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التعامل اآلمن مع خدمات تصفح اإلنترنت
Safe handling of internet browsing services

يجب أن تتأكد  وجود. تجنب زيارة المواقع المشبوهة-١

HTTPS 

1- Avoid visiting suspicious websites. You 

must make sure that HTTPS is present

:تقييد الوصول إلى الموقع الجغرافي والكاميرا والميكروفون-٢

2-Restrict access to geolocation, camera and 

microphone:

.في متصفحك( اإلعدادات)انتقل إلى •

.Privacy & Security( الخصوصية واألمان)اضغط على خيار •
،  ؛ الوصول الموقع والكاميرا والميكروفون(األذونات)وضمن قسم •

.حظر الطلبات الجديدة التي تطلب الوصول إلى هذه األذونات

1. Go to (Settings) in your browser.
2. Click on the Privacy & Security option.

3. Within the (Permissions) section; Access Location, Camera, 
and Microphone Block new requests that request access to 

these permissions.



التعامل اآلمن مع خدمات تصفح اإلنترنت
Safe handling of internet browsing services

:إيقاف التنزيالت التلقائية-٣

3-Turn off automatic downloads:

ختر اضغط على أيقونة النقاط الثالث في الزاوية العلوية اليمنى ثم ا•

(.اإلعدادات)

(.الخصوصية واألمان)اضغط على خيار •
.Site Settings( إعدادات الموقع)اضغط على خيار •
 Additional( أذونات إضافية)اضغط على خيار ( األذونات)وضمن قسم •

permissions.
ثم ،Automatic downloads( التنزيالت التلقائية)اضغط على خيار •

(  عدم السماح ألي موقع بتنزيل الملفات تلقائيًا)فعّل خيار 

 •Click on the three dots icon in the upper right corner, then 
choose (Settings).
• Click on the option (Privacy and Security).
• Click on the Site Settings option.
• Under the (Permissions) section, click on the Additional 
permissions option.
• Click on the option (Automatic downloads), then activate 
the option (Do not allow any site to download files 
automatically).



التعامل اآلمن مع خدمات تصفح اإلنترنت
Safe handling of internet browsing services

.احرص على عدم كشف أرقام حساباتك البنكية للمواقع الغير آمنة-٤

4-Make sure not to reveal your bank account 

numbers to unsafe websites.

احتفظ بنسخة احتياطية لمعلوماتك الشخصية والسرية وتخزينها بمكان -٥

.مستقل

5- Keep a backup copy of your personal and 

confidential information and store it in a 

separate place.



التعامل اآلمن مع خدمات تصفح اإلنترنت
Safe handling of internet browsing services

حدث المتصفح لتجنب االختراق -٦

6- Update your browser to avoid hacking

انتقل إلى المستعرض الخاص بك •

انقر فوق عالمة التبويب اإلعدادات هناك•

انتقل إلى خيار اإلعدادات•

هناك " مساعدة"أو انقر فوق خيار •

لتحديثه" التحقق من وجود تحديثات"حدد •

إذا كان هناك تحديث متاح ، فسيتم تحديثه•
أغلق المتصفح مرة واحدة , بعد التحديث •

أعد تشغيل الكمبيوتر•
• Go to your Browser
• Click on the settings tab there
• Go to the settings option or
• Click on the ‘Help‘ option there
• Select “Check for Updates” to update it
• If an update is available, then it will update it
• After updating, close the browser once and
• Restart your PC



التعامل اآلمن مع خدمات البريد اإللكتروني خصوصا رسائل التصيد اإللكتروني
Safe handling of email services, especially phishing emails

من ال تنقر على الروابط الموجودة في رسائل البريد اإللكتروني  ما لم يتم إرسالها

مصدر موثوق و بعد التحقق من الرابط فقط
Do not click on links in emails unless they are sent from a 
trusted source and only after checking the link

ال يفتح المرفقات إال إذا كنت تعرف مرسلها
Doesn't open attachments unless you know the sender

هذامنالمرفقأواإللكترونيالبريدهذاتلقيالمنطقيمنكانإذانفسكاسأل

المرسل؟

Ask yourself if it makes sense to receive this email or 
attachment from this sender?

لن تطلب منك مؤسسة أو منظمة أبدا تأكيد صحة بيانات التسجيل الخاصة ! تذكر

بك عن طريق البريد  اإلكتروني
To remember! No institution or organization will ever ask you 
to confirm the correctness of your registration data about
Email way

ال ترد على رسائل البريد اإللكتروني العشوائية
Don't reply to spam emails تحقق قبل أن تضغط!!!!

Check before you click!



التعامل اآلمن مع األجهزة المحمولة ووسائط التخزين
Safe handling of devices and storage media

إنشاء كلمة مرور على األجهزة 

Create a password on devices

يجب تحديث برمجيات أجهزة المستخدمين ، بما في ذلك أنظمة التشغيل 

والبرامج والتطبيقات 
Users' hardware software, including operating systems, 

software, and applications, must be updated

كن حذراً عند مشاركة جهازك المحمول مع األصدقاء و ال تقم بمشاركة رقم 

.هاتفك مع الغرباء أبدا
Be careful when sharing your mobile device with friends 

and family Never share your phone number with 
strangers.



التعامل اآلمن مع األجهزة المحمولة ووسائط التخزين
Safe handling of devices and storage media

حذف البيانات والمعلومات المخزنة على األجهزة عند 

.فقدان  األجهزة 

Delete data and information stored 

on devices when devices are lost.

األجهزةعلىالخارجيةالتخزينوسائطتسخدمال

Do not use external storage media on the 
devices

التأكد من أن التطبيقات تأتي من مصادر معروفة
Ensure that applications come from known sources



استخدام كلمات مرور قوية لحساباتك في التواصل  االجتماعي
Use strong passwords for your social media accounts

التعامل اآلمن مع وسائل التواصل االجتماعي
Safe handling of social media

ال تقم بإضافة الغرباء  عبر  التواصل  االجتماعي
Don't add strangers via social media

تشارك التفاصيل الشخصية أو الصور التواصل  االجتماعيال 
Do not share personal details or photos on social media

ال تنشرمكان سكنك في وسائل التواصل االجتماعي
Do not post where you live on social media 

وسائل التواصل االجتماعيوظيفتك في ال تنشر تفاصيل عن 
Don't post your job details on social media

معلومات الشخصية والعائلية على وسائل التواصل االجتماعيال تنشر 
Do not post personal and family information on social media

ال تنشر األماكن التي تتردد على زيارتها خاصة عندما تكون بمفردك
Don't post places you frequent, especially when you're alone 

منع الرسائل من  األ شخاص الذين التعرفهم و ال تشاركهم أبدا الصور أو 

.المعلومات الشخصية
Block messages from people you don't know and never share 
photos or personal information with them.

ما تنشره مرة واحدة على األنترنت ، يظل " تذكر جيدا 

"دائما على اإلنترنت

Remember well, “What you post once on the Internet, remains
always on the Internet "


