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Instagram مقدمة إىل

تعرفوا عىل الغرض من منصة التواصل االجمتاعية Instagram، وكيف يتفاعل األخشاص 

الذين يستخدمون املنصة مع بعضهم البعض. 

ّ

ما هو Instagram؟
 Instagram هو عبارة عن منصة تواصل اجمتاعية، حيث ميكن لملستخدمني محتيل ومشاركة

الصور ومقاطع الفيديو من أجهزهتم احملمولة. ميكنمك الوصول إىل Instagram عن طريق تزنيل 

التطبيق عىل جهازمك احملمول.

قوموا بتزنيل التطبيقات عىل جهازمك احملمول فقط من متجر 

 Google Play أو متجر ،Apple الرمسي ألجهزة App Store
.Android ألجهزة Store

Instagram تطبيق

دعونا نأخذ جولة يف أمه املزيات، بدءا من الشاشة الرئيسية. تعرض 

الشاشة الرئيسية موجزا مسمترا للصور ومقاطع الفيديو اليت نرشها مستخدمو 

Instagram اآلخرون الذين تتابعوهنم، واليت ميكنمك االطالع علهيا من خالل 
المترير ألعىل وألسفل الصفحة. سرتون أيضا بعض اإلعالنات.

ً

ً ً

ً

توجد يف اجلزء العلوي من الشاشة الرئيسية ثالثة رموز مهمة:

يتيح لمك رمز + إضافة صورة أو مقطع فيديو جديد• 

يتيح لمك رمز القلب رؤية ومراجعة نشاطمك• 

يتيح لمك رمز الطائرة الورقية إرسال رسائل مبارشة إىل مستخديم • 

Instagram اآلخرين.

 استخدموا Instagram عىل 
 هاتفمك أو جهازمك اللويح ملشاركة 

الصور ومقاطع الفيديو

beconnected.esafety.gov.au
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توجد رموز يف اجلزء السفيل من الشاشة الرئيسية تتيح لمك الوصول إىل:

 الشاشة الرئيسية • 

 وظيفة البحث • 

 البكرات (Reels) (مقاطع فيديو من مستخديم Instagram اآلخرين الذين تتابعوهنم)• 

ِ التسوق (أشياء للرشاء بناء عىل من تتابعوهنم وجسل البحث اخلاص بمك) •  ً ّ

 ملفمك الخشيص.• 

ميكنمك المترير رسيعا من الشاشة الرئيسية للوصول إىل الاكمريا املوجودة عىل جهازمك وإنشاء منشورات 

و بكرات و قصص . ميكنمك حىت بث فيديو مبارش إىل متابعيمك. يتيح لمك المترير إىل اليسار من 
الشاشة الرئيسية إرسال رسائل مبارشة إىل مستخدمني آخرين.

ً

ْفهم املتابعني َ

يتيح لمك  Instagram متابعة املستخدمني اآلخرين أو االرتباط هبم ومشاهدة منشوراهتم. 

ميكنمك التفاعل مع املنشورات عن طريق: 

اإلجعاب هبا • 

التعليق عىل الصور أو الفيديو فهيا • 

مشاركه املنشورات مع اآلخرين الذين تتابعوهنم. • 

 (followers) يه املستخدمني الذين مقمت بالربط هبم، بيمنا املتابعون (Following) املتابعة

مه املستخدمون الذين ربطوا بمك.
ِ

ِ

ملفمك الخشيص.

أنقروا فوق رمز امللف الخشيص (Profile) ملشاهدة الصور ومقاطع 
الفيديو اليت مقمت بنرشها وعدد املتابعني لديمك وعدد املستخدمني الذين 

تتابعوهنم.

قوموا بإضافة صورة أو مقطع فيديو جديدا من خالل النقر عىل رمز +، 

والوصول إىل اإلعدادات اخلاصة بمك عن طريق النقر عىل رمز القامئة 

(Menu icon)، اليت تبدو وكأهنا ثالثة خطوط أفقية. 

