
  سالمتك
حماية حساباتك على اإلنترنت

استخدم دوما لكامت رس قوية وغري مألوفة ملنع املتسللني من الوصول إىل حساباتك

 تبدأ السالمة الرقمية بعدة خطوات أساسية أولها هو استخدام كلمات سر قوية وآمنة.
 ولكن حتى لو كانت كلمة السر قوية وكانت اسئلة األمان الخاصة  بها ضعيفة تبقى

 معرضة للسرقة واإلختراق. لحماية جهازك وحساباتك على اإلنترنت يتوجب عليك اتخاذ عدة
 اجراءات خاصة باألمن الرقمي عند اختيار كلمات السر واإلجابة على أسئلة اآلمان. يقدم لك

هذا الدليل بعض النصائح لمساعدتك على تأمين حساباتك وحمايتها.

اخرت لكمة رس من 41 خانة أو أكرث
استخدم أرقام ورموز مثل !$%^&*()_ مضن لكمة الرس

… D C B A األحرف الكبرية, ...d c b a امزج استخدام األحرف الصغرية
جتنب استخدام األحرف املتجاورة مثال تعترب لكمة 654321 وأيضا ytrewq من أسوأ لكامت الرس

جتنب استخدام معلومات خشصية اكالمس أو العائلة أو رمق اهلاتف
جتنب استخدام العبارات الهشرية أو املستخدمة بكرثة يف لكامت الرس

ال تشارك لكمة الرس اخلاصة بك مع أي خشص آخر
ال تقم بتجسيل لكمة الرس اخلاصة بك عىل ورقة أو عىل ملف غري مشفر عىل جهازك

مق بتغيري لكامت الرس اخلاصة بك بشلك دوري وعند تجسيلك الدخول من أماكن وشباكت عامة
ال تستخدم لكمة الرس ذاهتا لعدة حسابات عىل اإلنرتنت. مق باإلستعانة بأداة إلدارة لكامت الرس مثل يك باس
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 مق باختالق أجوبة ومهية ألسئلة األمان حىت ال يمتكن غريك  من التوصل إىل هذه اإلجابات بناء عن
املعلومات اليت يعرفها عنك

 مق باستخدام مزية "التحقق خبطوتني لتجسيل الدخول" حيمثا تسىن لك استخدامها ملنع املتسللني
من اخرتاق حساباتك

 مزية "التحقق خبطوتني لتجسيل الدخول" تقوم بربط حسابك هباتفك اجلوال والذي يستخدم للتثبت
 من املعلومات اليت تدخلها لتجسيل الدخول. باستخدام هذه املزية لن يمتكن أحد من دخول حساباتك بدون

الوصول إىل جهازك اجلوال
 إحبث عن مزية "التحقق خبطوتني لتجسيل الدخول" يف اكفة احلسابات اليت تستخدمها عىل

 اإلنرتنت. عىل سبيل املثال توجد هذه املزية يف يج ميل ومايكروسوفت أوت لوك و ياهو وفيس بوك و تويرت
و دروب بوكس
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 تأكد من تجسيل الدخول من املوقع األصيل. يقوم البعض بانشاء صفحات مزورة لملواقع الهشرية هبدف
احلصول عىل معلومات املستخدمني. لملزيد من املعلومات اطلع عىل دليلنا "كيفية تصفح اإلنرتنت بشلك آمن"

 مق بادخال الرابط بشلك يدوي
 عند تجسيل الدخول إىل حسابك تأكد من أن بداية الرابط هو(SPTTH) وليس (PTTH). هذا يضمن لك بقاء

نشاطك خمفيا عن اآلخرين
(HTTP)

qwerty

(HTTPS)

 تأكد من تجسيل اخلروج عند انهتائك من العمل عىل حساب ما عىل اإلنرتنت. وبذلك متنع اآلخرين من
الدخول إىل حساباتك يف حال وصوهلم إىل جهازك

 لالطالع على موضوعات األمن
الرقمي, قم بزيارة موقع دليل سالمتك
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