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كيفية المحافظة على سالمة صفحة 
فيسبوك الخاصة بمنظمتك

 تتعرض صفحات فيسبوك”Facebook Pages” لنفس التهديدات
 األمنية التي تتعرض لها الحسابات الشخصية, ولكن يمكننا تجنب

الكثير من هذه األخطار باتباع اإلجراءات التالية

07/2015 آخر تحديث -

قم بتفعيل التحقق بخطوتين على فيسبوك لحسابك الشخصي.

 انقر على عالمة تبويب “اإلعدادات” في أعلى يسار الصفحة
الخاصة بك.

 ادخل إلى حسابك الشخصي على فيسبوك، وانقر فوق السهم الذي
 يشير إلى األسفل ▼ من شريط القائمة العلوي األيسر، ثم حدد

الصفحة التي تريد تأمينها من خالل القائمة المنسدلة.

 أ. انقر على “القدرة على النشر” ضمن قسم “عام” وحّدد مرّبع
 “مراجعة المنشورات التي ينشرها األشخاص اآلخرون قبل

عرضها على صفحتي”.

 على الجانب األيمن من صفحة اإلعدادات، انقر على “أدوار
 الصفحة” وتأكد من تحديث قائمة المسؤولين وإزالة أي شخص

لم تعد هناك حاجة لوجوده ضمن المسؤولين

 يمكن للتطبيقات أن تضع المنشورات على حائط صفحتك
 والحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بك، اذهب إلى

 قسم “التطبيقات” على صفحة اإلعدادات، ثم انقر على “تعديل
 اإلعدادات” وحدد عالمة تبويب الصالحيات لمعرفة ما يمكن
 أن تفعله هذه التطبيقات أو تراه على صفحة فيسبوك الخاصة

 بك، وقم بإزالة أي تطبيقات مشبوهة أو غير مرغوب بها.

 يفضل وجود حساب مدير Admin واحد فقط للصفحة، وتأكد
 من تأمين حساب مدير الصفحة تأمينا جيداً، عبر اختيار كلمة سر

 جيدة له ثم تفعيل ميزة التحقق بخطوتين، أما بالنسبة لباقي مسؤولي
 الصفحة فقم بتحديد صالحيتهم كمحرر Editor، حيث أن الفرق
 الوحيد بين الصالحيتين هو قدرة ال admin على إضافة وإزالة

 مسؤولي الصفحة، فيما ال يستطيع ال editor ذلك. من شأن
 هذه الخطوة حماية الصفحة من السيطرة الكاملة في حال اختراق
 أحد حسابات ال editor، وسيقتصر الضرر على إضافة وإزالة

 المنشورات. عند ضرورة وجود أكثر من مدير Admin للصفحة،
 تأكد  من تأمين أي حساب مدير للصفحة تأمينا جيداً، عبر اختيار

 كلمة سر جيدة للحساب ثم تفعيل ميزة التحقق بخطوتين.

 ب. انقر على “مرّشح األلفاظ النابية” وقم بتشغيله. وبهذه
 الطريقة يمكنك التقليل من خطر إزالة صفحتك من قبل إدارة

فيسبوك لمخالفتها أياً من شروط االستخدام.

قم بحماية حساب فيسبوك الخاص بك لحماية صفحة فيسبوك

قم بحماية حساب فيسبوك الخاص بك لحماية صفحة الفيسبوك

قم بحماية حساب فيسبوك الخاص بك لحماية صفحة الفيسبوك

قم بحماية صفحتك من األشخاص المعجبين بالصفحة الذين قد يخالفون شروط 
استخدام فيسبوك

انقر هنا لمعرفة المزيد عن أدوار الصفحة على فيسبوك.