ً

ميكنمك ختصيص ملفمك الخشيص عن طريق إضافة صورة لمللف الخشيص 

 .(Bio) وإنشاء وصف للسرية الذاتية
ُيظِهر ملفمك الخشيص معلومات عنمك

beconnected.esafety.gov.au
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اإلجعابات والتعليقات واملشاراكت

حتتوي لك صورة أو مقطع فيديو يف صفحتمك الرئيسية عىل ثالثة رموز  

صغرية حتهتا:

اإلجعاب  (Like): انقروا نقرا مزدوجا عىل صورة أو مقطع فيديو • 

إلظهار تقديرمك

ً ً

التعليق ( Comment): انقروا إلضافة تعليق باستخدام لوحة • 

املفاتيح عىل الشاشة

املشاركة (Share): انقروا ملشاركة الصورة أو مقطع الفيديو مع • 

ِمستخدم Instagram آخر.

 Instagram قصص

 قصص Instagram يه مقاطع فيديو قصرية أو صور يمت عرضها ملدة 24 ساعة فقط. ميكنمك 
مشاهدة القصص املقرتحة يف اجلزء العلوي من الشاشة الرئيسية. شاهدوا قصة من خالل النقر عىل الرمز.

ّ

يتيح لمك النقر عىل رمز Instagram Story (يف أقىص يسار الشاشة الرئيسية) تصوير مقطع فيديو 

قصري أو نرش بعض الصور أو حىت إعادة مشاركة قصص املستخدمني اآلخرين يف موجز (feed) القصة 

اخلاص بمك. 

ِ

ًتذكروا أن قصص Instagram يمت عرضها ملدة 24 ساعة فقط، مث يمت إزالهتا تلقائيا. ّ ّ

ّمزية البحث

ميكنمك استخدام مزية البحث للبحث عن املستخدمني واحملتوى بناء عىل اهمتاماتمك. أنقروا عىل  

رمز البحث (Search icon) لعرض قامئة بأصناف أو أنواع احملتوى الذي ميكنمك النقر علهيا لتحديدها. 

أو كتابة مصطلح حبث حمددا يف مربع البحث (Search box) أعىل الشاشة. 

ً ِ ّ

ً

البحث عن طريق اهلاشتاغ

عالمات اهلاشتاغ (#) حتدد حمتوى Instagram حسب الفئة أو املوضوع. ميكنمك إضافة عالمات 

اهلاشتاغ عند محتيل الصور. عىل سبيل املثال، عند نرش صورة كعكة، ميكنمك إضافة عالمات هاشتاغ مثل: 

#خزب #طعام #كعكة.

تساعد عالمات اهلاشتاغ يف البحث عن احملتوى حسب املوضوع. عىل سبيل املثال، ميكنمك البحث عن 

اهلاشتاغ   vintagecars# لعرض صور السيارات القدمية. 

 انقروا نقًرا مزدوًجا عىل صورة أو مقطع 
فيديو لُتظِهروا أجعابمك لآلخرين 

beconnected.esafety.gov.au
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Instagram كيفية إنشاء حساب
Instagram  Facebook لذا ميكنمك استخدام تفاصيل حسابمك عىل ،Facebook مملوك من قبل 

 Instagram فميكنمك استخدام تطبيق ،Facebook  لتجسيل الدخول. إذا مل يكن لديمك حساب عىل

 إلنشاء حساب جماين بأمان. 

قوموا بتزنيل التطبيقات فقط من منشئ التطبيق الرمسي. جيب 

عليمك التحقق من الذي أنشأ التطبيق، و تقيمي التطبيق بالنجوم.

 قوموا بتزنيل التطبيق. احبثوا يف متجر تطبيقات جهازمك احملمول عن تطبيق 	. 
Instagram الرمسي، وانقروا هيلع للتثبيت. 

 التجسيل. عند تثبيت تطبيق Instagram، انقروا فوق الرمز اخلاص به لفتحه. تظهر 	. 
شاشة تجسيل الدخول.

َ

 إذا كنمت تستخدمون Apple iPhone أو iPad، أنقروا فوق إنشاء حساب جديد 
.(Create New Account)

 

إذا كنمت تستخدمون هاتفا أو جهازا لوحيا يعمل بنظام Android، انقروا فوق رمز 
التجسيل بالربيد اإللكرتوين (Sign-up with email) أو رمق اهلاتف 

(Phone Number) لبدء معلية التجسيل.

