كيفية إنشاء حساب تويتر يحصل
على المتابعة
ملفك الشخصي على تويتر هو الواجهة التي ٌتعرف الناس
بك .اجعل مل ّفك ّ
جذابا ً لزيادة شعبيّتك وجمهور متابعيك.

اختر @اسم_مستخدم مم ّيزاً .وليكن قصيراً ،نحو  51حرفا ً أو
أقل باللغة اإلنجليزية وتأكد من اختيار اسم يسهل حفظه وتذكره
من قبل متابعيك (على سبيل المثال ,@SyrianTears
.)@SilencedSyrians ,@LostinSyria
قم بتحميل صورة مم ّيزة للملف الشخصي .اختر صورة ّ
تمثلك
أو تمثل مؤسستك أو قضيتك بشكل جيّد .هذه الصورة ليست
مخصصة فقط للظهور على صفحتك الشخصية ولكنها ستظهر
كأيقونة في كل تغريدة تنشرها ،حجم الصورة الموصى به:
 400 × 400بكسل .
قم بصياغة نبذة تعريفية عن حسابك  .فمن خالل  160حرفا ً
أو أقل ينبغي عليك إعالم وجذب المتابعين للتفاعل معك .ال
تتردد في إظهار الجانب اإلنساني لشخصيتك.
استخدم اللغة التي تناسب جمهورك المستهدف ! إذا كنت ترغب
بالوصول إلى المجتمع الدولي ،إستخدم اللغة االنجليزية أو
غيرها من اللغات الشهيرة.
ينصح بإضافة موقع الكتروني إلى حسابك في تويتر .إذا توفر
لديك رابط لموقع الكتروني شخصي أو موقع يدعم قضيتك أو
مؤسستك قم باضافته إلى معلومات حسابك .ألن إضافة رابط
الموقع يساعد الناس على التواصل معك.
قم بتحميل صورة غالف لحسابك في تويتر .وينبغي أن تعكس
صورة الغالف المحتوى الذي تنشره ،أو تمثل قضيتك أو
مؤسستك ،حجم الصورة الموصى به 500 × 1500 :بكسل.
مؤثرة ومثيرة لإلهتمام في مل ّفك
قم بتثبيت تغريدة
الشخصي.
ّ
ّ
إن الهدف الرئيسي لتويتر هو التواصل مع االشخاص الذين
يشاركونك اهتماماتك .قم بتثبيت التغريدات المؤثرة والمهمة في
أعلى صفحة ملفك الشخصي لضمان وجود محتوى مثير لالهتمام
في ملفك دائما .انقر على خيار “المزيد” على التغريدة التي
ترغب في تثبيتها ثم حدد “تثبيت على صفحة مل ّفك الشخصيّ ”.
استخدام الصور ومقاطع الفيديو :الصور تلفت االنتباه .فكلما
كانت تغريداتك غنية بالصور ،كلما كان هذا المحتوى أفضل
للنشر والمشاركة والتفاعل من قبل اآلخرين.
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