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 المدة الزمنية:

 دقيقة 45-60

 
 
 

 لمواد التي ستحتاج إليها:ا

 فيسبوك - 6الوحدة 

 أهداف التعلم

 يسجل المتدربون في فيسبوك

ا  يضيف المتدربون األصدقاء، ويتابعون الصفحات، وينشئون منشورا

 يتحمس المتدربون الستخدام فيسبوك والتواصل مع األصدقاء

60-45 

 مجموعة

 هواتف ذكية

 خمس

ملصقات 
 لفيسبوك

 ملصق التكلفة المسردقصاصات 

 قصاصات األيقونات نصائح األمان
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 مدخل لفيسبوك

 

 

 

قصاصة أيقونة فيسبوك واطلب منهم العثور اعرض للمتدربين 

 عليها على هواتفهم

 اشرح فيسبوك شرحا موجزا

"يربطك فيسبوك بمجتمعك، سواء كانوا  •

يعيشون بالقرب منك أو بعيدين. يمكنك 

استخدامه للتواصل مع الجهات التجارية أو 

متابعة األخبار أو البقاء على اتصال مع األسرة 

التحديثات عمن تفضله من واألصدقاء أو متابعة 

 المشاهير والفرق الرياضية."

"باستخدام الكلمات والصور ومقاطع الفيديو،  •

يمكنك التواصل مع شخص واحد أو مجموعة 

محددة من األشخاص أو مًليين األشخاص 

 على فيسبوك."

 قم بتجسيد الفوائد!

 

حول كيفية استخدامك أخبر قصتك الخاصة  •

مك بها أنت لفيسبوك والطريقة التي يدع

 وأصدقاءك وأسرتك. بعض األمثلة تشمل:

التواصل مع األصدقاء واألسرة وجهات  •

 االتصال التجارية

 الحصول على المشورة ومشاركتها •

 اإلعًلن عن نشاطك التجاري أو منتجاتك •

 متابعة أخبار العالم والمشاهير والرياضة •

 اجعل الخدمة ذات صلة

يكون فيسبوك ناقش مع المتدربين كيف يمكن أن 

ا في حياتهم الخاصة:  مفيدا

"ما الذي ترغب في استخدامه على اسأل  •

فيسبوك؟" أعطهم بعض االقتراحات بناءا على 

 اهتماماتهم.

 فيسبوك - 6الوحدة 

 ملخص / / الوصول والتسجيل / إضافة األصدقاء و "اإلعجابات" / إنشاء منشور / األمان مقدمة
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 التطبيق العملي!

 "يمكنك الوصول إلى فيسبوك من خًلل التطبيق أو متصفح الويب."اشرح 

"األفضل هو تنزيل واستخدام تطبيق فيسبوك إذا كان لديك هاتف ذكي والوصول نصيحة: 

ا مميزاا." إلى فيسبوك على متصفح الويب إذا كنت  تستخدم هاتفا

 

 عرض ملصق "كيفية تنزيل تطبيق فيسبوك على هاتف ذكي"

إذا  facebook.com/lite إلىأو انتقل  free.facebook.com/liteانتقل إلى  •

ا. freeلم يكن   متاحا

 تنزيل اآلن.اضغط على  •

 افتح تطبيق فيسبوك اليت. •

والوصول إليه "يوضح هذا الملصق خطوات تنزيل فيسبوك اشرح  •

 والتسجيل فيه."

خذ المتدربين من خًلل الخطوات على هواتفهم واشرح لهم أنه يمكنك  •

إضافة األصدقاء ومشاركة النصوص والصور ومتابعة أحدث أخبار المشاهير 

 والفرق الرياضية واألخبار والمزيد.

 

 أظهر للمستخدم كيفية الوصول إلى فيسبوك على الويب 

لديك هاتف مميز، فيمكنك الوصول إلى فيسبوك على "إذا كان  اشرح

 متصفح الويب."

إذا لم يكن  facebook.comأو انتقل إلى  free.facebook.comانتقل إلى  •

free .ا  متاحا

ضع إشارة مرجعية على الموقع اإللكتروني حتى يتمكن المتدرب من  •
 العثور عليه مرة أخرى.

