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 Kom i gang  فیسبوك (تعلم الابدأ  المسمی التقدیمي PowerPoint بوربوینت  مع عرض سویة سیناریویجب استخدام ھذا ال
med Facebook ( الصفحة   1 العرض  إلى شریحة  1  النقطةنتمي ت . بوربوینت . ترقیم النقاط یتوافق مع)النقطة  بوربوینت) في 1 ،

 .  عرض . یمكن العثور على نفس النص كمالحظات تحت كل شریحةوھکذا، 2إلى الصفحة  2
 

یمكن ھي عناوین.  كبیرةبأحرف  ات المکتوبةالدورة التدریبیة. الكتاب  علی  المشرفتعلیقات  يھ  عریضالالخط ب  ةالمکتوب  اتالكتاب 
 کسیناریو. الدورة التدریبیة  علی استخدام بقیة النص من قبل المشرف 

 
 سیناریو ال
 
 .  علیمأھداف التعلم مع المشاركین في الدورة قبل بدء الت استعرض. 1

 أھم المعلومات وتذكرھا.   علیھم تعلمسیسھل ھذا     
 
 . ما ھو الفیسبوك؟  2
 
 استخدامھ للتواصل مع اآلخرین. مجتمع إنترنت یمكن ھ االجتماعي. بمعنى، إن التواصل شبكات خدمات  أحد . الفیسبوك ھو 3
 

، یمكنك االتصال  علی الفیسبوك  حساب عندما یكون لدیك  لدی المرء حساب علیھ. یجب أن یكون  الفیسبوكمن أجل استخدام 
. یمكن أیًضا  الفیسبوكعلى   حسابخبار واألفكار وغیر ذلك مع اآلخرین الذین لدیھم  باآلخرین ومشاركة الصور ومقاطع الفیدیو واأل 

، ولكن ال یمكنك كتابة التعلیقات علی الفیسبوك  خاص بك حسب دون أن یكون لدیك  Facebookیة بعض الصفحات على رؤ
 .األخرى التي سنتعرف علیھا في ھذه الدورة التدریبیةالقیام باألشیاء والمشاركة و

 
والفرق   الترفیھة  . تستخدم العدید من المجموعات والعائلة  للبقاء على اتصال مع األصدقاء القدامى م الفیسبوكبعضھ یستخدم

للتواصل مع   فیسبوكالمزید من الشركات والمؤسسات  تستخدم  وإرسال الرسائل إلى األعضاء، ونفسھا لتنظیم  الفیسبوك والجمعیات 
 . العمالء والمستخدمین

، أو ال شيء.  ةكثیراآلخرین أشیاء متروك لك بالكامل. یمكنك اختیار مشاركة  أمر  ھول ماذا، وألج  كیف یمكنك استخدام فیسبوك
لمجرد متابعة ما  ھم حساب لدی الناس  إذا كنت ال ترغب في ذلك، فالكثیر من الفیسبوكعلى  وص نشر صور أو نص إلی  ست مضطرا ل

   وھذا حسن تماما. یحدث. 
 

  ،من صور وأفالم تنشرهیطلع على ما أن  یمکنھمن ، و من ترید االتصال بھ تحدیدتسمح لك ب ھناك أیًضا إعدادات على فیسبوك 
 كمیة المعلومات الشخصیة التي یمكن لآلخرین قراءتھا عنك.کذلك تحدید و
 

لك وعن  . سنتحدث عن ذالحساب، فمن الممكن حذف ھ ال یرید بعد اآلن أن یکون لھ حساب علی الفیسبوكأن المرء یوما ما إذا قرر 
 الحقا.  األمان إعدادات الخصوصیة وحمایة 

 
إذا   الفیسبوك برنامجفي متصفحك أو تنزیل تطبیق/  الفیسبوككما ھو الحال مع حسابات البرید اإللكتروني، یمكنك اختیار استخدام  

ما  ، وبالنسبة لھذه الدورة، ال یھم بنفس السویةعمالن بشكل جید ت  ھاتین الوسیلتین تالوحي. كل کمبیوتركان لدیك ھاتف ذكي أو 
لوحیًا. تنطبق الخطوات   کمبیوترا، ولكن في الغالب یكون من األسھل استخدام التطبیق إذا كنت تستخدم ھاتفًا ذكیًا أو تختارە

على الشاشة  التقنیة التي تستخدمھا، ولكن أحیانًا قد تبدو الصور التي تظھر  داةوالشروحات التي نقدمھا ھنا بغض النظر عن األ
. في  أین یجب علیك أن تنقرأو  یجب فعلھ  الذي إذا كنت غیر متأكد من ماأن تسأل  یمکنكحالة ھکذا  في مختلفة بعض الشيء.  

على  أنا الصورة التي أعرضھا مصدر كون ی التطبیق، سفي ما تشاھده في المتصفح أو  بینالحاالت التي یوجد فیھا اختالف بسیط 
 ى جھاز الكمبیوتر.الشاشة متصفح الویب عل
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 حساب . إنشاء  4
 

إذا كنت ال تتذكر   باألمر المھم، لذلك لیس فقطھو شيء تحتاج إلى القیام بھ مرة واحدة  الفیسبوكأو مستخدم على  حساب إنشاء إن 
الطریق وأن  أن تتبع التعلیمات التي تظھر على شاشتك على طول ھو مھم شيء الكل شيء في ھذا الجزء األول عن ظھر قلب. ال 

إذ أن  في ھذا العرض التقدیمي. لکم  ھ ی ما أرمثل إذا لم یكن ما تراه على شاشتك دائًما تماًما  تقلقأسئلة. ال  ةتسأل إذا كانت لدیك أی 
ھو أھم ما في  ھذا وباستمرار، ولكن العناصر األساسیة ھي نفسھا.  تغیر ت اإلنترنت  المتوفرة علی والخدمات األخرى   الفیسبوك مظھر 

 . عندما تصبح مستخدًما أكثر خبرة العناصر األساسیة علم ھذه ت ست کما أنك ، ألمرا
 

جھاز   شغیلبتالمشاركین في الدورة التدریبیة  کل واحد من  قیام تأكد من یجب علیك أن ت، إلی الخطوة التالیةقبل أن تتنقل 
 . اتالتطبیقمتجر ، وفتح المتصفح أو الخاص بھاللوحي   کمبیوترالكمبیوتر أو ال 

 
من متجر   Facebookأو تنزیل تطبیق   www.facebook.com، یجب علیك أوالً االنتقال إلى الفیسبوكعلى  حساب. إلنشاء  5

 یعمل فقط لمستخدمي األجھزة اللوحیة والھواتف الذكیة).  الحل التطبیقات (ھذا 
 

 العنوان في حقل العنوان واالنتقال إلى الصفحة أو تنزیل التطبیق. أطلب من جمیع المشارکین کتابة 
 
أن تجده على  علیك قمت بتنزیل التطبیق، یجب  کنت قد إذا  ول إلى ھذه الصفحة. نتق. إذا كنت قد أدخلت العنوان الصحیح، فست 6

 ھاتفك لفتحھ. 
 
ا. ال تقلق  علیھ مرورنا. لذا حاول اتباع الخطوات خطوة بخطوة أثناء فقط   واحدةمرة  یتم  علی الفیسبوكشخصي ال  حسابال . إنشاء 7

على  یجب علیك أن تخبرني بذلك ، ھال تتمکن من شيء  ان ھناك إذا كنت تشعر أنك لن تتذكر كل شيء. إذا كنت غیر متأكد، أو إذا ك
 . سوف أساعدك  وأنا الفور،

 
 لى الصفحة الصحیحة أو قام بتنزیل التطبیق. عثر ع تأكد من أن الجمیع قد  
 

 .  (سجل نفسك)  "Registrer deg"  تحت یافطةالمتصفح بملء المعلومات المطلوبة  و . یجب أن یقوم مستخدم8
واتباع الخطوات    فیسبوك)إنشاء حساب جدید على " (Opprett ny Facebook-konto یقوم مستخدمو التطبیق بالضغط على "

 التي تظھر.  
 

 . قبل أن تنتقل إلی الخطوة التالیة انتظر حتى یمأل الجمیع المعلومات المطلوبة
 
 (سجل نفسك).    "Registrer deg "  کتب ضغط على الزر حیث ت . عندما یتم ملء جمیع المعلومات، 9
 

فیسبوك عما إذا كان بإمكانھ عرض    حیث سیسألكوسیظھر مسار معلومات صغیر  عند البعض، اآلن  ة مظلم ستصبح الشاشة. 10
رسالة على شاشتك في كل مرة یحدث فیھا شيء على  ظھر ت سأو   خفیف "  طنین"سیصدر صوت  التنبیھات علیك. وھذا یعني أنھ 

 الخاص بك.  فیسبوك حساب 
 

على   نقر، فاأال تتلقی التنبیھاتإذا كنت تفضل أما . السماح)(  "Tillatعلى " لنقرمثل ھذه التنبیھات، یمكنك اتلقي . إذا كنت ترید 11
"Blokker"  ) إذا لم تكن متأكًدا مما ترید، فیمكنك الضغط على التقاطع في الزاویة العلیا الیمنى واتخاذ قرار بشأن ذلك  )حظر .

 .  فیسبوكعلى   مرساعندما تصبح مستخدًما أكثر ت 
 

 التالیة. العرض ثم انتقل إلى شریحة ومن باالختیار،   حصل علی مثل ھذە الرسالةاطلب من كل من 
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البرید اإللكتروني  الذین تراسلھم عبر تصال الجھات ا  تفقدفي العثور على أصدقائك من خالل  ةمساعدالاآلن فیسبوك . سیقدم لك  12
 ھم. ترغب في االتصال ب البحث عن أولئك الذین بك، ولكن یمكنك أیًضا  الخاص

 
 الیمین.علی سفل األفي )  التالي("  Nesteلذلك، فإننا نتخطى ھذه الخطوة ونضغط بدالً من ذلك على زر ". 13

 
 ).  تخطي الخطوة " (Hopp over trinn " على  نقر . ثم ا14

 
 ھذه الصفحة. لك . تظھر 15

 
 حساب البرید اإللكتروني الخاص بك.   الدخول إلی  إلنھاء التسجیل، یجب علیك اآلن 

البرید اإللكتروني إلى عنوان  رسالة أنت. سیتم إرسال أنھ الشخص الذي تقول  فعالأنك  لتأکیدبریًدا إلكترونیًا  فیسبوك لقد أرسل لك 
 نفسك.  عندما قمت بتسجیل  قبل قلیلالبرید اإللكتروني الذي أدخلتھ 

 
 فیسبوك.  إلى حساب البرید اإللكتروني الخاص بھم ومعرفة ما إذا كانوا قد تلقوا بریًدا إلكترونیًا من  الدخول اطلب من الجمیع 

 
على حساب البرید   فیسبوك البرید اإللكتروني من  رسالة  بأنفسھم أن یعثروا علی ستطیعون العثور علیھ ولئك الذین ال یساعد أ  16.

 . صندوق الرسائل الغیر مرغوب فیھافي   بھا المطاف قد انتھى الرسالة كون تاإللكتروني الخاص بھم. في بعض الحاالت، ربما 
 

 . علی ھذا الشکل تقریبا  فیسبوك أن تبدو الرسالة من  ینبغي
 

 . ) تأكید حساب المستخدم" (  Bekreft brukerkontoenالمسمی ". اضغط على الزر 17
 

 ستظھر ھذه الصفحة وھذه الرسالة على الشاشة. عندھا . 18
 

 . )موافق (  OK. اضغط على 19
 

 .  فیسبوك، فھذا یعني أنك قد أنشأت حسابًا على ە . إذا ظھرت صفحة مشابھة لھذ 20
 

األخرى التي شاھدتھا من قبل، ولكن ذلك یرجع إلى أن موقعك جدید.   فیسبوك بعض الشيء مقارنةً بصفحات  ةخالی   الصفحةبدو ت قد 
  حمایة  نحتاج إلى التحدث قلیالً عن فإننا ، ولكن قبل أن نصل إلى ھذا الحد،  تدریجیابمحتوى بعد. سوف یحدث ذلك فالصفحة لم تمأل 
 . سالمةالخصوصیة وال

 
 والسالمة یة لخصوص. حمایة ا21

 
ھم الذین  ومن  ئك علی الصفحة أصدقا یکونواترغب في أن  مناختیار ما ترید مشاركتھ مع اآلخرین،  الفیسبوكعلى یمکنك . 22

، بینما  ون اآلخرین معظم األشیاءشاركی مفتوًحا و حسابا. یختار البعض الفیسبوك شخصیًا على حسابا  سیسمح لھم برؤیة أن لدیك  
 . بعض المحتویاآلخرین ا ویرغبون فقط في مشاركة وسطً طریقا یختار آخرون 

 
 یمكنك تغییر رأیك الحقًا إذا كنت ترید أن تكون أكثر أو أقل خصوصیة. 

 
 کم.على شاشات ال تزال ھذه الصفحة   کونأن ت  نبغي. ی 23

 
أعلی وأسفل   عا علیوزأن یکون الشریط م . إذا كنت تستخدم التطبیق، یمكن فیسبوكة لقائمالفي أعلى الصفحة، سترى شریط .  24

 الشاشة. 
 

 .  ائمة القشریط علی یمین الأقصى  في  خطوطبضعة   بجوارەإذا كنت تستخدم متصفح ویب، فإنك تشاھد صورة لقفل صغیر  .25
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 .  یھعل نقرا
 

  نقرأفقیة في مكان ما على الشاشة. ابحث عنھ وا خطوطاللوحیة لدیھم زر قائمة یتكون من ثالثة  کمبیوتراتأولئك الذین یستخدمون ال
 علیھ. 

 
  واعثر على خیار ە القائمةإلى أسفل ھذ باإلنتقال/القائمة. قم بالتمریر یارات ت خإعلى قائمة طویلة من مستخدمو التطبیق . یحصل 26

" Snarveier for personvern على ھذا الخیار.  ضغط . ا ) الخصوصیة صر لحمایة " (الطریق المخت 
 

 . قائمة صغیرةاآلن  . تنبثق 27
 

 .ی ھذە القائمةتأكد من أن الجمیع یر
 

اضغط على   ) من یستطیع رؤیة األشیاء الخاصة بي؟" (?Hvem kan se tingene mine "  . الخیار األول الذي یظھر ھو28
 المزید.سفل لالطالع على  ألالسھم المتجھ ل

 
من یمكنھ رؤیة  " (?Hvem kan se de fremtidige innleggene mine مکتوب " . اآلن تظھر القائمة الفرعیة. في األعلى 29

 ). األصدقاء" (Venner مکتوب "الزر أدناه علی و  )مشاركاتي المستقبلیة؟
 

30" .Venner  وطلبت أن تكون   بحثت عنھمإما أن تكون قد فھم.  معصل وا ت لیعني األشخاص الذین وافقت على ا فیسبوك" على
 . وقلت نعمصدیقا لھم  ك وطلبوا منك أن تكون اسم عن قاموا ھم بالبحثسوف نتعرف علیھا الحقاً)، أو ھذە نعم (ردوا ب صدیقاً لھم و 

 
، ولكن إذا تركت اإلعدادات كما ھي اآلن، فسیتمكن أصدقاؤك المستقبلیون من رؤیة  فیسبوكحتى اآلن لم تقم بإضافة أي أصدقاء إلى  

 . Facebookالصور والتعلیقات والعناصر االخباریة وأشیاء أخرى تختار مشاركتھا على 
 

. تعني كلمة "عام"  تظھر علی الشاشة سترى أن المزید من الخیارات  )Venner(  إذا قمت بالضغط على زر "األصدقاء"
)Offentlig (  "أن أي شخص یستخدم فیس بوك یمكنھ رؤیة ما تشاركھ، و "أنا فقط)Bare meg (  تعني أنك الشخص الوحید الذي

األكثر شیوًعا ھو   عدادده. اإلي تری ذ أحد ھذه اإلعدادات، ما علیك سوى الضغط على اإلعداد ال ختیار. إل ة ما تنشرە یمكنك رؤی 
المشاركة مع األصدقاء، ولكن إذا كنت ترید إعداًدا مختلفًا، فیمكنك اختیاره بالطبع. یمكنك أیًضا الرجوع الحقًا وتغییر إعدادات  

 األمان والخصوصیة إذا كنت ترغب في ذلك. 
 

 اضغط على السھم مرة أخرى إلغالق ھذا الجزء من القائمة.  .31
 

اضغط على السھم الموجود على  ). ?Hvem kan ta kontakt med meg(ة التالیة تسمى "من یمكنھ االتصال بي؟" . النقط 32
 یمین ھذه النقطة لرؤیة القائمة. 

 
اإلعداد األكثر شیوًعا. ھذا ال یعني   ھذا ھو أن أي شخص یستخدم فیس بوك یمكنھ أن یطلب صداقة معك إذا أراد.  مذکوروھنا   .33

معك. یعني ذلك فقط أن أولئك الذین یبحثون عن  ة تكوین صداقلحون علیك لسی  Facebookالیین ممن یستخدمون  أن جمیع الم
أن یصبحوا أصدقاء لك. في الغالب،   ایطلبو بإمکانھم أن في الفیسبوك وأن  لك حساب یمكنھم أن یروا أن Facebookاسمك على 

  باستخدام ، فقم فقط بالرد لھأشخاص تعرفھم من قبل. إذا تلقیت طلب صداقة من شخص ما ال ترید أن تقول نعم سیتعلق األمر ب 
 . . لن یتم إخطار أي شخص أرسل لك طلب صداقة إذا اخترت تجاھل الطلب ك ھکذا طلبعندما یأتی ) Ignorer("تجاھل" 

 
لبدیل ھو السماح فقط ألصدقاء األصدقاء. ھذا یعني أنھ یسمح فقط  وإذا كنت ال ترید أن تتاح الفرصة للجمیع لالتصال بك، فإن ا

اختیار  لك. إذا كنت ترید  صداقة   الفیسبوك بإرسال طلبات ھ علی لألشخاص الذین ھم بالفعل أصدقاء الفیسبوك مع واحد أنت صدیق
 في القائمة. واضغط على الخیار اآلخر الذي یظھر  )  Alle("الكل"  المسمیھذا اإلعداد، فاضغط على الزر 

 
 اضغط على السھم مرة أخرى إلخفاء ھذا الجزء من القائمة.  .34
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  ).?Hvordan får jeg noen til å slutte å plage meg( ھي "كیف أقوم بإیقاف شخص ما عن إزعاجي؟"  دنیا. النقطة ال35

على األرجح، لن  ولکن معرفة ھذه النقطة. ، فمن المفید فیسبوكعلى   کون علی اتصال بھ شخًصا ما ال ترید أن ت ھناك إذا وجدت أن 
 .  ھاتحتاج إلی 

 
 اضغط على السھم. 

