
 
 جامعة الملك سعود

 كلية اآلداب
 
 

 

    “ تغريدات
 
لنا  ف  ”قط من  

  وال
 وتربيتها بالقطط العناية حول تدور  ت 

 

 
 

 األليف لقطك والنفسية المادية اتاإلحتياج :الرئيس   الموضوع•

 وفهمها بها  اإلعتناء لكيفية القطط مالك   تعليم :الهدف•

 بربلز متجر  :المتحدث من•

 يومي    خالل تغريدة 19 :التغريدات عدد  •

 البعيجان سلمان نوره إعداد: و  كتابة•
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 المحتوى نوع
 بدون( أو  بتعليق تغريد  إعادة إعجاب/  )تغريدة/ 

 المرفقات التغريدة نص الوقت النش   تاري    خ

 أرنب, قط, )كلب, الخيارات:  المفضل؟ حيوانك ماهو  م4:30 ابريل 23 )تصويت(تغريدة
)  هامسنر

 

ائه قبل تحبه الذي الحيوان حاجات مع تتعامل كيف  علمت هل م5:00 ابريل 23 تغريدة  أو شر
  ؟تبنيه

 

 وعالمة لشابة متحركة صورة
 وأمامها  رأسها  فوق استفهام

 مع تتغن   أليفة حيوانات عدة
 قط, )أرنب, الصورة تغن  

...الخ(  هامسنر
اء تفضل م6:00 ابريل 23 تغريدة)تصويت(  ها؟تبني أو قطتك شر

 
ائ األول:  خيار   طبعا هشر
:  خيار   

   الثان 
 أفضل التبن 

  تغريدة 
 

   نفضل  م6:30 ابريل 23
اء من أكن   التبن   واقتصادية دينية منها  عديدة ألسباب الشر
  وعاطفية. 

 األسباب يفصل انفوجرافيك
 جذاب بشكل التالية

 تغريدة
 
 
 
 

 تغريدة
 
 

 تغريدة
 
 

 تغريدة
 

 عليها  لنتعرف رغبات, و  احتياجات لها  اؤلنسان مثل الحيوانات م3:30 ابريل 24
ات ونتبادل  بيننا.  فيما  الخنر
 متطلباته كل يلنر   ويكون فيه, يعيش الذي المناسب للمكان حاجته

اب واألكل الحاجة وقضاء النوم من  األلعاب.  ننىس وإل  والشر

 

 حاجاته وتلبيه به اإلعتناء من إلبد  لذلك يمرض األليف حيوانك م3:32 ابريل 24
 وتعقيم.  وتطعيم نظافة من الطبية

 وأعاله لقطط انفوجرافيك
   للحاجات غيمات

 النر
 يحتاجها

 بالنسبة حيوان كل  حسب وفوائد  مخاطر  تحته يدخل عمل التطعيم م3:33 ابريل 24
 للحيوان.  وأمان أفضل حماية ويوفر  وحياته, لصحته

 

   المناعة جهاز  تجعل التطعيمات م3:34 ابريل 24
 
 غزو  مكافحة عىل قادر  الجسم ف

 وإل  األمراض, من قطك تحم   أن تستطيع وهكذا  الحية الكائنات
ا  مهمة أنها  تنىس

ً
   األساسية التطعيمات وخاصة جد

 تقاوم النر
ة األمراض  القطط.  بي    المنتشر

ح فيديو   التطعيمات يشر
 شامل بشكل األساسية
 وواضح
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 تغريدة

 
 

 تغريدة
 
 
 

 تغريدة
 
 

  تغريدة
 
 
 

  تغريدة

 من ألنه ;لإلنسان حنر  للقطط فقط مفيدة ليست التطعيمات م3:35 ابريل 24
 المرض.  اللطيف قطك لك ينقل أن الممكن

 

 المبايض ةزالإو  الذكور  ؤلخصاء بسيطة جراحية يةعمل ه   التعقيم م3:36 ابريل 24
 إل  مسؤول قرار  وهو  م,التعقي كن  أ  فما سابيعأ 8 مرع من وتتم لإلناث
   قرار 

