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Facebook استخدام

إن  Facebook هو أكرث منصات التواصل اإلجمتايع هشرة يف العامل. 

دعونا نرى أفضل طريقة الستخدامه.

Facebook جولة إرشادية عىل
صفحتمك عىل  Facebook منمظة يف عدة أقسام خمتلفة. ميكنمك االنتقال إىل لك قسم عن طريق التحديد 

من اخليارات املوجودة يف رشيط القامئة، والذي يمت عرضه يف اجلزء العلوي من الصفحة. يف ما ييل بعض 

اخليارات الرئيسية:

ّ

ّ

ّ  يمت عرض صفحة Facebook الرئيسية اخلاصة بمك بشلك افرتايض، • 
وكذلك الصفحة األوىل اليت تشاهدوهنا مبجرد تجسيل الدخول إىل 

 Facebook. حتتوي عىل آخر األخبار (News Feed), واليت تتكون 
 .Facebook من مشاراكت من أخشاص وجممتعات تتابعوهنا عىل

ميكنمك التعليق عىل تلك املنشورات أو مشاركهتا أو اإلجعاب هبا. 

ميكنمك االنتقال إىل الصفحة الرئيسية من الصفحات األخرى من خالل  

النقر عىل رمز الصفحة الرئيسية.

ّ

انقروا عىل  الصورة واالمس (photo and name) لالنتقال إىل • 
.Facebook صفحة ملفمك الخشيص عىل

ميكنمك البحث يف Facebook، العثور عىل األصدقاء، إنشاء صفحات • 

جديدة، مجموعات، وأحداث وأشياء أخرى، وبدء مراسلة أصدقائمك، 

والتحقق من اإلشعارات وتغيري إعدادات Facebook باستخدام عنارص 

أخرى يف رشيط القامئة.

يقرتح Facebook املنشورات واإلعالنات

تدفع املؤسسات لـ Facebook لتضمني املنشورات املقرتحة مبارشة يف آخر األخبار اخلاصة بمك. هذه 

إعالنات يف األساس، وقد يكون من الصعب متيزيها عن املنشورات اليت ينرشها أصدقاؤمك. إليمك بعض النصاحئ 

ملساعدتمك عىل اكتشافها:

ً ستحتوي املنشورات املقرتحة عىل تمسية الرايع فهيا، عىل الرمغ من صعوبة رؤيهتا. سيكون لدهيا أيضًا عادة • 

زر تعرف عىل املزيد (Learn More). إذا اكن هناك زرأجعبتين الصفحة، فسيؤدي النقر هيلع إىل إضافة 
منشورات تلك املؤسسة إىل "آخر األخبار" اخلاصة بمك.

ّ

 تعرض الصفحة الرئيسية آخر 
األخبار اخلاصة بمك، واليت تتضمن 

املنشورات واإلعالنات

Julie

Julie Ming

What’s on your mind?

Live Video Photo/Video Feeling/Activity

ABC News

World leading champ takes out 23rd title

20 min

19 Comments

Write a comment... 
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إذا نقرمت عىل النقاط الثالث (…) يف اجلزء العلوي األمين من اإلعالن، فهناك • 
خيارات تمشل إخفاء اإلعالن أو اإلبالغ عنه إذا كنمت تعتقدون أنه غري مناسب.

ّ يعمل Facebook عىل حتديد اإلعالنات اليت تظهر لمك من خالل التعرف عىل • 

أصدقاءمك واملنشورات اليت تعجبمك. يف إعدادات Facebook اخلاصة بمك، 

ميكنمك ضبط تفضيالت اإلعالنات للتحمك يف املنشورات املقرتحة اليت 

يقدمها Facebook لمك.

ّ

Facebook معليات االحتيال عىل

لسوء احلظ، يستخدم بعض األخشاص Facebook حملاولة خداعمك لدفع 

املال هلم. إليمك ما جيب البحث عنه لملساعدة يف جتنب معليات االحتيال 

:Facebook عىل

َ

ّ

ً أكرث أنواع االحتيال شيوعا عىل Facebook يه احليل الرومانسية / • 

الطوارئ الومهية،وحيل اليانصيب.