 
"حظر"    ھذا یسمی بـلكتروني لشخص لم تعد ترغب في االتصال بھ. اإلبرید ال. في ھذا الحقل، یمكنك إدخال اسم أو عنوان 36

)blokke    (الشخص. لكن كما قلت، على األرجح لن تحتاج أبداً للقیام بذلك . 
 

 وإضافة األصدقاء   عن البحث. 37
 

  لص واللت الصور واألخبار وأشیاء أخرى.  تھم، ومشاركوالمعارفباألصدقاء  للبقاء على اتصال   فیسبوكیستخدم معظم الناس . 38
 . كقائ د صأ قائمة  لیإ  مضافتھإ  لیإ جتحتا، ما ص شخ مع
 

  ةالشخصی  ھمات لفمل ھموصورائھم یستخدم معظم األشخاص اسم. معنھ ث لبح ا لیإ جتحتا، فیسبوك علی  كقائ دصأ  علی ور للعث  .39
عدسة مكبرة  حقل البحث یرمز إلیھ ب حتى یسھل التعرف علیھم. یمكنك العثور على حقل البحث في أعلى الصفحة أو في التطبیق.  

 . كتابة اسم الشخص الذي تبحث عنھ ب البحث وابدأ  علی حقل صغیرة. انقر فوق 
 

في قائمة أسفل الحقل الذي تكتب فیھ. إذا لم یكن لدى صدیقك  االقتراحات  اقتراحات لمن تبحث عنھ. تظھر ھذه  سیسبوكقدم ی س. 40
 ، فلن تجده.  علی خدمة فیسبوكحساب 

 
 عندما ترى الشخص المناسب یظھر في القائمة، اضغط على اسمھ. 

 
أو  ) vegg(ما یطلق على ھذا الملف اسم "الجدار"   إلى صفحة الفیسبوك أو "الملف الشخصي" للشخص. غالبًاعندھا تنتقل . 41

 . وكیف یمكن استخدامھ في وقت الحق ي الزمن  الخط. سنتحدث أكثر عن ) tidslinje(  "الخط الزمني" 
 

 ). Legg til venn(  . إلضافة الشخص إلى قائمة أصدقائك، اضغط على زر "إضافة صدیق"42
 

 . شخص صغیر وعالمة زائدلھ شکل  الزرغالباً ما یتم العثور على الزر في أعلى الصفحة. 
 

الفیسبوك. قد یرسل آخرون   ك علی یتم إرسال طلب صداقة للشخص ویمكنھ اختیار قبول أو تجاھل طلبك لیكون صدیق عندھا. 43
 ك. مماثلة لأیًضا طلبات 

 
 في وقت الحق.  تحدث عنھ طلبات الصداقة ھذه سن   أین تظھراالتصال بشخص ما أم ال. یمكنك أیًضا دائًما اختیار ما إذا كنت ترید 

 
بنفس   تقوم بذلك . فیسبوكعلى   غیرھاأشیاء کثیرة وومن الممكن أیًضا البحث عن الشركات والمؤسسات والنوادي والفرق  .  44

 . لبحثعند البحث عن األصدقاء. ابدأ بكتابة اسم ما تبحث عنھ في حقل ا الطریقة کما
 

. یمكنك القیام بذلك عن طریق الضغط  )like( . في الغالب ال یمكنك أن تصبح صدیقاً للمؤسسات ولكن یمكنك اختیار "إعجاب" 45
 على.یشیر لألإبھام   ) الذي ھو علی شکلliker("أعجبني"    المسمیعلى الزر 

 
  ھذهب تنقر علی أعجبني معبرا عن إعجابك العدید من المنظمات المختلفة والناس. عندما عبر المرء عن إعجابھ ب یمكن أن ی . 46

وصور ومقاطع الفیدیو وما   یة خبارإ ، قضایاعلى سبیل المثال ،نشرعندما یقوم ھؤالء ب ، ستتمكن من رؤیة المنظمات أو األشخاص
من   العدیدیعجبھ . البعض لدیھ العدید من األصدقاء و وكفیسب من جھات االتصال على   العدد الذي تریدشابھ. یمكنك الحصول على 

 أو الزمالء. المقربة العائلة  عم صداقات فقط قد یكون اآلخر   بعضال، والمستخدمین
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في حقل    عنھ/ أحد أفراد العائلة أو  شيء آخر من خالل البحث عنھاعلی  اطلب من الجمیع العثور على صدیق واحد على األقل، أو 

. ھذا قد یستغرق بعض الوقت. تأكد من حصول الجمیع على المساعدة التي  إعجابات لھمإرسال طلبات صداقة أو البحث ومحاولة 
مرة أخرى بینما یتبع الجمیع في الدورة   علیم ھذا الجزء من الت  ال ضیر من مراجعةدعھم یساعدون بعضھم البعض. و  یحتاجونھا،

 المكتبة المحلیة أو ما شابھ. صفحة عن صفحات البلدیة أو    اأن یبحثوعلیھم خطوة بخطوة. اقترح  التعلیم 
 

 ؟ يخط الزمن ال . ما ھو 47
 

.  لمستخدمالزمني كملف تعریف ل خط زمني. یعمل ال خط لدیھم  الفیسبوك. جمیع األشخاص والشركات وغیرھم ممن یستخدمون 48
مشاركتھا مع   یرید الشخص أو المؤسسةالتي  یمكنك ھنا الحصول على بعض المعلومات عن الشخص أو المؤسسة، ورؤیة األشیاء 

. یعتمد مقدار ما تراه على ما إذا كنت صدیقًا أم ال، وأي إعدادات الخصوصیة یتم استخدامھا. یختار البعض  فیسبوكاآلخرین على  
 قلیل. مشارکة الالبعض اآلخر یختار أن یشاركوا الكثیر، و

 
من   فیسبوك الخط الزمني الخاص بك. إذا لم یكن لدیك ملف شخصي على ، سترى ةئمااسمك على شریط القعلی . إذا ضغطت 49

مواد القراءة المثیرة أو مقاطع الفیدیو  ل بط وارنشر  یمكنك نشر الصور، أو  مع الوقت یوجد الكثیر علیھ حتى اآلن، ولكن  ن قبل، فل
 المضحكة ھنا، إذا كنت ترغب في ذلك. یمكنك أیضا إضافة المزید من المعلومات وصورة لنفسك إذا كنت ترغب في ذلك.  

 
یھ  إذا كنت تستخدم التطبیق، یجب علیك الضغط مرة أخرى على رمز القائمة. في أعلى القائمة التي تظھر ، تشاھد اسمك، اضغط عل

 للوصول إلى الخط الزمني الخاص بك.
 

" ، یمكنك نيعجب أ"عبرت عن إعجابك بھم بالضغط علی كأصدقاء أو  مأضفتھذین الأولئك الخط الزمني ألي من  إلی. إذا دخلت 50
اضغط  الزمني الذي ترید االطالع علیھ في حقل البحث و الخط الزمني الخاص بھم. ابحث عن  الخط مشاھدة ما قاموا بنشره على 

 المزید. إلطالع علیالزمني ل سفل الخطنتقال أل . قم بالتمریر/ االاالسمعلى 
 

  الذي یسمیتستخدم الحقل  لھذا الزمني للمستخدمین اآلخرین إذا كنت ترغب في ذلك.  الخط. یمكنك أیًضا كتابة شيء ما على 51
زمني یمكن أن یراه اآلخرون الذین لدیھم اتصال مع  ال الخط، ولكن تذكر أن كل ما كتب على )… skriv noe( "اكتب شیئًا ..." 

  أال یراھا غیر   الشخص. ھذا لیس المكان المناسب إلرسال رسائل خاصة. إذا كنت ترغب في إرسال رسالة أو أي شيء آخر یجب
 ).  chat"دردشة" (تحتاج إلى فتح  ، فإنكأصدقائك بین من شخص محدد 

 
 MESSENGER مسنجر  الدردشة بإستخدام . 52

 
، یجب علیك الدردشة معھ. تشبھ الدردشة إرسال رسالة  فیسبوكعلى  ینبغي أال یراھا سوی صدیق محدد لك . إلرسال رسالة 53

 . الزمني خطھ نصیة قصیرة، وستكون لدیك سیطرة أفضل على من یمكنھ رؤیة ما تكتبھ، وما إذا كنت ترید الكتابة على  
 

وصورة فقاعة  )  Melding( "رسالة"  المسمیوابحث عن الزر   فیسبوكعلى   الخاص بھ  الزمني إلی الخط للدردشة مع صدیق، أدخل 
 . اضغط على الزر لبدء الدردشة.  الحوار 

 
من قبل، فسیتم إشعارك أنك بحاجة إلى تنزیل   تدردش اللوحي ولم  کمبیوتركعلى ھاتفك الذكي أو  فیسبوك إذا كنت تستخدم تطبیق 

   فیسبوك. على الھاتف الذكي والكمبیوتر اللوحي لتتمكن من الدردشة على  یجب أن یكون لدیك ھذا البرنامج ". مسنجر تطبیق باسم "
 

 . إلی الخطوة التالیة قبل االنتقال  بتنزیلھ Messengerإلى تنزیل  ون یحتاج الذین  حتی یقوم کل انتظر 
 

 منفصلة. نافذە . إذا كنت تستخدم متصفح ویب، فتفتح الدردشة في نافذة صغیرة في أسفل یمین 54
 الشاشة بأكملھا.   النافذةغطي ت ". یحدث ذلك تلقائیًا وسMessengerإذا كنت تستخدم التطبیق، فستبدأ الدردشة في تطبیق آخر یسمى "
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  . إن ما ترسلھ یظھر على الجانب األیمنمعھ صلواتت  يلذا  لشخصا بینو بینك یتم مبادلتھا لتيا لرسائل ا كل  شة ردلدا ض تُعر. 55
 . الشاشة  على یسار  یظھرصدیقك  ما یکتبھ، ومن الشاشة

 
 . ) … Skriv en melding("اكتب رسالة ..."  یرد الحقل األبیض في أسفل الدردشة حیث  علیلكتابة رسالة، انقر 

 
 على لوحة المفاتیح إلرسال الرسالة.   ) Enter"إدخال" (  اضغط على ة ما تریدە،بكتاب .عند قیامك 56

 
 صغیرة التي ظھرت بجانب ما كتبتھ.ال ورقیة ال طائرة ال تستخدم التطبیق، اضغط على صورة السھم أو  نت. إذا ك57

 
أو أنك  ، ماأنك تحب شیئًا  ھذا الرمز  قد یعنيوأو "اإلعجاب" ھو رمز یستخدم على نطاق واسع في فیسبوك،   أعلیإلی   . اإلبھام58

 توافق علیھ أو أنك قد فھمت ما قالھ الشخص. یمكنك أیًضا استخدام الرمز في الدردشة. تجده في أسفل الیمین.
 
 

  ن) أو مستندات في الدردشة، لكننا لاألوجھ المبتسمة(  ایموجي/یة. بعد كل مرة یمكنك أیًضا محاولة إضافة صور أو رموز تعبیر59
مع شخص   تمرن علیھاالقلیل عن فیسبوك، أو  یعرف في ھذه الدورة التدریبیة. جرب بنفسك مع شخص تعرفھ   تطرق إلی ذلكن 

 موجود ھنا في الدورة الیوم. 
 

