
كيف تحمي حساباتك
في مواقـع التواصـل االجتمـاعي

الواتس آب



الواتس آب هو أحد أكثر التطبيقات المجانية استخداما 
للتواصل اليوم حول العالم، سواء عبر الرسائل أو االتصال. 

في هذه النشرة، تقدم لكم وحدة الحقوق الرقمية، 
وبالتعاون مع موقع الحماية الرقمية، خطوات مهمة 

وفعالة من أجل حماية تطبيقك. 



الخطوة األولى:
افتح التطبيق في هاتفك، واذهب إلى 

قائمة الخيارات في األعلى، ثم اختر 
:)Setting( 1اإلعدادات

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 الثانية:
)Account( اختر الحساب

الخطوة الثالثة:
من صفحة الحساب Account، اختر 

 Two-Step خاصية التحقق بخطوتين

: Verification
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الخطوة الرابعة:
بعد اختيار خاصية التحقق بخطوتين، 

ستظهر لك رسالة توجيهية\إرشادية 

من أجل تعريفك بكيفية تفعيل 

الخاصية. الرسالة تشير إلى أنه لتفعيل 

الخاصية فإن ذلك يتطلب رمز المرور 

والذي يتألف من 6 أرقام، وكذلك 

البريد اإللكتروني:

مالحظة:
اذا ظهر الخيار Disable بدال من 

Enable فهذا يعني ان التحقق 

بخطوتين مفعل مسبقا
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الخطوة الخامسة:
قم بإدخال رمز المرور ومن ثم البريد 

اإللكتروني. الحظ أنه مع كل خطوة 

سيطلب من تأكيد الرمز أو البريد 

مجددا. 

مالحظة:
يمكنك أن تختار أن ال تفعل 

اإليميل واالكتفاء فقط برمز 

المرور، إذا أردت رمز المرور فقط 

دون البريد اإللكتروني، فيمكنك 

»Skip اختيار »تخطي
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الخطوة األخيرة:
سيتم إعالمك بأنه تم تفعيل الخاصية 

بنجاح. 

مالحظة:
إذا أردت الحقا تغيير رمز المرور أو 

البريد، يمكنك الذهاب إلى صفحة 

 Two-Step تفعيل خاصية الخطوتين

Verification، ومن ثم اختيار تغيير 

البريد أو رمز المرور:
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المصدر:
))digital-protection.tech( ( الحماية الرقمية



تتمنى لكم القسط استخداما آمنا ألجهزتكم. 
حماية جهازك حماية ألمنك الشخصي. 

يوفر تطبيق الواتس آب خاصية التشفير بين حسابين. هذه الميزة تساعد الحسابات 

األخرى التي أنت على تواصل معها على معرفة ما إذا كان حسابك قد تم فتحه 

من جهاز مختلف. 

1- افتح اإلعدادت في حسابك في الواتس أب.

2- اختر »األمان«

3- قم بتفعيل خيار »إظهار إشعارات األمان«. 

لتلقي إشعارات عند تغيير رموز األمان:

نصائح
إضافية يمكن االستفادة منها:


