
كيف تحمي حساباتك
في مواقع التواصل االجتماعي

فيسبوك



أصبح فيسبوك اليوم أحد أهم مواقع التواصل االجتماعي تأثيرا 
وانتشارا في العالم، ويقصده العديد من الناشطين والمعارضين من 

أجل طرح أفكارهم حول الحقوق والحريات والديمقراطية. تقدم 
لكم وحدة الحقوق الرقمية، وبالتعاون مع موقع الحماية الرقمية، 

خطوات مهمة وفعالة من أجل حماية حسابك. 



الخطوة األولى:
من الصفحة الرئيسية، انقر 

على السهم

الخطوة الثانية:
اختر “إعدادات وخصوصية 

“ Settings and Privacy
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وحدة الحقوق الرقمية
وبالتعاون مع موقع الحماية الرقمية، تقدم لكم خطوات 

مهمة وفعالة من أجل حماية الحسابات. 

كيف ُتفعل\ُتثبط
طريقة الحماية في حسابك:



الخطوة الثالثة:
سوف تظهر قائمة من 

الخيارات ، انقر على 

“ Settings إعدادات“

الخطوة الرابعة:
انقر على ” األمان و تسجيل 

 Security and الدخول

Login “ من القائمة على 

الجانب

الخطوة الخامسة:
أنقر على ” استخدام 

المصادقة الثنائية 

 Use two-Factor

authentication
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الخطوة السادسة:
ادخل كلمة السر الخاصة بك 

بالموقع

الخطوة السابعة:
اختر الخاصية التي تود تفعيلها:

أ- خطوة تفعيل خدمة الرسائل 

النصية إذا كان التطبيق مرتبط 

برقم هاتفك النقال:
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ستستقبل رمزا في هاتفك 

النقال على هيئة رسالة نصية، 

قم بإدخاله



ب- استخدام تطبيق المصادقة 

Use Authentication app

قم بقراءة QR code الذي 
يظهر لك في الشاشة بأستخدام 

Duo Mobile التطبيق

تأكد أوال من تنزيلك لتطبيق 

يساعد على تفعيل هذه الخاصية، 

مثل تطبيق Duo Mobile  أو 

Google Authenticator

بعد إدخال الرمز، ستتفعل 

خدمة الحماية باستخدام 

الهاتف النقال



أنقر على ” التالي Next “ من 
موقع الفيس بوك

سوف يظهر لك على تطبيق 

Duo Mobile االرقام التي يجب 

استخدامها، هذه االرقام تتغير 

كل 30 ثانية تقريبا لحماية 

حسابك من محاولة االستيالء 

عليه من قبل المهاجمين

ثم ضع االرقام الستة التي تظهر 

.Duo Mobile لك في تطبيق

بمجرد أن يتم التأكد من صحة الرمز،
تكون طريقة الحماية قد تفعلت في 

حسابك مباشرة. 

المصدر:
))digital-protection.tech( ( الحماية الرقمية



تتمنى لكم القسط استخداما 
آمنا ألجهزتكم. 

حماية جهازك حماية ألمنك الشخصي. 