استخدم الدردشة  وفتح مكالمة فیدیو و . قد یكون من الحكمة أیًضا معرفة أنھ من الممكن إضافة المزید من األشخاص إلى الدردشة 60
أولئك الذین   عندالرموز أیضا  ھذە جمیع  توجد باستخدام الرموز التي تراھا ھنا.  االمکانیات. استكشف ھذه غیرە لالتصال و
 . قلیالً تختلف   في النافذةأماکنھا  ة والھواتف الذكیة، فھي تبدو متشابھة تماًما، ولكناللوحی  الکمبیوتراتیستخدمون 

 
 اإلعجاب وکتابة التعلیقات والمشارکة  .61

 
مشاركة الصور والتعلیقات والمقاالت وغیرھا من األشیاء التي نشرھا  إعادة و ردود ال إمکانیة کتابةأیًضا  فیسبوك . یتیح لك 62

 . فیسبوك والالعبون التجاریون وغیرھم على أصدقاؤك والشركات 
 

  "بنيعجأ"  ھذە المیزات  یمكن العثور على میزات ھذا أدناه أو في بعض الحاالت بجانب الصورة أو التعلیق أو المقال. تُسمى . 63
)Liker ( " تعلیقو "  )Kommenter( " مشارکة و"  )Del( استخدام واحد أو أكثر  ، ولھا رموز یسھل التعرف علیھا. یمكنك اختیار

 من ھذه المیزات عندما ترى شیئًا ترغب في الرد علیھ حتى یراه المستخدمون اآلخرون. 
 

 یشیر لألعلی.   إبھام معكید ھذە المیزة ظھر ت . میزة "أعجبني" ھي طریقة سریعة لتقدیم التعلیقات إلى المرسل. 64
 

على  وستظھر رموز مختلفة.   وعندھاالماوس فوق زر "أعجبني"،  فأرة/ال. إذا كنت تستخدم جھاز كمبیوتر، فاضغط على مؤشر 65
 اللوحیة والھواتف الذكیة، ضع إصبعك على إبداءات اإلعجاب واضغط حتى تظھر الرموز. کمبیوترات ا
 

"  إعجاب /لألعلی "إبھامما تم مشاركتھ. یمكنك االختیار بین إزاء  الذي ترید إظھاره  ردك الرمز الذي یعبر عن  علی ثم أشر أو انقر 
 .  أو "قلب" أو "ضحك" أو "مفاجأة / صدمة" أو "حزین" أو "منزعج / غاضب / مستفز" 

 
الصورة أو المقال أو   ي"ت عجبن عجبني/أ"أ یعنياإلعجاب. استخدام ھذه الرموز ھو استخدام رمز لعدید من األشخاص األکثر شیوعا لو

 التعلیق.  
 

 .  فیسبوكاتك الخاصة على الصور والمشاركات واألشیاء األخرى التي یتم نشرھا على من الممكن أیًضا كتابة تعلیق. 66
 

 أو ...  ) Kommenter(  "تعلیق" المسمی إما على الزر تضغط للتعلیق، 
 

 ).  Skriv en kommentar(  'اكتب تعلیقا'  حیث کتبضغط في الحقل ت . ... 67
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إلنھاء التعلیق  )  enterإدخال (اكتب تعلیقك. إذا كنت تستخدم جھاز كمبیوتر سطح مكتب أو كمبیوتر محمول ، فاضغط على . 68

 بعد ذلك أسفل الصورة أو المشاركة التي اخترت التعلیق علیھا.التعلیق ونشره. سیظھر 
 

بھ سھًما أو طائرة ورقیة صغیرة للنشر (ھذا الرمز  الرمز الذي یش علیلوحي أو ھاتف ذكي، انقر وإذا کنت تستخدم کمبیوتر   .69
 . ھو نفس الرمز المستخدم في الدردشة) 

 
 . )Del(  . للقیام بذلك، اضغط على زر "مشاركة" بنشرھا آخرونمداخلة قام . یمكنك أیًضا اختیار مشاركة صورة أو مشاركة 70

 
 . ھذە الخیارات اآلن إلى كل  تطرق ثالثة خیارات. سوف ن  ھنا تظھر . 71

 
الزمني   خط سیظھران على ال  داخلةفإن الصورة أو الم   "Del nå (Venner)"إذا اخترت الخیار "مشاركة اآلن (األصدقاء)" . 72

 ھناك.  ھا حتى یتمكن أصدقاؤك من رؤیت  فیسبوك الخاص بك على 
 

 ة. نافذة جدید) فستفتح …Del( "مشاركة ..." الثاني  بدیلالعلى  تضغط أما إذا  . 73
 

 . ) … Si noe om dette( "قل شیئًا عن ھذا ..."  الحقل المسمی حصل على فرصة لكتابة شيء ما في ھنا ت . 74
 

  على خطك الزمني علىیظھران  قمت بإدخالھما نذی لوالتعلیق ال فإن المداخلة ، )Publiser( ضغط على الزر "نشر" إذا قمت بال. 75
 فیسبوك. 

 
على صفحة أخرى غیر صفحتك الخاصة، یمكنك القیام بذلك عن طریق النقر على القائمة المنسدلة  مداخلة لنشر الصورة أو ال. 76

ذلك على عدة   عند. ستحصل )Del på din egen tidslinje(  "مشاركة على الخط الزمني الخاص بك"  تجدأعلى النافذة حیث 
 خیارات للمشاركة. 

 
الخیار الذي تریده. في ھذا   انقر علی في مجموعة أو في حدث. أو   ي (الحائط) لصدیق یمكنك اختیار المشاركة على الخط الزمن . 77

 الخط الزمني لصدیق.  علی المثال، نختار مشاركة 
 

بغض النظر عن الخیار الذي تختاره. أوالً، یُطلب منك إدخال اسم الصدیق أو المجموعة أو  تقریبا نفسھا ھي النافذة التي تنبثق . 78
 في حقل االسم. یمكنك إدخال المزید من األسماء إذا كنت ترغب في ذلك.  االسم  . أدخل معھ مشاركةالید الحدث الذي تر

 
 أو تعلیق قبل المشاركة.   قصیرة. ھنا أیضا یمكنك اختیار كتابة رسالة 79

 
 . ) Publiser(  .عند قیامك بإدخال جمیع المستلمین الذین تریدھم وربما كتابة تعلیق، یمكنك الضغط على "نشر" 80

 
، فستظھر نافذة  الزر. إذا ضغطت على ھذا )Send som melding( . الخیار األخیر الذي یمكنك اختیاره ھو "إرسال كرسالة" 81

