة الخانات كاا يلي نقوم بكتابة رمز املستخدم الخاص بحساب  Twitterفي املربع رقم ( )1ثم كتابة كلاة املرور في
املربع رقم (.)2
 -11في املربع رقم ( )3نقوم بكتابة رابط صفحة  Twitterكاا يلي:
http://twitter.com /YourUserName
" "YourUserNameالذي تم ادخاله في الخطوة رقم .4
 -11نقوم بتفعيل املربع رقم ( )4و ( )5لتفعيل رابط  Twitterوإظهاره بالصفحة الرئيسية.
 -12ثم نضغط اضافة.
 -13لستخدام  Twitterيتم اضافة محتوى من نوع خبر من صفحة ادارة املحتويات.
 -14نالحظ وجود مربع نص ي باسم  Twitter Messageنكتب نبذه عن الخبر وعند الضافة يتم اضافة هذه النبذة الى برنامج Twitter
تلقائيا.
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