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Pinterest مقدمة إىل

ّتعرفوا عىل الغرض من استخدام Pinterest وكيف ميكنمك إنشاء حساب Pinterest خاص بمك واالسمتتاع به بأمان

ما هو Pinterest؟
Pinterest هو عبارة عن منصة وسائل تواصل اجمتاعية تتيح لألخشاص 

عرض مليارات الصور اليت تمسى Pins .Pins يه صور يمت نرشها عىل 

Pinterest بواسطة مستخدميه. ميكن أن تكون هذه الصور ألي يشء ويمت 
تصنيفها حسب املوضوع والنوع.

ّ ّ ُ

ّ ِ

Pinterest الوصول إىل

 يف https://www.pinterest.com.auميكن استخدام Pinterest عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك عن طريق كتابة 
ّمتصفح اإلنرتنت اخلاص بمك.  ُ

إذا كنمت تفضلون استخدام Pinterest عىل جهازمك احملمول، فميكنمك تزنيل تطبيق Pinterest الرمسي من:

 •Apple مجليع أجهزة App store متجر

 •.Android مجليع أجهزة Google Play Store متجر

يتيح لمك Pinterest االطالع 

عىل الصور اليت هتممك ومشاركهتا 

وحفظها وتصنيفها

قوموا بالتزنيل فقط من متجر 
التطبيقات الرمسي اخلاص جبهازمك. 

حتققوا من مصداقية التطبيق من 
خالل النظر إىل:

ّ

نارش التطبيق• 

تصنيف النجوم املمنوح • 

للتطبيق من قبل اآلخرين

ِاملراجعات من املستخدمني• 

ُّتصفح الصفحة الرئيسية اخلاصة بمك َ َ

إن صفحتمك الرئيسية (Home Feed) يه املاكن الذي سرتون فيه الصور (Pins) من مستخديم Pinterest اآلخرين. 

يضيف Pinterest الصور إىل صفحتمك الرئيسية بناء عىل الفائت اليت تبحثون عهنا والصور اليت تنظرون إلهيا. 

ِ

ً

ًسرتون أيضا صورا من األخشاص أو الرشاكت اليت ختتارون متابعهتا. ً
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Pinterest لوحات

اللوحات (Boards) يه املاكن الذي ميكنمك من خالله حفظ الصور اليت 

تعجبمك. عىل سبيل املثال، ميكنمك إعداد لوحة محتل امس وصفات نباتية مث 

حفظ صور الوصفات النباتية علهيا. يتيح لمك حفظ الصور عىل اللوحات الوصول 

إلهيا برسعة دون احلاجة إىل البحث مرة أخرى.

ّ

Pinterest كيفية إنشاء حساب
يف مثالنا، سنعرض معلية إنشاء حساب Pinterest عىل مكبيوتر مكتيب أو 

مكبيوتر محمول.

تتشابه معلية إنشاء حساب Pinterest عىل جهاز محمول، لذلك جيب أن تظلوا 

قادرين عىل املتابعة. 

Pinterest الوصول إىل موقع

ّتصفح اإلنرتنت اخلاص بمك. https://pinterest.com.auأكتبوا    يف رشيط عنوان ُم
.(Sign up) الرئيسية. أنقروا اآلن فوق تجسيل Pinterest سرتون بعد ذلك صفحة

إدخال التفاصيل اخلاصة بمك

تظهر نافذة منبثقة وتطلب منمك إدخال بعض التفاصيل:

بريدمك اإللكرتوين• 

لكمة مرور فريدة• 

معرمك • 

إذا كنمت ال تشعرون بالراحة إلدخال معرمك احلقييق، ميكنمك اختالقه.

.(Continue) أنقروا اآلن فوق متابعة

 تتيح لمك اللوحات حفظ الصور أو 
 Pins اليت تريدوهنا، حىت ال تضطروا 

إىل البحث عهنا مرة أخرى 

 Pinterest تأكدوا من عدم استخدام لكمة املرور اليت أنشأمتوها حلساب

ألي من حساباتمك األخرى عرب اإلنرتنت. تتكون لكامت املرور القوية من 

مزجي من األحرف الكبرية والصغرية واألرقام والرموز.

ّ
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المساح لـ Pinterest مبعرفة اهمتاماتمك.

أنقروا فوق زر التايل (Next) للمساح لـ Pinterest مبعرفة اهمتاماتمك. 
ّسيساعد هذا Pinterest يف عرض الصور اليت هتممك. 