ً ً ً ِ   

 اختاروا امس مستخدم ولكمة مرور. اتبعوا اخلطوات إلنشاء امس مستخدم ل 	. 
Instagram اخلاص بمك. من املهم أن تعرفوا أن امس املستخدم هو كيف سيمت 
التعرف عليمك عىل Instagram. لذا، من اجليد عدم استخدام امسمك بالاكمل أو 

تارخي ميالدمك.

ِ ِ
ّ ِ

ّ

إذا اكن امس املستخدم اخلاص بمك قيد االستخدام بالفعل من قبل خشص آخر، 
فسيقرتح Instagram بديال.

ِ   
ً

 أضيفوا معلومات امللف الخشيص.  سيطلب Instagram اآلن بعض 	. 
املعلومات عنمك :

 رابط إىل موقع اإلنرتنت اخلاص بمك (إذا اكن لديمك واحد)• 
امس  مستعار• 

ً ً سطر من السرية الذاتية يصف شيائ مثريا لالهمتام عنمك.• 

beconnected.esafety.gov.au
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 ميكنمك إضافة صورة لمللف الخشيص من خالل النقر عىل رمز + يف الزاوية العلوية اليرسى من 
الشاشة. اختاروا صورة مت حفظها بالفعل عىل جهازمك احملمول أو التقطوا صورة جديدة باستخدام 

الاكمريا.

 
ّ

 .Facebook فسيمت عرض صورة ملفمك الخشيص عىل ،Facebook إذا مقمت بالتجسيل باستخدام 
.(Edit Profile) ميكنمك تغيري الصورة بالنقر فوق تعديل امللف الخشيص

ّ  

 اختاروا األخشاص الذين تريدون متابعهتم. يقرتح Instagram مستخديم Instagram اآلخرين 	. 
الذين ميكنمك متابعهتم بناء عىل: 

ِ

ً

 قامئة أصدقائمك من حساب Facebook مربوط• 
قامئة جهات االتصال اخلاصة بمك عىل جهازمك احملمول.• 

   لملساعدة يف إنشاء حساب Instagram، أو استخدام Instagram بشلك عام، اكتبوا 
https://help.instagram.com/ يف رشيط عناوين متصفح اإلنرتنت اخلاص بمك، لزيارة مركز 

.Instagram املساعدة اخلاص ب

جيب عليمك اختيار لكمة مرور يهسل عليمك تذكرها ويصعب عىل 

اآلخرين مختيهنا. حتتوي لكامت املرور القوية عىل مزجي من األحرف 

الكبرية والصغرية وتتضمن رمقا أو رمزا واحدا أو أكرث.

ّ

ً ً ً

Instagram ّالتحمك يف إعدادات اخلصوصية اخلاصة بمك عىل

ميكنمك محاية خصوصيتمك وبياناتمك الخشصية أثناء استخدام Instagram. ومع ذلك، ضعوا يف اعتبارمك أنه نظرا ألن 

Facebook ميتلك Instagram، فإن Facebook لديه حق الوصول إىل معلوماتمك وميتلك حقوق الصور اليت 
تنرشوهنا عىل Instagram. يمت تضمني هذا يف الرشوط واألحاكم اليت حتتاجون إىل املوافقة علهيا عند التجسيل 

.Instagram للحصول عىل

ً

ّ

:Instagram دعونا نليق نظرة عىل بعض إعدادات اخلصوصية يف تطبيق

  من صفحة امللف الخشيص اخلاص بمك، أنقروا فوق رمز القامئة (Menu) أعىل ميني الشاشة. 	. 
تبدو وكأهنا ثالثة خطوط أفقية.

 .	(Settings) أنقروا فوق اإلعدادات 

 .	.(Privacy) أنقروا فوق اخلصوصية 

 Instagram  سرتون بعض اخليارات اليت تتيح لمك التحمك يف ما ميكن لملستخدمني اآلخرين رؤيته عىل حساب

اخلاص بمك.

beconnected.esafety.gov.au

https://help.instagram.com/
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احلسابات اخلاصة مقابل احلسابات العامة

يمت إيقاف تشغيل خيار احلساب اخلاص افرتاضيا، مما يعين أن حسابمك عام وميكن مجليع مستخديم 

Instagram رؤية الصور ومقاطع الفيديو اخلاصة بمك. 
ِ ً ّ

عند تشغيل خيار احلساب اخلاص، ال ميكن متابعة حساب Instagram اخلاص بمك واالطالع هيلع إال من قبل 

ِاملستخدمني الذين وافقمت علهيم. 