،  )Publiser( مجموعة أو ما شابھ. عند الضغط على "نشر"  معزمني أو في الخط ال عندما ترید المشاركة  تلك التي تظھر تشبھ 
أو الصورة في نافذة الدردشة (كما ھو الحال في الدردشة العادیة). ال یظھر المحتوى إال للشخص أو   داخلة ستظھر الرسالة أو الم

 عادیة.  کدردشة بعة المحادثة حول ما قمت بمشاركتھ ویمكنك متالك   األشخاص الذین تختار مشاركتھم. ھنا یمكنھم إرسال تعلیقات
 

 القائمة  شریط تعرف على  . 82
 

على   فیسبوكك لأزرق عند استخدامالشریط ون یکون لالموجود في أعلى الشاشة.  شریطھو ال فیسبوك ل  القائمة شریط .  83
 على األجھزة اللوحیة أو الھواتف الذكیة.  Facebookقد یبدو مختلفًا قلیالً عند استخدام تطبیق  ھالكمبیوتر، ولكن 
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سفل. تتوفر معظم  األوبعضھا في الصورة بحیث تظھر بعض المیزات في أعلى مقسما القائمة  سیکون شریطعض األماكن في ب .  84
ح ویب أو تطبیقًا، حتى إذا كان لدیك عدد أقل قلیالً من الخیارات عند  المیزات األكثر أھمیةً بغض النظر عما إذا كنت تستخدم متصف

 استخدام التطبیق. 
 

 ھو المكان الذي تبحث فیھ عن األصدقاء والمجموعات واألحداث وما إلى ذلك. و. حقل البحث نعرفھ من قبل،  85
 

إلى ھذه  تطرق بالتفصیل ة اختیارات للقائمة. سن مستخدمي الكمبیوتر، نجد ثالث  عندالذي یظھر  ة شریط القائمعلی یمین ال. إلى 86
 . نرى أین یمكن العثور علیھا في التطبیق أیًضاسو  الخیارات

 
  خطعلى الفور إلى الحائط / النتقل . یعرض اختیار القائمة األول صورة الملف الشخصي واسمك. إذا ضغطت على ھذا فسوف ت 87

 الزمني الخاص بك. 
 

تظھر قائمة طویلة تظھر الكثیر مما  ، فرمز القائمة (ثالثة خطوط أفقیة)  علیمة ھذا في التطبیق، انقر القائ  اختیار. للعثور على 88
لتوفیر مساحة أفضل عند استخدام التطبیق على الھواتف الذكیة   ھاعبر المتصفح ولكن تتم إزالت  فیسبوكھو مرئي دائًما عند استخدام  

 واألجھزة اللوحیة. 
 

عبر المتصفح ولكن تتم إزالتھا لتوفیر مساحة   فیسبوكقائمة طویلة تعرض الكثیر مما یمكن رؤیتھ باستمرار عند استخدام    تظھر. 89
 أفضل عند استخدام التطبیق على الھواتف الذكیة واألجھزة اللوحیة. 

 
واسمك. اضغط علیھ للذھاب إلى الخط الزمني الخاص   شخصيملف الالالجزء العلوي من شریط القائمة صورة  في  . یعرض 90
 بك.

 
 متصفحالعودة إلى  .91

 
إنھ الشيء نفسھ الذي یظھر عند دخولك إلى   مواد الجدیدة.، سیتم نقلك إلى قائمة ال)Hjem("الصفحة الرئیسیة"    تضغط علیعندما 

غیرھا  األخبار و ونھ مننشرما ی و ھمیتغیر باستمرار لیعرض لك ما یشاركھ األصدقاء والجمعیات والمؤسسات وتعلیقات ھو ، وفیسبوك
 . من األشیاء

 
 ، سیتم نقلك إلى النبذة اإلخباریة. الرمزرمز. صورة لشاشة صغیرة. إذا ضغطت على ھذا  علی شکلفي التطبیق، تظھر ھذه المیزة 

 
إلى عرض قائمة   ە المیزة متاحة فقط في متصفحك. یؤدي الضغط على ھذ) Finn venner(ن أصدقاء"  . میزة "البحث ع92

.  Facebookإذا أردت، یمكنك إضافة أشخاص من ھذه القائمة كأصدقاءك على  . تعرفھمربما فیسبوك أنك یفكر بالمستخدمین الذین 
"البحث عن   میزةأیًضا. إن  یؤدي المھمة مالبحث ثم إضافتھلبحث عن أصدقاء في حقل ، فاستخدام ھذه المیزةلست مضطڕا ال 

 یجب علیك البحث یدویًا.  فھنا،  فیسبوكفي تطبیق  ) غیر متوفرة Finn venner(أصدقاء"  
 

و "الرسائل"  )  Venneforespørsler(: "طلبات الصداقة"  التي سنتطرق إلیھا تالیا ھياختیارات القائمة الثالثة . 93
)Meldinger  ( "و "اإلخطارات  )Varsler ( . 
 

  ة بجانب بعضھما البعض في شریط القائم الرموزتکون ھذە عند استخدام المتصفح،  . رموزمتوفرة فقط علی شکل . ھذه المیزات 94
في أعلى الصورة أو أسفلھا یعتمد على  موجودة  تكون الرموز متطابقة، ولكن ما إذا كانت ففي التطبیق، أما بلون أزرق داكن.   يوھ

 . اللوحي  الکمبیوترما إذا كنت تستخدم الھاتف الذكي أو 
 

  -حدث فیھا شيء جدید في الفئة  ی الثالثة ھي ظھور رقم صغیر في مربع أحمر بجانب الرمز في كل مرة   الرموزھذه ب  خاصاألمر ال
 صوت أیًضا تماًما كما یحدث عندما تتلقى رسالة نصیة على ھاتفك.   یصدرا غالبًا مو
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صدیقًا  یکون  . عندما یطلب منك شخص ما أن )Venneforespørsler(  ھي "طلبات الصداقة" سنتطرق إلیھا. الفئة األولى التي  95
 مر.  طلب صداقة أرسلتھ إلى شخص آخر، سیظھر رقم في المربع األح  عندما یتم قبول لك، أو

 
إلى شخص آخر، سیظھر ھنا رقم   ھكنت قد أرسلت  ة الذيصداق ال طلب عندما یقبل  وعندما یطلب شخص ما أن یكون صدیقك أو .  96

قبول أو رفض طلب  ستحصل علی إمکانیة في المربع األحمر. سیؤدي الضغط على الرمز إلى عرض قائمة توضح لك ما حدث و
 الصداقة. 