 النشاط: الوصول إلى فيسبوك على هاتفك
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إذا كان اسأل "تحتاج إلى إنشاء حساب حتى يتمكن أصدقاؤك من العثور عليك على فيسبوك." اشرح 

 على الخطوات الموجودة بالملصق: واطًلعهبإمكانك مساعدة المتدرب على إنشاء حساب 

 أدخل االسم الحقيقي .1

 تاريخ الميًلدحدد  .2

 أدخل رقم الهاتف .3

 حدد الجنس .4

 اختر كلمة مرور آمنة يسهل تذكرها .5

 استًلم رمز التأكيد عبر الرسائل القصيرة أو الواتساب وكتابته .6

 "موافق" لتسجيل الدخول انقر فوق .7

 

 نشاط: إضافة األصدقاءال

 

"يجب عليك إضافة أشخاص كأصدقاء على فيسبوك لرؤية الصور والمعلومات التي  اشرح

 ينشرونها ومشاركة صورك وأفكارك."

 

 اعرض ملصق "كيفية إضافة األصدقاء"

 إضافة األصدقاء:

 ارفع أيقونة األصدقاء على فيسبوك واشرح أين تجدها. •

اطلب من المتدربين التواصل مع خمسة أصدقاء على األقل باستخدام  •

 "اقتراحات" من أشخاص قد تعرفهم.

 اطلب من المتدربين البحث عن صديقين محددين على األقل وإضافتهم. •

 الرفض(.أرسل للمتدربين طلب صداقة لتوضيح كيفية القبول )أو  •

اشرح أنه اآلن عندما يستخدمون فيسبوك، سيشاهدون كل ما يشاركه  •

 أصدقاؤهم.

 نشاط: إنشاء حساب فيسبوكال

ك  كيفية إضافة األصدقاءفيسبوك 

 1 2 3 
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 والرياضة وصفحات األخبارالنشاط: أعجب بالمشاهير 

 

 اعرض ملصق "كيفية "اإلعجاب" بالصفحات"

"يمكنك أيضاا متابعة أحدث أخبار المشاهير والفرق الرياضة واألخبار  اشرح •

المفضلة لك من خًلل اإلعجاب بصفحتهم. عندما "تعجبك" الصفحة، ستظهر 

 المعلومات التي ينشرونها عند تسجيل الدخول إلى فيسبوك."

 

 اإلعجاب بالصفحات:

 واشرح أين تجدها. البحثارفع أيقونة  •

اسأل المتدربين عن المشاهير أو الرياضة أو األخبار التي يحبونها واطلب  •

 منهم كتابتها في البحث واالنتقال إلى الصفحة.

 أين ينقرون عليها في الصفحة.وأظهر لهم اإلعجاب اعرض لهم أيقونة  •

واطلب منهم النقر عليها ومعرفة كيف  ،األخبارموجز اعرض لهم أيقونة  •

 تغيرت وجهة نظرهم.
 
 
 
 

امنح المتدربين وقتاا لًلستكشاف. دعهم يضيفون أي عدد يريدونه من األصدقاء  نصيحة:

ا والصفحات. كلما أضافوا أكثر، كان فيسبوك  أفضل لهم. يمكنك أيضاا مشاركة الصفحات األكثر شيوعا

 في المنطقة المحلية.

ك  كيفية متابعة الصفحاتفيسبوك 

1 2 3 3 
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 فيسبوك  – 6الوحدة 

 

 
 

 نشاط: أنشئ منشوراال

 

 يمكنك مشاركة المعلومات الشخصية أو التجارية على فيسبوك.""اآلن دعنا نتعلم كيف  اشرح

 

 

 عرض ملصق "كيفية إنشاء منشور"

 
 أيقونة الصورة/الفيديو واطلب من المتدربين النقر عليها. اعرض •

 الكاميرا إلضافة صورة/فيديو.أنه يمكنك أيضاا تحديد رمز  اشرح •

أنه يمكن إضافة صور أو مقاطع فيديو من الهاتف أو يمكن التقاط  اشرح •

 صور جديدة.

 أنه يمكنهم إضافة نص إلى الصورة/الفيديو أو مجرد نشره بمفرده. اشرح •

أنه يمكنهم أيضاا إنشاء منشورا من الكلمات إذا لم يرغبوا في  اشرح •

 تضمين صورة أو مقطع فيديو.