أنقروا عىل املفتاح لتشغيله. ستطلب منمك نافذة منبثقة تأكيد ذلك، لذا أنقروا فوق التبديل إىل الوضع 
.(Switch to Private) اخلاص

قبول أو رفض طلبات املتابعة

أثناء ضبط حسابمك عىل خاص، يف لك مرة يطلب فهيا خشص ما متابعتمك، 
ستتلقون إخطارا يسألمك معا إذا كنمت تريدون قبول طلبه أو رفضه.

َ

ً

عندما يمت ضبط حساب Instagram اخلاص بمك عىل عام، ميكن ألي خشص 

يقرر متابعتمك القيام بذلك. ستسمترون يف تليق إخطار يفيد بأن مستخدما 
جديدا يتابع حسابمك اآلن.

ّ

ً ِ

ً

ال تزال احلسابات العامة تحمس لمك مبنع املستخدمني اآلخرين من متابعة 
حسابمك. ميكنمك اختيار إما إزالة احلساب من قامئة املتابعني اخلاص بمك، 

ِأو حظر املستخدمني حىت ال يمتكنوا من رؤية منشوراتمك يف املستقبل. 

ّمجموعة األصدقاء املقربني

األصدقاء املقربني مه مجموعة صغرية محمية من متابعيمك، ختتارومه أنمت. ميكنمك مشاركة بعض الصور أو 

مقاطع الفيديو مع هذه املجموعة فقط، بيمنا لن يراها املتابعون اآلخرون. هذا مفيد ملشاركة الصور العائلية أو 

غريها من احملتويات الخشصية.

ّالتحمك يف التفاعالت مع الصور ومقاطع الفيديو اخلاصة بمك

ّتتيح لمك إعدادات اخلصوصية األخرى التحمك يف من ميكنه: 

التعليق عىل احملتوى اخلاص بمك • 

اإلشارة إليمك يف احملتوى اخلاص هبم• 

ِذكر امس مستخدم Instagram اخلاص بمك يف منشوراهتم اخلاصة. • 

ميكنمك، عىل سبيل املثال، ضبط إعدادات اخلصوصية اخلاصة بمك للمساح فقط لألخشاص الذين 

تتابعوهنم بالتعليق عىل الصور ومقاطع الفيديو اخلاصة بمك.

 ميكنمك التحّمك يف من يتابعمك عن 
طريق ضبط حسابمك عىل خاص

beconnected.esafety.gov.au
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ّكيفية إنشاء مجموعة األصدقاء املقربني 

:Instagram ّيمت الوصول إىل خيار األصدقاء املقربني من صفحة ملفمك الخشيص عىل ّ

 أنقروا فوق رمز القامئة (Menu) (تبدو وكأهنا ثالثة خطوط أفقية)	. 

 .	(Close Friends) أنقروا فوق األصدقاء املقربني ّ

 قوموا بالمترير عرب قامئة املتابعني (Followers) وانقروا عىل هؤالء املستخدمني الذين 	. 
.(Close Friends) ترغبون يف إضافهتم إىل مجموعة األصدقاء املقربني

ِ

ّ

ِكيفية منع املستخدمني اآلخرين واإلبالغ عهنم

ميكنمك التحمك يف احملتوى الذي تتعرضون له من خالل حظر حساب مستخدم آخر، أو اإلبالغ عن حمتواه 

أو سلوكه عىل Instagram إذا اكن مسيائ بشلك خاص.
ِ ّ

ً

اتبعوا هذه اخلطوات حلظر حساب Instagram آخر أو اإلبالغ عنه بأمان:

ِ انتقلوا إىل ملف املستخدم الخشيص الذي ترغبون يف حظره أو اإلبالغ عنه	. 

 أنقروا فوق رمز القامئة (Menu) يف الزاوية العلوية الميىن	. 

 أنقروا فوق حظر (Block) حلظر احملتوى أو التعليقات من هذا احلساب. مبجرد حظر حساب 	. 
Instagramِ آخر، لن يمتكن هذا املستخدم من حتديد موقع حسابمك أو البحث عنه مرة أخرى

 أنقروا فوق إبالغ (Report) إلبالغ Instagram عن سلوك ميسء أو عدواين.	. 