- أطول حياة القط تمنح نهاأ الطبية جابياتهإي ومن ,عاطف 
  و  -هللا بمشيئة

  ,التناسىل   جهازال طاناتاش  من يفر
ً
 يخفف وسلوكيا

  .القطط وعدوان حدة من

 

 إنو  م3:36 ابريل 24
ً
 ,بالشوارع القطط صغار  من يتخلصوا  شخاصاأل  غلبأ نأ سانيا
 
ً
عيا تب لما  جائز  نهأ وشر  منفعة.  من عليه ينر

 

ات هناك م3:37 ابريل 24  بالغثيان غالًبا  قطتك تشعر  فسوف التعقيم بعد  تحدث تغن 
 األليفة الحيوانات أبق ,التخدير بعد  كامل  يوم لمدة واإلضطراب

   للراحة تحتاج حيث القطة عن بعيدين واألطفال األخرى
 
 والتعاف

 .لها المستمر  اآلخرين إزعاج مع هذا  ويصعب

 

 بعد  األقل عىل ألسبوعي    البيت من بالخروج لقطتك تسمح إل  م3:37 ابريل 24
ا  مكانها  يبفر  حنر  الجراحة

ً
ا  نظيف

ً
ا  وجاف

ً
 تحاول إل  ,العدوى عن وبعيد

ة الجراحة بعد  معها  للعبا وإل  قطتك تدليل  من يمنعها  هنأل  مباشر
 .الراحة ومن باألمان الشعور 
 الفيديو عىل أطلع التفاصيل من المزيد  عىل لتعرف

ح فيديو    مفصل بشكل يشر
 بعد  بالقط اعتناء  كيفية
 التعقيم عملية

 تغريدة
 
 

 تغريدة

 قط بجانبه حزين لقط جيف قطك؟ تفهم كيف م5:00 ابريل 24
 سعيد

 خرخره صوت قطك يصدر  فعندما  القط مشاعر  فهم الصعب من م5:20 ابريل 24
 جسمه بحك يقوم وعندما  بجانبك, والرضا  اإلرتياح عىل يدل فهذا 
  حبه.  عن تعبن   فهذا  بك

 القط مشاعر  لفهم ديو يف
 اتجاهك

 من يخفف فهو اؤلنسان, من القريبة الحيوانات ن  أك من القطط م5:30 ابريل 24 تغريدة
 تنتظر  فه   تخرج دما نعو  ة,للبهج مصدر  هو و  بالوحدة, الشعور 
 التخفيف حاولوت بحزنك تشعر  وه   ,الباب مامأ وتقف عودتك
   ووجودها  عنك,

   جديد  وفرد  أليف صديق يعن 
 
ل.  ف  المن  

 جرافيك)رسومات( موشن
 بةوشا طفل مع يلعب لقط

 أمام القط انتظار  ولحظه
 الباب
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 لمعلومات انفوجرافيك  القطط عن طريفة معلومات م5:31 ابريل 24 تغريدة
 للقطط وحقائق

 لنحرص لذا  التأذي, شي    ع مشاعر  لديه حساس لطيف ح   كائن  القط م6:00  ابريل 24 تغريدة
   التعامل حسن عىل

 العيش عىل لمساعدتها  السائبة القطط وتبن 
 تستحقه.  الذي الحب واعطائها 

 

   مهتًما  كنت   نإ م6:05 ابريل 24 تغريدة
وط من يخصه ما  كل  عىل طالعاإل  يلزمك قط بتبن   شر

  
 بهذا  التوعية عىل يحرصون أصدقائنا  من والكثن   به, واإلهتمام التبن 

 لعرض وقتهم يخصصون فهم  ,Tbnaacats@ منهم المجال
.  مهتم شخص لكل تواصل حلقة وهم ,القطط ومساعدة  

 بالتبن 

 للحساب صورة