 
 

 

 االستخدامات الشخصية

 مع المتدربين ما قد يرغبون في مشاركته على فيسبوك. ناقش

شارك ما تنشره على فيسبوك. أظهر لهم بعض المنشورات التي قمت بإنشائها وأخبرهم عن سبب 

 مشاركتك لها.

 "ما الذي ترغب في مشاركته مع أصدقائك وأسرتك؟" اسأل •

 الذي يمكنك نشره لدعم عملك؟" "ما اسأل •

ك
 كيفية إنشاء منشورفيسبوك 

1            2         3   4 
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 األمان

 

ا كما هو الحال في العالم، يمكنك اتخاذ خيارات على فيسبوك حول من ترغب اشرح في  "تماما

 التفاعل معه ومن ال ترغب."

"ستكون الصورة التي اخترتها كصورة ملف شخصي مرئية لجميع مستخدمي فيسبوك. وهذا  اشرح

 يساعد الناس في العثور عليك وإضافتك كصديق على فيسبوك."

 "هل تريد اختيار من يشاهد منشوراتك؟" اسأل

ا.كيفية تحديد الجمهور عند إنشاء منشور وكيفية تغي اشرح  ير إعداد الخصوصية الحقا

 "يمكنك الحصول على منشور يظهر للعامة )كل شخص يستخدم فيسبوك( أو ألصدقاء بعينهم." اشرح

أظهر لهم اختصارات الخصوصية للمتدربين أنه يمكنهم الوصول إلى ضبط الخصوصية اإلضافية.  اشرح

معهم بطلبات الصداقة،  حيث يمكنهم رؤية من يمكنه عرض ملفه الشخصي، ومن يمكنه التواصل

 وكيفية حظر شخص ما يزعجهم.
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 ملخص

 

 العب لعبة أيقونة فيسبوك

 من أيقونات فيسبوك، واحدة تلو األخرى.كل أيقونة  ارفع •

 "أين توجد هذه األيقونة على الهاتف وما هي؟" اسأل •

 للمتدربين ماهية كل أيقونة، إذا كانوا بحاجة إلى دعم. اشرح •

)كالحلويات مثًل( لإلجابات الصحيحة وألصق  قدم مكافآت صغيرة •

األيقونات على الحائط بعد ذلك للمساعدة في تذكير المتدربين 

 بماهيتهم.

 
 

 

 

 

 ملخص التعلم األساسي

 مع المتدربين ما تعلموه عن استخدام فيسبوك. ناقش

 استخدام فيسبوك؟""ماذا تعلمت عن  •

"ما الذي تريد استخدام فيسبوك ألجله في حياتك الخاصة؟ ما أكثر ما يثير اهتمامك وتحمسك  •
 الستخدامه؟"

 "ماذا سيكون منشورك التالي؟" •

اسمح للمتدربين بفتح فيسبوك بأنفسهم، وإنشاء منشورات، ومشاركة الصور، والبحث : نصيحة

 في الصفحات وإضافة األصدقاء. شجعهم على طرح األسئلة أثناء استكشافهم لفيسبوك.
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الملصقات 
 والقصاصات

 وصفحات المعلومات



 

 

  
 كيفية استخدام

كيفية تنزيل تطبيق فيسبوك على الهاتف الذكي أو  فيسبوك 

 الوصول على الويب

1 2 3 4 
 الويب التطبيق



  

1 2 3 4 5 6 7 

 كيفية استخدام

 كيفية إنشاء حساب  فيسبوك 



 

 

  

1 2 3 

 كيفية استخدام

إضافة أصدقاءكيفية  فيسبوك   



  

1 2 3 

 كيفية استخدام

 كيفية متابعة الصفحات فيسبوك 
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 كيفية استخدام

 كيفية إنشاء منشور فيسبوك 

1 2 3 4 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شهادة
 
 
 
 

 أكمل
 تدريب المهارات األساسية لإلنترنت

 المتنقل
 
 
 
 

 
 
 

التوقيع       التاريخ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهادة
 
 
 
 