ًاملوافقة يدويا عىل اإلشارات عىل الصور

ميكن ملستخديم Instagram اإلشارة إليمك يف مشاراكهتم. هذا يعين 

أهنم يتعرفون عليمك عن طريق إضافة امس املستخدم اخلاص بمك عىل 

Instagram جكزء من منشوراهتم. ميكن لملستخدمني اآلخرين بعد ذلك 
الربط بـ Instagram اخلاص بمك من هذا احملتوى. 

ِ

ِ ّ

ِ

ميكنمك التحمك يدويا يف املنشورات اليت مت اإلشارة فهيا إليمك من صفحة 

 :Instagram امللف الخشيص عىل

ّ ً ّ

 أنقروا فوق رمز القامئة (Menu) يف الزاوية العلوية الميىن	. 

 .	(Settings) أنقروا فوق اإلعدادات 

 .	(Privacy) أنقروا فوق اخلصوصية 

 .	(Tags) أنقروا فوق اإلشارات 

 (tag) استخدموا عالمة 
لتحديد األخشاص يف منشور

beconnected.esafety.gov.au
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 .	(Manually Approve Tags) أنقروا فوق املوافقة يدويا عىل اإلشارات ً

ً أنقروا عىل املفتاح جبوار املوافقة يدويا عىل اإلشارات (Manually Approve Tags) لتشغيله. 	. 

ترشح النافذة املنبثقة كيفية معل مزية  املوافقة يدويا عىل اإلشارات. مبجرد قراءهتا، انقروا عىل تشغيل 

.(Turn On)
ً ّ

Instagram نرش صورة عىل

ً اآلن بعد أن مت إعداد ملفمك الخشيص وأصبح جاهزا للعمل، حان الوقت ملعرفة كيفية  ّ

 نرش حمتوى خاص بمك.

اخلطوة األوىل: إضافة صورة جديدة

من الشاشة الرئيسية، أنقروا فوق رمز + أعىل الشاشة. سرتون بعد 

ذلك عرضا شبكيا للصور اليت التقطمتوها جبهازمك احملمول. ميكنمك 

المترير عىل الشبكة ملشاهدة الصور األقل حداثة.

ً ً

إلختيار صورة عىل جهاز Apple، أنقروا علهيا مث أنقروا عىل التايل 

(Next) يف الزاوية العلوية الميىن. 
ّ

عىل جهاز Android، أنقروا عىل الهسم يف الزاوية العلوية الميىن.

إذا اكنت هذه يه املرة األوىل اليت تنشوئن فهيا منشور عىل 
Instagram، فسيطلب منمك منح إذن ل Instagram للوصول إىل 

ألبوم الاكمريا جبهازمك. هذا مطلب الستخدام Instagram عىل جهازمك.
ُ

اخلطوة الثانية: تطبيق الفالتر

يتضمن  Instagram فلرتات لصورمك، واليت ميكن أن تكون طريقة ممتعة إلضفاء الطابع الخشيص علهيا. 

تظهر خيارات الفلرت أسفل الصورة وميكنمك تصفحها عن طريق المترير رسيعا إىل جهة اليسار. مبجرد العثور عىل 

الفلرت الذي تريدون استخدامه، أنقروا هيلع.

ً ّ

ّإذا كنمت ال تريدون تطبيق فلرت عىل صورتمك، حفددوا عادي (Normal) من القامئة.

اخلطوة 3: تعديل صورمك

يتيح لمك خيار  التعديل (Edit) ضبط الصورة عن طريق االقتصاص والتسوية وإضافة اإلبرازات وضبط الظل 

وحشذ الصورة واملزيد.

ّجربوا مزيات الفالتر والتعديل للعثور عىل اخليارات اليت تناسبمك بشلك أفضل. ّ

.(Next) انقروا فوق التايل ،Apple إلهناء التعديل وتطبيق الفالتر عىل جهاز

يتيح لمك Instagram نرش الصور 

احملفوظة عىل جهازمك احملمول

beconnected.esafety.gov.au



9

Instagram مقدمة إىل

عىل أجهزة Android، أنقروا عىل الهسم يف أعىل ميني الشاشة.