ً احليل الرومانسية - املعروفة أيضا بامس احليل اإللكرتونية • 

(catfishing) - يه عندما يقوم خشص ال تعرفونه يف احلياة الواقعية 
ببناء عالقة معمك عرب Facebook، وبعد أن يكون الثقة، يقوم بزتييف 

حالة طارئة ويطلب مساعدتمك املالية.
ّ

ُ يف معلية احتيال اليانصيب، خيربمك احملتال أنمك رحبمت يانصيب،  • 
ّولكن عليمك دفع رسوم رمزية أوال لتليق مبلغ الفوز. ً

ً إذا كنمت تشكون يف أن خشصا ما حياول خداعمك، أو إذا كنمت تعتقدون أنه  ّ
ّمت خداعمك:

 .1 :(ACCC)  أبلغوا مفوضية املنافسة واملسهتلك األسرتالية 
.Scamwatchwww.scamwatch.gov.au  عىل 

 قوموا بتغيري لكامت الرس اخلاصة بمك عىل اإلنرتنت.2. 

 إذا كنمت قلقني بشأن فقدان املال، اتصلوا باملرصف الذي تتعاملون 3. 
معه عىل الفور.

 اطلبوا املشورة والدمع إذا احتجمت إىل ذلك ملناقشة ما حصل معمك.4. 

 احذروا من احليل الرومانسية
 Facebook عىل 

Reggie Smooth
30 min

Hi Julie, here’s a pretty 
flower for a pretty lady

 أبلغوا عن معليات االحتيال 
ACCC املشتبه هبا إىل
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Facebook ًالبقاء أكرث أمانا عند استخدام

:Facebook باتباع بعض املامرسات اجليدة، ميكنمك البقاء آمنني عند استخدام

ً ال تشاركوا أبدا املعلومات الخشصية عىل Facebook، مثل عنوانمك • 
أو تارخي ميالدمك أو رمق هاتفمك أو عنوان بريدمك اإللكرتوين أو تفاصيل 
احلساب املرصيف اخلاص بمك. ال تكشفوا عندما تكونون يف عطلة وأن 

مزنلمك خايل.

ً كونوا حذرين من طلبات الصداقة من أخشاص غري معروفني لمك خشصيا.• 

ال تنقروا أبًدا عىل رابط يف منشور من خشص ال تعرفونه. كونوا حذرين حىت لو • 
كنمت تعرفون الخشص.

اخفوا املنشورات اليت ال تعجبمك، وإلغاء متابعة األخشاص أو • 

املجموعات إذا مل تعجبمك منشوراهتم، واحظروا األخشاص الذين 

يضايقونمك أو ينرشون مواد مسيئة.

التواصل مع اآلخرين واالنضامم إىل املجموعات

من أفضل األشياء يف  Facebook هو أنه ميكنمك التواصل مع األخشاص واملجموعات 

الذين يشاركونمك اهمتامات وهوايات مشرتكة. إليمك كيفية القيام بذلك بأمان:

ً أوال، ميكنمك البحث عن األخشاص الذين تعرفوهنم باستخدام حقل • 

البحث أعىل صفحتمك عىل Facebook. عادة ما يكون هناك العديد من 

األخشاص الذين حيملون نفس االمس مدرجني، لذا حتققوا من ملفاهتم 

الخشصية للتأكد من أن لديمك الخشص الصحيح.

ّ

انقروا عىل رمز مجموعات (Groups) للبحث عن مجموعات • 
Facebook اليت تشرتك يف اهمتامات مماثلة الهمتاماتمك. ميكنمك 

حىت إنشاء مجموعتمك اخلاصة.

ً توخوا احلذر دامئا مع  طلبات الصداقة واملجموعات والتفاعالت األخرى • 

مع الغرباء.

