
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 منصف ـ س اخوكم معكم/  وبعد هلل الحمد                                      

 بوك الفايس على حسابك محاية طرق
 

يتعرض الكثير من األشخاص الى إختراق كلمة السر الخاصة بعضويته في الموقع 
الشهير فيس بوك وهذا ياتي نتيجة عدم معرفة بعض االشخاص لطرق   اإلجتماعي

وأساليب ظمان وحفظ حساباتهم واليوم سوف أقوم بكتابة كافة الطرق الموجودة 
   :لحماية حسابك من اإلختراق

 

 :املرور كلمة 1

 وحدات ) *** *** *** (. 9على االقل تتكون من  -/              

 (148mmM+=1)الوحدات تكون خليط بين االرقام والحروف الكبيرة والصغيرة والرموز .  -/

 ال تحتوي على أي معلومة من معلوماتك مثل اسمك او رقم هاتفك او تاريخ ميالدك. -/              

 ال بد ان تكون مخصصة لحساب الفايس بوك دون غيره. -/              

 يستحسن تغييرها كل فترة معينة مثال كل شهر. -/              

 ال تحفظ وال تكتب كلمة المرور الخاصة بك على الكمبيوتر بشكل غير مشفر. -/              

 جل خدمة ما بعد انتهائه.غير كلمة المرور مباشرة اذا اعطيتها لشخص ما من ا -/              

 :الرمسي املوقع 2

 التأكد من الموقع الرسمي الذي تضع فيه بينات الدخول. -/              

 fb.comاستعمل الموقع التالي للدخول للصفحة  -/              



 

 :املتصفحات 3

 ال تدخل بيانتك على صفحة الفايس بوك اذا كانت هي واجهة المتصفح. -/              

 عطل خيار تذكرني إذا كنت في غير حاسوبك.-/              

 ال توافق على حفظ كلمة السر اذا اقترح عليك المتصفح ذلك.-/              

 غير كلمة السر قبل تسجيل خروجك إذا كنت على غير حاسوبك.-/              

 :احلماية رفع 4

 رابط  تحديث معلومات األمان الخاصة بك -/                

ww.facebook.com/update_security_info.php 

 تدعيم حسابك ببريد الكتروني آخر. -/               

 ضع جواب لسؤال األمان )الجواب ال بد أن ال يعرفه انسان غيرك(.-/               

 دعم حسابك برقم هاتف محمول )يستحسن ان يكون مخصص للحساب فقط(-/               

 اختيار التصفح األمن اذا كان ممكنا.-/               

 :عامة نصائح 5

 .googleاو  loveال تسمي نفسك بأسماء معروفة لشخصيات او شركات او كلمات مثل  -/               

 سنة المدرج في الحساب. 13ال بد ان ال يكون عمرك اقل من  -/               

 ال تغير المعلومات الرئيسية للحساب مثل االسم وتاريخ الميالد والجنس.-/               

 التأكد من أمن البريد االلكتروني وفتحه على االقل مرة كل شهر.-/               

 ولك للحساب عن طريق اسم المستخدم وليس عن طريق البريد االلكتروني.سجل دخ-/               

 سجل خروجك من الحساب عند االنتهاء. -/               



 

 ال تكن مسؤوال في مجموعات او صفحات تكون ينتهك لشروط الفايسبوك. -/               

 حين الخر.استعمل مضاد فيروسات على جهازك وقم بفحصه من -/               

 قم بمسح ذاكرة المتصفح يوميا.-/               

 ال تضغط على الروابط التي ال تعرفها.-/               

 ال تقبل صداقة اي شخص ال تعرفه.-/               

 ... الدرس نتيجة بحث وخبرة متواضعة وهلل الحمد... منصف ـ سكان معكم أخوكم 

 الفائدة. للجميع الحرية في النقل لتعم

 .من صالح دعائكم والعراق وباقي بالد المسلمينسوريا فلسطين و وال تنسو اخواننا في 

 .ودمتم بود