لن يمت تطبيق التغيريات اليت جتروهنا عىل الصورة اليت تقومون بتحميلها عىل Instagram عىل الصورة 

األصلية عىل جهازمك احملمول. لذلك، ميكنمك اللعب بالفالتر والتعديل دون القلق بشأن فقدان صورتمك األصلية.

ّ

اخلطوة 4: إضافة رشح وعالمة هاشتاغ

 (...Write a caption) ... إلضافة الرشح، أنقروا يف حقل كتابة الرشح

يف اجلزء العلوي من الشاشة. ستظهر لوحة املفاتيح عىل الشاشة وميكنمك 
ْإضافة نص يصف الصورة. َ

أضيفوا هاشتاغ إىل الرشح اخلاص بمك، لتحديد احملتوى الذي تقومون 

بتحميله حسب الفئة أو املوضوع واجعلوا من الهسل عىل اآلخرين إلعثور 

هيلع. يمت التعامل مع أي لكمة تتبع رمز# عىل أهنا هاشتاغ بواسطة تطبيق 
.Instagram

ّ

أضيفوا موقعا إىل صورتمك عن طريق التحديد من خيارات املوقع املقرتحة، أو 

عن طريق النقر فوق إضافة موقع (Add location) مث كتابة املوقع الذي مت 

التقاط الصورة فيه.

ً

ّ ّ

ِاخلطوة 5: اإلشارة إىل مستخديم Instagram اآلخرين

ميكنمك إضافة أمساء املستخدمني اآلخرين الذين يظهرون يف صورمك. وهذا ما يمسى  

اإلشارة (Tagging). لإلشارة إىل خشص ما:

ِ

 •(Tag People) أنقروا فوق اإلشارة إىل أخشاص

أنقروا عىل ماكن يف الصورة، مثل وجه• 

 •Instagram ِاكتبوا امس مستخدم

ّحركوا العالمة عىل الصورة لمتثيل هوية الخشص الذي مت اإلشارة إليه بشلك أفضل.•  ّ

ًميكنمك أيضا اإلشارة إىل األخشاص يف رشح الصورة. 

أنقروا عىل الرشح. تظهر لوحة املفاتيح عىل الشاشة• 

 • Instagram ِأكتبوا الرمز @ متبوعا بامس مستخدم ً

ِتأكدوا من عدم وجود مسافة بني الرمز @ وامس املستخدم.• 

ميكنمك استخدام خيارات املشاركة األخرى لنرش الصورة والرشح وموقع الصورة عىل حسابات Facebook أو 

.Instagram إذا كنمت قد ربطوها بالفعل حبسابمك عىل ،Tumblr أو Twitter

ميكنمك النقر عىل اإلعدادات املتقدمة (Advanced settings) إليقاف تشغيل التعليق عىل الصور اليت 

ِتنرشوها. سيؤدي هذا إىل منع املستخدمني اآلخرين من كتابة التعليقات أسفل تلك الصورة. 

 تساعد إضافة عالمات هاشتاغ يف 
تهسيل العثور عىل منشورمك

beconnected.esafety.gov.au
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اخلطوة 6: شاركوا صورتمك مع متابعيمك

 .Apple أعىل ميني الشاشة إذا كنمت تستخدمون جهاز (Share) ملشاركة صورتمك، انقروا فوق مشاركة

عىل جهاز Android، انقروا فوق عالمة حص يف أعىل الميني. 

إذا مل يمت ضبط حساب Instagram اخلاص بمك عىل وضع اخلاص، ميكن مجليع املستخدمني رؤية 
صورتمك، إذا اكنوا يعرفون امس املستخدم اخلاص بمك.

ِ ّ

ِ

إذا مقمت بضبط حسابمك عىل وضع اخلاص، فلن يمتكن من رؤية الصورة إال متابعيمك.

Instagram نرش قصة عىل

إن قصة Instagram عبارة عن مقطع فيديو قصري أو صورة يمت محتيلها إىل صفحتمك الرئيسية وتكون 

مرئية ملدة 24 ساعة فقط. ينرش العديد من املستخدمني قصصا لتسليط الضوء عىل ما يفعلونه اآلن، 
ولكن بالطبع ميكنمك نرش ما تريدون.