Facebook النرش ألول مرة عىل

:Facebook إليمك كيفية إنشاء منشور عىل

ّ  يف صفحتمك الرئيسية عىل Facebook انقروا عىل مربع مباذا تفكرون؟  1. 
.(What’s on your mind?)

 ال تشاركوا تارخي ميالدمك أو 
 عنوانمك أو تفاصيل حسابمك املرصيف 

Facebook عىل

Personal
details

Never
Share

ميكنمك البحث يف Facebook عن 

أخشاص قد تعرفوهنم

Anna Smith
Lives in Canberra, ACT

Anna Smith
Tel Aviv University Alumni

Anna Smith
Midwife at Northend Hospital

Anna Smith
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 اكتبوا رسالتمك، مث انقروا فوق زر نرش (Post). هذا لك ما يف األمر!2. 

 ميكنمك اختيار من ميكنه رؤية منشورمك: عامة أم أصدقاء أم عدد حمدود من األصدقاء.3. 

 .4.(Photo/Video) ميكنمك تضمني صورة أو فيديو بالنقر فوق زر صورة/فيديو 

 ميكنمك إنشاء منشور قصتمك بالنقر فوق مربع قصتمك يف آخر األخبار. إذا مل تشاهدوا ذلك، انقروا فوق 5. 
عالمة امجلع (+) يف رشيط القامئة العلوي وحددوا قصة (Story) من القامئة املنسدلة بدال من ذلك. 

يظهر منشور قصتمك لآلخرين ملدة 24 ساعة فقط.

ً ّ

 ميكنمك حذف منشورمك باالنتقال إىل ملفمك الخشيص عىل Facebook. قوموا بالمترير ألسفل إىل 6. 
املنشور، أو انقروا فوق زر إدارة املنشورات (Manage Posts) الذي يظهر عند المترير ألسفل، 

ملساعدتمك يف العثور عىل املنشور الذي تريدون حذفه. انقروا عىل النقاط الثالث (…) يف اجلزء العلوي 

.(Delete) األمين من املنشور وانقروا عىل حذف

Facebook الرد عىل املنشورات عىل
ًميكنمك أيضا الرد عىل منشورات األخشاص اآلخرين اليت تظهر يف آخر األخبار (News Feed) اخلاص بمك: 

ميكنمك  اإلجعاب مبنشور من خالل النقر عىل رمز اإلهبام املرفوع •  

أسفل املنشور. إذا مقمت باملرور فوق الرمز، فستظهر عدة رموز تعبريية 

أخرى وميكنمك النقر فوق أحدها إذا كنمت تفضلون ذلك.

ميكنمك إضافة أفاكرمك اخلاصة إىل املنشور عن طريق النقر فوق  •  

تعليق ( Comment) يف أسفل املنشور. كونوا حذرين: إذا ضغطمت 

عىل مفتاح Return أو Enter عىل لوحة املفاتيح عند كتابة تعليق، 

فسيمت نرشه عىل الفور. لعمل فقرة جديدة، اضغطوا باسمترار عىل مفتاح 

.Enter أو Return عند استخدام Shift
ّ

ميكنمك مشاركة منشور بالنقر عىل مشاركة (Share) يف أسفل •  

املنشور. سيعرض ذلك قامئة باخليارات لالختيار من بيهنا.

ً ميكنمك حفظ منشور لقراءته الحقا من خالل النقر عىل النقاط الثالث يف •  

أعىل ميني املنشور والنقر عىل حفظ املنشور (Save Post). ميكنمك 

 …(See more) العثور عىل املنشور الحقا بالنقر فوق عرض املزيد

يف العمود األمين يف صفحة Facebook اخلاصة بمك، مث النقر فوق مت 
.(Saved) احلفظ

ً

ّ ّ

 ميكنمك اإلجعاب باملشاراكت 
والتعليق علهيا ومشاركهتا وحفظها

Congratulations Sophia!!

Share

Marel Ming
22 min

So proud of my daughter
who graduated today!

Love
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