من اخليارات، اختاروا:

جنسمك• 

بلدمك ولغتمك املفضلة• 

ّمخس فائت هتممك.• 

Pinterest استكشاف إعدادات

انقروا فوق الهسم املتجه ألسفل أعىل ميني الشاشة مث انقروا ف وق 
إعدادات (Settings) من القامئة املنسدلة. سرتون أن تعديل امللف 

الخشيص (Edit profile) قد مت حتديده بالفعل.

ّ

ّ

حتديث امس املستخدم اخلاص بمك

ألسباب تتعلق باخلصوصية، من األفضل تغيري امس املستخدم اخلاص بمك إىل امس ال يتضمن االمس الاكمل 

.Pinterest الذي استخدممتوه إلنشاء حسابمك عىل

ِ

أنقروا فوق مربع امس املستخدم (Username box) واكتبوا امس مستخدم فريدا. إذا اكن امس املستخدم 
اخلاص بمك مأخوذ بالفعل من قبل خشص آخر، فسوف يعملمك Pinterest وميكنمك االختيار مرة أخرى.

ِ ً ِ ِ

إضافة صورة لمللف الخشيص

اآلن، أضيفوا صورة إىل معلومات ملفمك الخشيص لرياها مستخدمو Pinterest اآلخرين.

أنقروا فوق تغيري (Change) جبوار الدائرة الرمادية واتبعوا اخلطوات إلضافة صورة أو صور حمفوظة عىل 
جهاز المكبيوتر اخلاص بمك. 

تعديل اإلخطارات اخلاصة بمك

تتحمك قامئة إعدادات اإلخطارات (Notifications) يف اإلخطارات اليت يرسلها Pinterest إليمك. 

ميكنمك اختيار تليق اإلخطارات: 

 •Pinterest أثناء استخدام

عرب الربيد اإللكرتوين• 

عن طريق اإلخطار الفوري إىل جهازمك أو جهاز المكبيوتر اخلاص بمك.• 

تساعد مشاركة اهمتاماتمك Pinterest يف 

التوصية بالصور ذات الصلة

beconnected.esafety.gov.au
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ّالتحمك يف اإلخطارات

قد يكون تليق إخطار يف لك مرة حيدث فهيا يشء ما أمرا مزجعا، لذا ميكنمك 

إيقاف تشغيل اإلخطارات الفورية: 

ً ً

أنقروا فوق زر التعديل (Edit button) جبوار عن طريق اإلخطارات • 
.(By Push notifications) الفورية

ألغوا حتديد أي من اإلخطارات الفورية اليت ال ترغبون يف تلقهيا، أو • 

أنقروا فوق إيقاف تشغيل اللك (Turn off all) إليقاف تليق • 
اإلخطارات الفورية. 

 املصادقة الثنائية

تتيح لمك قامئة إعدادات  األمان إعداد املصادقة الثنائية. هذا يعين أنه 

سيمت إرسال رمز آمن إىل جهازمك احملمول يف لك مرة تريدون فهيا تجسيل 

الدخول إىل Pinterest وستحتاجون إىل إدخال هذا الرمز اآلمن لتجسيل 

الدخول بنجاح. 

ّ

ًبالرمغ من أن املصادقة الثنائية غري مطلوبة، فإهنا حتافظ عىل حسابمك أكرث أمانا.

Pinterest ّالتحمك يف إعدادات اخلصوصية اخلاصة بمك عىل

دعونا نليق نظرة عىل بعض اإلعدادات اليت ميكن أن تساعد يف احلفاظ عىل أمان معلوماتمك الخشصية.

قامئة إعدادات اخلصوصية والبيانات

للوصول إىل قامئة اخلصوصية والبيانات:

 أنقروا فوق الهسم املتجه ألسفل يف أعىل ميني الشاشة.	. 

 أنقروا فوق اإلعدادات (Settings) من القامئة املنسدلة.	. 

 أنقروا فوق اخلصوصية والبيانات (Privacy and data) من قامئة اخليارات عىل الميني.	. 

البحث واإلشارة واإلسهتداف

تتيح لمك قامئة إعدادات اخلصوصية والبيانات (Privacy and data) التحمك يف من ميكنه العثور عىل 

 Pinterest وكيف ميكن لـ Pinterest اخلاص بمك، ومن ميكنه اإلشارة إليمك عىل Pinterest حساب

اسهتدافمك باإلعالنات.

