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مقدمة إىل  

Facebook
يتيح لمك Facebook التواصل ومشاركة أفاكرمك وصورمك ومقاطع الفيديو مع األصدقاء والعائلة يف مجيع 

أحناء العامل. دعونا نتعرف عىل املزيد حول هذا املوضوع، مبا يف ذلك كيفية إنشاء حساب وإدارة إعدادات 

اخلصوصية واألمان املهمة.

ّ

ما هو Facebook؟ 
إن Facebook هو أكرب منصة تواصل إجمتايع عرب اإلنرتنت يف العامل. ميكن ملستخدميه مشاركة أفاكرمه 

وصورمه واهمتاماهتم مع عدد قليل من األخشاص أو أصدقاهئم أو حىت مع العامل بأرسه. عندما تشاركون شيائ ما 

عىل Facebook، يمسى ذلك منشور.

ً

ُ

يستخدم الناس Facebook من أجل:

البقاء عىل اتصال مع العائلة واألصدقاء، حىت البعيدين•  

إعادة االتصال بأخشاص من ماضهيم• 

مواكبة مغامرات سفر األبناء واألصدقاء واألحباء اآلخرين• 

التواصل مع األخشاص ذوي التفكري املامثل يف املجمتع ويف اخلارج• 

االنضامم إىل مجموعات عىل أساس االهمتامات واهلوايات املشرتكة• 

مواكبة األخبار والشؤون احلالية.• 

Facebook إنشاء حساب

إن بدء استخدام Facebook هسل وجماين. تبدأون بإنشاء حساب Facebook. إليمك الطريقة:

ً  أوال، احصلوا عىل املعلومات اليت ستحتاجون إلهيا: امسمك األول وامس عائلتمك، عنوان بريدمك اإللكرتوين 1. 
أو رمق هاتفمك احملمول، واملعلومات الخشصية األخرى عنمك (مثل تارخي امليالد واجلنس).

 إن Facebook هو أكرب منصة 
تواصل إجمتايع يف العامل.
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Facebook مقدمة إىل

www.facebook.com يف متصفح الويب، انتقلوا إىل  2.  
 .(Create New Account) وأنقروا عىل زر  انشاء حساب جديد

.(Sign Up) مث امألوا المنوذج وانقروا عىل زر التجسيل

 يف تلك اخلطوة األخرية سوف تقومون بإنشاء 3 . 
لكمة الرس ( password). من املهم ألمنمك إنشاء 

لكمة رس قوية، واليت تتضمن استخدام مزجي من األحرف  

واألرقام والرموز. ميكنمك معرفة املزيد حول كيفية إنشاء  

لكمة رس قوية يف دورة لكامت الرس اآلمنة.

 سريسل لمك Facebook رسالة بريد إلكرتوين حتتوي عىل رمز آمن 4. 
للتحقق من هويتمك. اتبعوا التعلميات الواردة يف الربيد اإللكرتوين، 

وسيمت إنشاء حسابمك عىل Facebook عىل الفور تقريبًا. مبجرد رؤيتمك لصفحتمك 

الرئيسية عىل Facebook يف متصفح الويب، فأنمت عىل استعداد لبدء إضافة 

.Facebook معلومات عنمك والعثور عىل أخشاص قد تعرفوهنم عىل

ّ

 عندما تريدون تجسيل الدخول إىل حسابمك عىل Facebook، أدخلوا  5. 
facebook.com  يف متصفح الويب اخلاص بمك، وانقروا فوق امس حسابمك 

وأدخلوا لكمة الرس اخلاصة بمك.

ّالتحمك يف إعدادات اخلصوصية اخلاصة بمك

 .Facebook  لديمك قدر كبري من التحمك يف أمانمك وخصوصيتمك عىل

حيتوي عىل إعدادات تتيح لمك التحمك يف من ميكنه رؤية تفاصيلمك ومنشوراتمك، 

ومن ميكنه التفاعل أو التعليق عىل آخر األخبار (Facebook Feeds) عىل 

Facebook اخلاص بمك. إليمك كيفية ضبط هذه اإلعدادات:

ّ

ّ

ُ ِ ُ عندما تنشوئن حسابًا عىل  Facebook، يكون حسابًا عامًا، • 

حبيث ميكن ألي خشص رؤيته. ميكنمك تغيريه إىل خاص حىت يمتكن 

أصدقاؤمك عىل Facebook فقط من رؤية حسابمك. انقروا فوق الهسم 

املتجه ألسفل بالقرب من أعىل ميني شاشة Facebook، وانقروا 

 (Privacy) مث أنقروا فوق اخلصوصية (Settings) فوق اإلعدادات

يف العمود املوجود عىل اليسار. مث سرتون من ميكنه رؤية أنشطتمك 
 (Edit) ومعلومات االتصال اخلاصة بمك األخرى. انقروا فوق  تعديل

جبوار العنرص الذي ترغبون يف تغيريه.