 أكمل
 تدريب المهارات األساسية لإلنترنت

 المتنقل
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع      التاريخ  


	مجتمع متواصل
	مقدمة إلى مجموعة الأدوات بالدليل
	مقدمة إلى مجموعة الأدوات بالدليل (1)
	الجوانب التي تشملها مجموعة الأدوات
	الجوانب التي تشملها مجموعة الأدوات (1)
	الجوانب التي تشملها مجموعة الأدوات (2)
	الجوانب التي تشملها مجموعة الأدوات (3)
	هذا الرسم البياني يقدم نظرة مرئية عامة على الخدمات والوظائف والمهارات الرئيسية التي يشملها التدريب.
	طريقة استخدام مجموعة الأدوات

	تدريب بايتسايز
	كل جلسة من بايتسايز تتبع بنية مماثلة:
	في أي مجال يمكنك استخدامه؟
	كيف يعمل؟
	الممارسة!
	كيف يعمل؟
	ما هذا؟
	المواد التي ستحتاج إليها
	في أي مجال يمكنك استخدامه؟
	كيف يعمل؟ (1)
	ما هذا؟ (1)
	المواد التي ستحتاج إليها (1)
	في أي مجال يمكنك استخدامه؟ (1)
	كيف يعمل؟ (2)
	الممارسة!
	ما هذا؟ (2)
	المواد التي ستحتاج إليها (2)
	في أي مجال يمكنك استخدامه؟ (2)
	كيف يعمل؟ (3)
	الممارسة! (1)
	ما هذا؟ (3)
	المواد التي ستحتاج إليها (3)
	في أي مجال يمكنك استخدامه؟ (3)
	كيف تعمل؟
	ما هذا؟ (4)
	المواد التي ستحتاج إليها (4)
	في أي مجال يمكنك استخدامه؟ (4)
	كيف يعمل؟ (4)
	الممارسة! (2)
	ما هذا؟ (5)
	المواد التي ستحتاج إليها (5)
	في أي مجال يمكنك استخدامه؟ (5)
	كيف تبقى آمنا؟
	ما هذا؟ (6)
	المواد التي ستحتاج إليها (6)
	ما الذي يستخدم البيانات؟
	كيف تتحقق من تكاليف البيانات الخاصة بك؟
	ما هذا؟ (7)
	كيف يعمل؟ (5)
	كيف تعمل؟ (1)
	الممارسة
	ما هذا؟ (8)
	كيف يعمل؟ (6)
	الممارسة (1)
	ما هذا؟ (9)
	كيف يعمل؟ (7)
	ما هذا؟ (10)
	كيف يعمل
	ما هو كايوس؟
	كيف يعمل؟ (8)
	الممارسة (2)


	التدريب الشامل
	كيفية تصميم التدريب الخاص بك
	نصائح للمدربين
	المواد التي ستحتاجها:
	قم بالإحماء بالمرح والألعاب
	التعريف بالتدريب
	إنشاء مجموعات صغرى
	شرح مزايا الإنترنت
	شرح مزايا الإنترنت (1)
	المواد التي ستحتاجها: (1)
	مدخل إلى واتساب
	الاستخدامات الشخصية
	الأمان
	الأمان (1)
	$ التكلفة
	ملخص
	ملخص (1)
	ملخص (2)
	ملخص (3)
	المواد التي ستحتاج إليها:
	مدخل لجوجل
	الأمان (2)
	الأمان (3)
	ملخص (4)
	ملخص (5)
	ملخص (6)
	ملخص (7)
	ملخص (8)
	ستحتاج إليها:
	مقدمة الأمان
	مقدمة عن الأمان
	التعامل مع جهات الاتصال غير المرغوب فيها
	المحتوى غير اللائق
	الرقابة الأبوية أثناء التشغيل
	المعلومات الموثوقة
	الإبلاغ عن محتوى على يوتيوب أو فيسبوك
	ملخص حول الأمان
	تعريف المحفظة الإلكترونية
	التسجيل
	النشاط: إرسال حوالة أو تحويل باستخدام المحفظة الإلكترونية
	النشاط: دفع الفواتير
	الأمان (4)
	مقدمة أندرويد
	النشاط: إنشاء حساب جوجل
	النشاط: متجر بلاي ستور
	النشاط: كروم
	النشاط: مساعد جوجل
	النشاط: جيميل
	النشاط: التكلفة
	النشاط: توفير الطاقة
	النشاط: الأمان
	ملخص (9)
	المواد التي ستحتاج إليها: (1)
	مقدمة كايوس
	النشاط: تنزيل التطبيقات
	النشاط: الوصول إلى ويكيبيديا عبر متصفحك
	النشاط: الاتصال بشبكة الواي فاي
	النشاط: ابدأ بمساعد جوجل
	النشاط: خرائط جوجل
	النشاط: مراسلة شخص ما على واتساب
	النشاط: اقرأ خبرا على كاينيوز
	النشاط: مقدمة تطبيق راديو اف ام
	ملخص (10)
	الانتقال إلى المستوى التالي

