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فيس "ميكن الدخول إليه جماناً وتديره شركة  للتواصل االجتماعي موقع ويب  Facebookباإلجنليزية فيس بوك

  . هلا كملكية خاصة حمدودة املسئولية" بوك

 
الذين ختصصـا يف  وكريس هيوز داستني موسكوفيتز بتأسيس الفيس بوك باالشتراك مع كل من مارك زوكربريج 

كانت عضوية  ردجامعة هارفاوكانا رفيقي زوكربريج يف سكن اجلامعة عندما كان طالبا في علوم احلاسب دراسة
املوقع مقتصرة يف بداية األمر على طلبة جامعة هارفارد، ولكنها امتدت بعد ذلك لتشمل الكليـات األخـرى يف   

مث اتسعت دائرة املوقع لتشمل أي طالب جـامعي، مث طلبـة    .وجامعة ستانفورد آيفي ليج وجامعة بوسطن مدينة
  . عاما فأكثر ١٣املدارس الثانوية، وأخريا أي شخص يبلغ من العمر 

facebook 
- Wall   أو لوحة احلائط وهي عبارة عن مساحة خمصصة يف صفحة امللف الشخصي ألي مستخدم حبيث تتـيح

  . لألصدقاء إرسال الرسائل املختلفة إىل هذا املستخدم
Pokes  وهي عبـارة  (ثارة االنتباه إىل بعضهم البعض افتراضية إل" نكزة"أو النكزة اليت تتيح للمستخدمني إرسال

  . عن إشعار خيطر املستخدم بأن أحد األصدقاء يقوم بالترحيب به
Photos م إىل املوقعأو الصور اليت متكن املستخدمني من حتميل األلبومات والصور من أجهز  
 Status  أو احلالة اليت تتيح للمستخدمني إمكانية إبالغ أصدقائهم بأماكنهم وما يقومون به من أعمال يف الوقت

  احلايل
News Feed  أو التغذية اإلخبارية اليت تظهر على الصفحة الرئيسية جلميع املستخدمني، حيث تقوم بتمييز بعض

خصي، وكذلك األحداث املرتقبة وأعياد امليالد اخلاصة بأصـدقاء  البيانات مثل التغيريات اليت حتدث يف امللف الش
  . املستخدم
Gifts     أو اهلدايا، اليت تتيح للمستخدمني إرسال هدايا افتراضية إىل أصدقائهم تظهر علـى امللـف الشخصـي

  . دوالر لكل هدية، وميكن إرفاق رسالة شخصية ا ١.٠٠تتكلف اهلدايا . للمستخدم الذي يقوم باستقبال اهلدية
 Marketplace أو السوق الذي يتيح للمستخدمني نشر إعالنات مبوبة جمانية  .  
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ألنك من خالله تستطيع ان تدخل اىل صفحتك ىف ) E-mail(اهم شى للتسجيل باملوقع هو توفر بريد الكتروىن 

  موقع الفيس بوك 
  دناه اضغط على الرابط أ Gmailلتعلم كيفية إنشاء بريد الكتروىن بريد الكتروىن ىف موقع 

  من االلف للياء  mailG موقع ىف بريد الكتروىنكتاب يشرح كيفية انشاء 
  

  نستطيع االن التسجيل بكل سهولة ىف موقع الفيسبوك  Gmailبعد تعلمنا كيفية إنشاء بريد الكتروىن ىف 

  
  .أوالً إدخال اإلسم االول * 
  مث إدخال إسم العائلة * 

  )ئلة هو اإلسم اإلفتراضى ىف حسابكاسم العا+ االسم االول (            
  )ليس بالضرورة الىت تستخدمها ىف بريدك االلكتورىن ميكن ادخال كلمة مرور جديدة(ادخال كلمة املرور * 
  )name@...........com(إدخال الربيد االلكتروىن كامالً * 
  )name@...........com(ىن كامالً إعادة ادخال الربيد االلكترو* 
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  ) .ذكر او أنثى(حتديد اجلنس * 
  ) .اليوم والشهر و السنة(اختيار تاريخ امليالد كامالً * 
  .اخلطوة األخرية نضغط تسجيل * 
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  ذه اخلطوة تستطيع ان جتد اصدقائك بكل سهولة عرب بريد بريدك االلكتروىن اذا اضفتهم ىف دفتر العنـاوين ىف

الربيد االلكتروىن واى شخص منهم مسجل ىف موقع الفيسبوك عرب بريده االلكتروىن املوجود عنـد ىف بريـدك   
  .تستطيع ان جتده 
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لومات تستطيع ويستطيع أصدقاءك العثور عليك بكل سهولة بناءاً على املدرسة الثانوية او اسم بإدخالك هلذه املع
  .ايضاً تستطيع ان تتخطى هذه اخلطوة وتعديلها فيما بعد من خالل الصفحة الشخصية الكلية او مكان العمل 

  

 

  
  ية ىف هذه املرحلة لديك خياران للتحميل الصورة الشخص

تستطيع ان حتميل صورة موجودة اصالً ىف جهاز الكمبيوتر لديك وتعيينه صورتك الشخصية وهنا  :اخليار االول 
  .الصورة تكون اكثر جودة ألا قد تكون مأخوذة بكامريا فتوغرافية وحمفوظة ىف اجلهاز 

تتوفر ىف أجهـزة الالبتـوب او   (تر هو اخذ لقطة مباشرة بكامريا الويب املدجمة ىف جهاز الكمبيو :اخليار الثاىن 
وىف هذه احلالة قد ال تكون الصورة جيدة  desktopاو من خالل كامريا خارجية ولكن موصولة جبهاز ) احملمولة

حيث يتداخل لديها عدة عوامل منها اخللفية واإلضاءة وما شابه ذلك وانصح هنا بتحميل صورة حمفوظة وماخوذة 
  .لديها اجلودة بصورة افضل  ربكامريا فتوغرافية حيث تتوف
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  .السر ىف حساب الفيسبوك هو كلمة السر الىت أنشأا ىف مرحلة التسجيل ىف موقع الفيسبوك كلمة 

 

  

mailto:mudather_87@yahoo.com


____mudather_87@yahoo.com 
 

١٠ 

 

 
 

 

mailto:mudather_87@yahoo.com


____mudather_87@yahoo.com 
 

١١ 

 
  :من إجياد األصدقاء بعدة طرق ميكنك 

يقوم موقع الفيسبوك بتحليل املعلومات الىت ادخلتها سواء معلومات العمل او معلومات / ١
نوية مث معلومات يع دارسى املدرسة الثاعطيعك املعلومات املتطابقة مع مجالدراسة ومن مث ي

  .العمل وهكذا 
   .معهم او أهتماماتك معلوماتك ايضا يقوم الفيسبوك بترشيح االشخاص الذى يتطابق / ٢

  :الصور حتميل 
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