ّ

 التحّمك يف اإلخطارات املزجعة عن 
طريق إيقاف تشغيلها متاًما

beconnected.esafety.gov.au
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(Mentions@) اإلشارات@ 

بشلك افرتايض، ميكن ألي مستخدم  Pinterest آخر @ اإلشارة (mention@) إليمك عند إنشاء صورة (Pin) جديدة. 

للتحمك يف ذلك، ميكنمك االختيار من بني اخليارات التالية:

ِ

ّ

 •Pinterest أي خشص عىل

 •Pinterest فقط األخشاص الذين تتابعوهنم عىل

إيقاف التشغيل - ال ميكن ألحد اإلشارة إليمك يف صوره.• 

خصوصية البحث

قد تظهر صورمك يف نتاجئ البحث عندما يقوم خشص ما بإدخال مصطلح حبث يطابق Pin اخلاص بمك. عىل سبيل املثال، 

قد يستخدم خشص ما حمرك حبث للعثور عىل  "Potting Heliconia Hot Rio Nights" وقد تظهر صورة حلديقة 

مزنلمك يف نتاجئ البحث. 

َ َ

ّ

إذا كنمت تفضلون عدم الظهور يف أي نتاجئ حبث، حفددوا  إخفاء ملفمك الخشيص من حمراكت البحث 
.(Hide your profile from search engines)

ّ

إضفاء الطابع الخشيص 

تتحمك خيارات  إضفاء الطابع الخشيص (Personalisation) يف الطريقة اليت يسهتدفمك هبا Pinterest باإلعالنات. 

حىت أن أحد اخليارات مينح Pinterest اإلذن ملشاركة بياناتمك مع املنمظات األخرى! 

ّ

إليقاف تتبع Pinterest ألنشطتمك عرب اإلنرتنت، قوموا بإلغاء حتديد مجيع اخليارات (all of the options) يف قسم 

إضفاء الطابع الخشيص.

.(Save) مبجرد القيام بذلك، انقروا فوق حفظ

Pinterest إنشاء األلواح يف

 ،Pinterest  دعونا نليق نظرة عىل معلية إنشاء أول لوحة لمك يف

ّوحفظ األشياء اليت هتممك.

ما يه اللوحة؟

ميكنمك التفكري يف لوحة Pinterest عىل أهنا لوحة من الفلني تقومون 

بتثبيت صورمك علهيا حىت تمتكنون من رؤيهتا.

ميكنمك إنشاء أي عدد تريدونه من اللوحات وتمسيهتا بناء عىل أنواع الصور 

املوجودة يف لك مهنا. عىل سبيل املثال، قد يكون لديمك لوحة لوصفات 

 قوموا بتمسية اللوح اخلاص بمك وفًقا ً
 ألنواع الصور اليت تنوون حفظها

beconnected.esafety.gov.au
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الطعام أو وجهات سفر أو أفاكر للحدائق. ميكن أيضا مشاركة اللوحات مع أخشاص آخرين من خالل دعوهتم 

لملسامهة يف اللوحة.

ً

إنشاء لوحة جديدة

إليمك كيفية إنشاء لوحة جديدة وحفظ بعض الصور فهيا:

 .	 (Profile icon) أنقروا فوق رمز ملفمك الخشيص ،(Home Feed) من صفحتمك الرئيسية 
يف الزاوية العلوية الميىن.

 أنقروا فوق الرمز + يف منتصف ميني الشاشة.	. 

 أنقروا فوق اللوحة (Board) من القامئة املنسدلة.	. 

 .	.(Winter recipes) امنحوا لوحتمك امس يف هذا املثال، سننشئ لوحة وصفات الشتاء 

 .	.(Create) قوموا بتشغيل املفتاح إذا كنمت تريدون أن تكون اللوحة خاصة، مث انقروا فوق إنشاء ّ

 .	 (Save) نافذة منبثقة هبا صور مقرتحة للوحة اخلاصة بمك. انقروا فوق زر حفظ Pinterest سيعرض 
حلفظ صورة (Pin) يف اللوحة اخلاصة بمك.

 مبجرد االنهتاء من حفظ الصور املقرتحة، انقروا فوق مت (Done). سيمت إغالق النافذة املنبثقة 	. 
وسرتون مجيع الصور عىل لوحة الوصفات الشتوية اخلاصة بمك.