ّ

ً ِ

اخلطوة األوىل: إضافة قصة جديدة

عىل الشاشة  الرئيسية، ميكنمك رؤية قصص Instagram من 

مستخدمني آخرين. ملشاهدة قصة خشص تتابعونه، ما عليمك سوى  

النقر عىل الدائرة اليت يوجد امس املستخدم اخلاص به حتهتا.

إلضافة قصة خاصة بمك، انقروا عىل الدائرة اليت تقول  قصتمك 

.(Your story)

ِ

ِ

اخلطوة الثانية: التقاط صورة أو مقطع فيديو جديد

تتيح لمك قصص  Instagram نرش الصور أو مقاطع فيديو مدهتا 

 60 ثانية، مبارشة من اكمريا جهازمك احملمول. عند إضافة قصة جديدة، 
ًتعرض الشاشة مهشدا مبارشا ملا ميكن للاكمريا رؤيته. ً

اللتقاط صورة جديدة، أنقروا عىل الدائرة يف وسط الشاشة• 

اللتقاط مقطع فيديو، اضغطوا مع االسمترار يف الضغط عىل الدائرة يف وسط الشاشة.• 

ّ ً سرتون خطا رفيعا يتحرك حول الدائرة وأنمت تضغطون باسمترار علهيا. يوحض لمك هذا اخلط  ً

املدة املتبقية لديمك للتصوير. ميكن أن يصل طول مقطع فيديو Instagram إىل 60 ثانية.

تكون قصة Instagram مرئية 

لملستخِدمني اآلخرين ملدة 24 ساعة فقط

beconnected.esafety.gov.au
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اخلطوة 3: مراجعة صورتمك أو مقطع الفيديو اخلاص بمك

تعرض الشاشة الصورة أو مقطع الفيديو الذي التقطمتوه للتو. إذا مل تكونوا راضني متاما عن ذلك، فانقروا فوق 

الرمز x حلذفه وحاولوا مرة أخرى.

ً

اخلطوة 4: إضفاء الطابع الخشيص عىل صورتمك أو مقطع الفيديو اخلاص بمك

ميكنمك إضفاء الطابع الخشيص عىل قصص Instagram عن طريق إضافة نصوص ورموز تعبريية وملصقات. 

ّميكن أن تكون هذه املزيات االختيارية وسيلة إلضافة بعض املرح إىل قصة Instagram اخلاصة بمك. 

 تتيح لمك امللصقات l (Stickers)ضافة موقع أو اإلشارة إىل مستخدمني آخرين أو تضمني هاشتاغ •

تصنف عالمات هاشتاغ (Hashtags) احملتوى اخلاص بمك وجتعل من الهسل عىل املستخدمني • 

اآلخرين حتديد منشوراتمك واالطالع علهيا.

ِ ّ ُ

اخلطوة 5: نرش قصة Instagram اخلاصة بمك

أنمت اآلن جاهزين ملشاركة - أو نرش - قصتمك لرياها متابعيمك. هناك ثالثة 

خيارات للنرش:

تتيح لمك  قصتمك (Your Story) نرش قصتمك لرياها امجليع ملدة • 

24 ساعة

يتيح لمك  األصدقاء املقربون (Close Friends) بنرش قصتمك • 

حىت يمتكن أصدقاؤمك املقربون املرحشون فقط من رؤيهتا

ّ

ّ

يتيح لمك  اإلرسال إىل (Sent to) إرسال قصتمك إىل مستخدم • 

واحد أو أكرث حسب اختيارمك.

ِ

ّانقروا عىل اخليار الذي ترغبون يف استخدامه، وسيمت نرش قصتمك.

ّاخلطوة 6: التحقق من قصتمك

بعد نرش القصة، ميكنمك معرفة من شاهدها. من الشاشة الرئيسية، انقروا فوق الدائرة املمساة قصتمك 

ّ(Your story)، ومث انظروا يف الزاوية السفلية اليرسى من الشاشة.

إلضافة قصة أخرى، انقروا مع االسمترار يف الضغط فوق رمز قصتمك (Your story) من الشاشة الرئيسية، 

.(Add to your story) مث انقروا فوق إضافة إىل قصتمك

 ميكنمك مشاركة قصة 
Instagram بطرق خمتلفة 

beconnected.esafety.gov.au
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