دليل إنشاء حساب في موقع :Facebook
 افتح موقع Facebookعلى الصفحة الرئيسية .http://www.facebook.com
 يوجد نوعني من استخدامات موقع Facebookوىي حساب شخصي وصفحة جتارية:
حساب شخصي

صفحة جتارية

نوع االستخدام

استخدام افراد

استخدام جهات رمسيو مثل اجلمعيات
اخلريية شركات
منظمات

طريقة التواصل

زر (اضافة صديق) أو Add Friend
ويتوجب انتظار ادلوافقة على اإلضافة ليتم اطالع الزائر
ّ
على حمتوياهتا.

زر (أعجبين) أو like
الضغط على ىذه األيقونة يعين أن
تكون من ادلشرتكني يف الصفحة
وادلتابعني لكل جديد يتم اضافتو
فيها.

تكوين العالقات

عالقة احلسابات الشخصية باحلساب الشخصي (طلب
صداقة)

عالقة احلسابات الشخصية بالصفحة
التجارية (أعجبين)

اإلدارة
Administration

تُدار بشخص واحد فقط

أكثر من شخص

عدد األصدقاء

حمدود بـ  0555صديق

غري حمدود
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 ميكن انشاء صفحة  Facebookجديدة عرب أيقونة (انشاء صفحة  )Great Page -ادلوجودة يف الصفحة الرئيسية دلوقع Facebook

اضغط اًشبء
صفحة

أو من ىذا الرابطhttp://goo.gl/2t9ta :

ويتم اختيار (شركة أو منظمة أو مؤسسة)
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 اختار التصنيف اخلاص بصفحت (تعليم) مث كتابة اسم اجلهة ،كمثال :عمادة تقنية ادلعلومات
اختس الفئة (تعليم) ثن اكتت اسن الجهة
واضغط علً هىافقة شسوط صفحبت فيس
ثىك ثن الشسوع في العول ..
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تظهر صفحة احلساب وفيها حالتني:
 إذا كان لدي حساب على  Facebookمنشأ سابقا :ختتار االختيار األول وتضع الربيد االلكرتوين وكلمة السر اخلاصة بو لكي يتم تسجيل
ىذه الصفحة التجاريو على ىذه الربيد ،ويكون ىذا الربيد رمسي وخاص حبساب الفيس بوك للجهة( .مع العلم انو سيتم عرض الصفحة التجارية
فقط على ادلوقع وليس احلساب الشخصي)
 ليس لدي حساب  Facebookمن قبل :ختتار االختيار الثاين وتقوم بتعبئة اخلانات ادلطلوبة إلنشاء حساب جديد ويُستحسن وضع امييل
خاص بو.

الجهة
لدي
يىجد
كبى ال
اذا كبى
حسبة
الجهة
لدي
يىجد
إذا
قجل
هي
هٌشأ
ثىك
فيس
حسبة
فيس ثىك هٌشأ هي قجل يجت
هرا الٌوىذج
تعجأ
الصفحة ثه
فيلتسثط
الجيبًبتهٌب
استخداهه

ثعد كتبثة االختجبز األهٌي يتن
اختيبز الوىافقة علً شسوط
استخدام وسيبسة الخصىصية ثن
شز (سجل اآلن)
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بعد التسجيل تظهر ل رسالة تأكيد

 بعد اكمال التسجيل من الربيد أو الدخول باحلساب ادلنشأ مسبقا يتم الدخول ذلذه الصفحة لتعديل /1صورة الصفحة ويوضع هبا شعار الكلية او اجلهة ،مث
يتم تعديل /2النبذة ادلختصرة عن اجلهة ،مث تعديل /3عنوان موقع اجلهة يف الفيس بوك.
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بعدىا اخرت حفظ لكل التعديالت.
 وهبذا يكون مت انشاء صفحة وحساب يف الفيس بوك ،يتم إدارهتا والتحكم هبا حسب سياسة النشر واخلصوصية.

كيفية اضافة Adminللصفحة:
افتح صفحة اجلهة على لوحة التحكم  Admin Panelواخرت  Edit Pageومنها:

Admin Role
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لتظهر ل الصفحة التالية ويتم اضافة امييل الشخص ادلراد تعيينو Adminعلى الصفحة -مع العلم بأنو ميكن اضافة أكثر من :Admin

هنا  Adminاألساسي

هنا اضافة  Adminالجديد

مث يتم حفظ االضافات.
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