ّ ّ

 لتحسني البحث، انقروا عىل  حقل البحث (Search field) أعىل اللوحة وأدخلوا ما تبحثون عنه، 	. 
 .(Chicken Pie) مثل فطرية الدجاج

ً عندما تظهر نتاجئ البحث، قوموا بالمترير يف قامئة الصور حىت جتدون شيائ يلفت انتباهمك. 	. 

.		 .(Save) حلفظ صورة، انقروا فوق زر احلفظ  

االطالع عىل اللوحات املختلفة اخلاصة بمك

لالطالع عىل مجيع اللوحات اخلاصة بمك، انقروا فوق رمز ملفمك الخشيص (Profile icon) يف 

الزاوية العلوية الميىن.

تظهر الصور واللوحات احملفوظة يف صفحة ملفمك الخشيص، باإلضافة إىل  

عدد الصور اليت مقمت حبفظها يف لك لوحة. 

مشاركة لوحتمك

ملشاركة لوحتمك مع األصدقاء:

انقروا فوق اللوحة اليت تريدون مشاركهتا لتحديدها.• 

انقروا عىل النقاط األفقية الثالث جبوار امس اللوحة.• 

أنقروا فوق مشاركة (Share) من القامئة املنسدلة.• 

 يوفر Pinterest خيارات 
ملشاركة اللوحات مع اآلخرين

beconnected.esafety.gov.au
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 (Copy link) ميكنمك مشاركة اللوحة اخلاصة بمك عرب مجموعة من التطبيقات أو النقر فوق نسخ الرابط

إلرساله إىل صديقمك عرب الربيد إلكرتوين.

تذكروا أن الصور عىل اإلنرتنت غالبا ما تكون محمية 

 ،)Pins( مبوجب حقوق النرش. ميكنمك استخدامها كصور

لكن ال جيب استخدامها ألي غرض آخر.

ً ّ

Pinterest يف (Pins) إنشاء صور

Pins  ،صورة جديدة التقطمتوها Pin ميكن أن يكون .Pinterest يه صور يمت محتيلها بواسطة مستخديم 
.Pinterest يف (Pin) أو صورة حمفوظة من اإلنرتنت. دعونا نليق نظرة عىل كيفية إنشاء صورة

ِ ّ

إنشاء صورة (Pin) جديدة

إلنشاء صورة (Pin) جديدة

 أنقروا فوق زر + يف الزاوية الميىن السفلية من الشاشة.•

•.(Create a Pin) أنقروا فوق إنشاء صورة 

أضيفوا تفاصيل صورتمك

يف النافذة املنبثقة، قوموا بتحميل وإضافة بعض املعلومات حول صورتمك. 
ميكنمك: 

 حسب الصورة اليت تريدون محتيلها وإسقاطها يف املستطيل الرمادي•

النقر فوق املستطيل الختيار ملف مت حفظه عىل جهاز المكبيوتر  ّ• 
اخلاص بمك

ًإضافة عنوانا لصورتمك• 

امنحوا صورتمك عنوانًا ووصًفا

beconnected.esafety.gov.au
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ًإضافة وصفا موجزا عن صورتمك.•  ً

يويص Pinterest باستخدام صور عالية اجلودة إىل الصور (Pins) اجلديدة. 

جيب عليمك استخدام الصور اليت مت حفظها بتنسيق jpeg. واليت ال يزيد 

جحمها عن 20 ميغابايت.

ّ

اختيار ماكن حفظ صورتمك

ميكنمك حفظ صورة عىل لوحة مقمت بإنشاهئا سابقا. يف هذا املثال،  

نستخدم لوحة الوصفات الشتوية اليت مت إنشاؤها سابقا. 

ً

ً ِ

أنقروا فوق  الهسم املتجه ألسفل يف املربع املوجود جبوار زر • 
 .(Save) احلفظ

تظهر قامئة منسدلة باللوحات املختلفة اليت مقمت بإنشاهئا.• 

 •.(Winter recipes) أنقروا فوق الوصفات الشتوية

أنقروا فوق  حفظ (Save) حلفظ الصورة يف لوحة الوصفات • 
الشتوية.

عندما ترون صورة تعجبمك، اختاروا اللوحة 

اليت تريدون حفظها فهيا

beconnected.esafety.gov.au
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