ّ

 قّدموا التفاصيل الخشصية 
Facebook إلنشاء حساب

First name

Sign up

Mobile number or email address

Surname

New Password

Sign Up

 تتيح لمك إعدادات اخلصوصية التحّمك يف 
من ميكنه رؤية تفاصيلمك ومنشوراتمك

Julie Ming
22 min

Timeline

Julie Ming
22 min

Public or
private?

beconnected.esafety.gov.au

https://www.facebook.com/
http://www.facebook.com
https://beconnected.esafety.gov.au/topic-library/essentials/safety-first/safe-passwords
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Facebook مقدمة إىل

ميكنمك تعيني من ميكنه رؤية منشوراتمك عىل:  عام، أو مجيع أصدقائمك، • 

أو عدد حمدود من األصدقاء، أو ميكنمك حىت االحتفاظ باألشياء خاصة  
بمك متامًا.

ّ  • Friend) ميكنمك أيضًا التحمك يف من ميكنه إرسال طلبات الصداقة

 Requests) إليمك، ومن ميكنه رؤية قامئة أصدقائمك، وحىت من 
ميكنه البحث عنمك باستخدام رمق هاتفمك أو عنوان بريدمك اإللكرتوين.

ّ استكشفوا اإلعدادات األخرى املتنوعة هناك. تذكروا أنه ميكنمك دامئًا • 

تغيري إعداد ما إىل ما اكن هيلع إذا قررمت أنمك ال حتبون التأثري. وإهنا  

لفكرة جيدة أن تعودوا إىل هذه اإلعدادات من وقت آلخر للتأكد من  
ّأهنا توفر اخلصوصية واألمان اللذين تريدوهنام.

إعداد صورة امللف الخشيص

إحدى الطرق اليت ميكنمك من خالهلا ختصيص ملفمك الخشيص عىل 

Facebook يه إضافة صورة لمللف الخشيص. عندما تقومون بالنرش أو 
التعليق عىل منشورات اآلخرين عىل Facebook، سيمت إرفاق صورتمك حىت 

يمتكن األخشاص بهسولة من معرفة من يقوم بالنرش أو التعليق. إليمك كيفية 

إضافة صورة امللف الخشيص:

ّ

 انقروا فوق امسمك يف رشيط القامئة العلوي عىل Facebook لفتح 1. 
صفحة امللف الخشيص اخلاص بمك.

ّ  مرروا مؤرش املاوس فوق صورة امللف الخشيص الصغرية الدائرية 2. 
.(Update) بالقرب من أعىل الصفحة وانقروا فوق حتديث

 انقروا فوق محتيل صورة (Upload Photo) السترياد صورة من 3. 
جهاز المكبيوتر اخلاص بمك، أو اختاروا صورة مقمت بإضافهتا بالفعل 

.Facebook إىل

 إذا كنمت ترغبون يف ذلك، ميكنمك إضافة بعض الزخارف إىل صورتمك بالنقر فوق  4. 
إضافة إطار (Add Frame)، وميكنمك أيضًا النقر فوق الصورة لقصها باحلجم الذي تريدونه. 

.(Save) ّمث انقروا فوق حفظ

 ميكنمك أيضًا حتديث صورة الغالف – الشعار املوجود أعىل صفحة ملفمك الخشيص –  5. 
.(Add Cover Photo) بالنقر فوق إضافة صورة الغالف

 استكشفوا إعدادات اخلصوصية 
لملساعدة يف مضان أمانمك

Who can see your future posts?

Privacy Settings and Tools

Friends Edit
Privacy

إضفاء الطابع الخشيص عىل صفحة 

 Facebook اخلاصة بمك مع صورة 
امللف الخشيص وصورة الغالف

Julie Ming

beconnected.esafety.gov.au

http://www.beconnected.esafety.gov.au
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