 
 . )Meldinger(  "الرسائل" . الفئة التالیة ھي 97

 
 رقم في حالة حدوث شيء ما منذ آخر مرة.  بداخلھ . ھنا أیضا یظھر مربع أحمر 98

 
. سیؤدي الضغط على الرمز إلى عرض قائمة بالمحادثات التي أجریتھا، وستظھر أحدثھا في األعلى. اضغط على إحدى  99
 ذة الدردشة. في نافالمحادثة  یتم فتحففي القائمة للمتابعة،   حادثاتالم

 
 

قوم باإلبالغ عن أنواع أخرى من األشیاء التي تحدث على فیسبوك والتي  ی  وھو،  )Varsler("التنبیھات"   واألخیر ھ  الرمز . 100
أو علّق  أو أعرب عن إعجاب إن شخًصا ما نشر  أو بإخطار حول دعوة لالنضمام إلى حدث أو مجموعة، یتعلق األمر ب تھمك. قد 

 شخًصا تعرفھ لدیھ عید میالد وأشیاء أخرى كثیرة.  بإخطار حول أنالزمني أو  خطكعلى 
 
 

 تنبیھات جدیدة لك. ما تکون ھناك مربع أحمر عندداخل ، یظھر رقم في ن. كما ھو الحال مع الفئتین األخریی 101
 

  ی الصفحة حیث حدثم إرسالك إلاضغط على الرمز لرؤیة قائمة بما حدث. إذا ضغطت على إحدى النقاط في القائمة، فسیت . 102
 شيء ما. 

 
الذي   في التطبیقعبر المتصفح وعبر رمز القائمة  فیسبوكعبارة عن سھم عند استخدام  ة ھوعلى شریط القائم األخیر الرمز . 103

 ثالثة أشرطة.  لھ شکل
 

. في ما یلي العدید من  فیسبوكعلى قائمة طویلة من األنشطة األخرى التي یمكنك القیام بھا على   تحصل على ھذا  تضغط إذا  . 104
، ولكن خیارات القائمة الوحیدة التي سنتحدث عنھا  مھارةمستخدًما أكثر المرء صبح ی التي یمكن للمرء استكشافھا عندما  مکانیاتاإل

   ).  Logg ut(  و "تسجیل الخروج"   )Hjelp(في ھذه الدورة ھي تلك التي تسمى "مساعدة" 
 

نقلك إلى   الخیار یتمالضغط على ھذا  عند. علی القائمةسفل قلیال نحو األ)  Hjelp("مساعدة" القائمة  خیاریمكنك العثور على  . 105
المزید حول جمیع المیزات والخدمات واإلعدادات وقدرات إعداد التقاریر التي تقدمھا   تعلمحیث یمكنك  Facebookمركز مساعدة 

 إذا واجھتك مشاكل وأوضاع تصبح فیھا غیر متأكد. ھنا الخدمة. قد یكون من الحكمة البدء 
 

 الخروج . تسجیل الدخول و106
 

یجب على أولئك الذین یستخدمون التطبیق   . )Logg ut ("تسجیل الخروج"   القائمة، یظھر خیار القائمة علی سفل قلیال نحو األ . 107
 . إلى أسفل القائمة نتقال على الھاتف الذكي أو الكمبیوتر اللوحي التمریر / اال

 
تلقى رسائل وتنبیھات قبل تسجیل الدخول مرة أخرى. إذا كنت تستخدم  ت ولن  فیسبوك ھذا الخیار یسجل الخروج من  علی ضغطال 

بوك لیس شائعًا.  سفی  منلوحي أو ھاتفًا ذكیًا حیث تكون في الغالب المستخدم الوحید، فإن تسجیل الخروج جھاز كمبیوتر أو جھاز 
تسجیل الدخول  بدال من الشاشة بمجرد حدوث شيء مھم التنبیھات واإلخطارات علی الحصول على  مریحیجد معظم الناس أنھ من ال

لتحدیث. إذا كنت تستخدم جھاز كمبیوتر أو جھاز لوحي أو ھاتف یستخدمھ العدید من األشخاص المختلفین، فمن المھم أن  من جدید ل
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یر كلمة  قوم بتغی ت أن والتظاھر بأنھ أنت أو  صفحتك علی فیسبوك   تتذكر تسجیل الخروج حتى ال یتمكن أي شخص من الوصول إلى
 مكتبة أو مكان عام آخر. تعود ملکیتھ لذا كنت تستخدم جھاز كمبیوتر المرور أو ما شابھ. من المھم بشكل خاص إ

 
 " (تسجیل الخروج).   Logg ut "  لتسجیل الخروج، اضغط على 

 
. من المحتمل أنك تتذكرھا منذ أن أنشأنا ملفات شخصیة  كتسجیل الخروج، سوف تظھر ھذه الصور على شاشات عند قیامك ب . 108

 في وقت سابق.  
 

ترید تسجیل الدخول مرة أخرى، فیجب علیك كتابة بریدك اإللكتروني أو رقم ھاتفك المحمول وكلمة المرور في  إذا كنت . 109
 في أعلى الصفحة.  ) Logg inn( المتصفح قبل الضغط على زر "تسجیل الدخول" 

 
 إذا كنت تستخدم التطبیق، فما علیك سوى النقر على اسمك أو صورتك في منتصف الشاشة. 

 
وقم  ) Logg inn på en annen konto( م تكن صورتك أو اسمك مدرًجا، فانقر فوق "تسجیل الدخول إلى حساب آخر" . إذا ل110

 المتصفح.   ونستخدمأولئك الذین ی بتعبئة معلوماتك تماًما مثل 
 

 الفیسبوك مرة أخرى! تکون قد دخلت إلی ذلك، قیامك ب بمجرد 
 

 . انتھى.111
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