	القواعد الأساسية للجلسة
	هذه المساحة هي:
	نصائح سهلة للأمان على الإنترنت
	المتصفح
	البيانات
	الإنترنت
	الرابط
	الميجابايت والجيجابايت
	البحث
	الهاتف الذكي
	الموقع الإلكتروني
	الواي فاي


	5
	كيفية استخدام  المتصفح

	الوحدة 1 - مقدمة
	الوحدة 1 - مقدمة (1)
	وزع الهواتف الذكية
	الوحدة 1 - مقدمة (2)
	النشاط: العب لعبة "اعثر على الأيقونة"
	الوحدة 1 - مقدمة (3)
	النشاط: الدخول على الإنترنت
	الوحدة 2 - واتساب
	الوحدة 2 - واتساب (1)
	الوحدة 2 - واتساب (2)
	النشاط: المراسلة الفردية
	الوحدة 2 - واتساب (3)
	النشاط: الرسائل الجماعية
	الوحدة 2 - واتساب (4)
	الوحدة 2 - واتساب (5)
	الوحدة 2 - واتساب (6)
	الوحدة 2 - واتساب (7)
	الوحدة 2 - واتساب (8)
	الوحدة 2 - واتساب (9)
	الوحدة 3 - يوتيوب
	الوحدة 3 - يوتيوب (1)
	الوحدة 3 - يوتيوب (2)
	الوحدة 3 - يوتيوب (3)
	الوحدة 3 - يوتيوب (4)
	الوحدة 3 - يوتيوب (5)
	الوحدة 3 - يوتيوب (6)
	الوحدة 3 - يوتيوب (7)
	الوحدة 3 - يوتيوب (8)
	الوحدة 3 - يوتيوب (9)
	الوحدة 4 - جوجل
	أهداف التعلم
	الوحدة 4 - جوجل (1)
	الوحدة 4 - جوجل (2)
	النشاط: الاستخدام الأساسي لجوجل
	الوحدة 4 - جوجل (3)
	النشاط: الاستخدام الأساسي لجوجل (1)
	الوحدة 4 - جوجل (4)
	النشاط: البحث عن كلمات متعددة
	النشاط: عمليات البحث الشخصية
	الوحدة 4 - جوجل (5)
	الوحدة 4 - جوجل (6)
	الوحدة 4 - جوجل (7)
	الوحدة 4 - جوجل (8)
	الوحدة 4 - جوجل (9)
	الوحدة 4 - جوجل (10)
	الوحدة 5 - ويكيبيديا
	الوحدة 5 - ويكيبيديا (1)
	الوحدة 5 - ويكيبيديا (2)
	الوحدة 5 - ويكيبيديا (3)
	الوحدة 5 - ويكيبيديا (4)
	الوحدة 5 - ويكيبيديا (5)
	الوحدة 5 - ويكيبيديا (6)
	الوحدة 5 - ويكيبيديا (7)
	الوحدة 6 - فيسبوك
	الوحدة 6 - فيسبوك (1)
	الوحدة 6 - فيسبوك (2)
	الوحدة 6 - فيسبوك (3)
	الوحدة 6 - فيسبوك (4)
	الوحدة 6 - فيسبوك (5)
	الوحدة 6 - فيسبوك (6)
	الوحدة 6 - فيسبوك (7)
	GSMA-MobileInternetSkillsTrainingToolkitEnglishARFinal_19Dec copy.pdf
	5
	كيفية استخدام  المتصفح




