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كلمات السر
في ما يلي بعض من أهم النصائح إلنشاء كلمة سر قوية، وهي كلمة ال يمكن 

تخمينها من قبل أشخاص آخرين.

لماذا نحن بحاجة إلى كلمات السر
ستطلب العديد من المواقع تفاصيل شخصية، مثل اسمكم وعنوانكم وتاريخ 

ميالدكم أو معلومات بطاقة االئتمان الخاصة بكم. ولحماية هذه المعلومات، يجب عليكم إنشاء كلمة سر. إن إنشاء كلمة سر 
جيدة التي ال يمكن تخمينها بسهولة هي وسيلة هامة لحماية أنفسكم على اإلنترنت.

لماذا كلمات السر الجيدة مهمة
إذا حصل شخص آخر على كلمة السر الخاصة بكم، فيمكنه استخدام كلمة السر هذه للوصول إلى الحسابات الشخصية 

على المواقع التي قمتم بزيارتها. وهذا يعني أنه قد يتّم إختراق حسابات البريد اإللكتروني والبنوك والتسوق ووسائل 
اإلعالم االجتماعية الخاصة بكم. تجعل كلمة السر الجيدة من الصعب على شخص ما تخمين كلمة السر الخاصة بكم، مما 

يعني أن حساباتكم الشخصية يمكن أن تكون أكثر أماناً.

ما الذي عليكم عدم فعله
هناك بعض األخطاء الشائعة التي يقوم بها األشخاص عند إنشاء كلمات سر. 

وتشمل هذه:
إستخدام كلمات سر واضحة أو فائقة البساطة، مثل 1234 أو  	•

.password
إستخدام المعلومات الشخصية، مثل أعياد الميالد، أو أسماء الحيوانات  	•

األليفة أو أفراد األسرة.
استخدام كلمات القاموس، مثل الجمعة أو البيتزا أو عطلة. 	•

استخدام نفس كلمة السر لمواقع متعددة. 	•
يجب أن تتجنبوا ارتكاب هذه األخطاء. بدالً من ذلك، يجب إنشاء ما يُعرف بإسم كلمة سر “جيدة”، وهي كلمة ال يمكن 

تخمينها بسهولة.

إنشاء كلمة سر آمنة

Arabic



beconnected.esafety.gov.au

كلمات السر
كيفية إنشاء كلمة سر جيدة

	تبدو كلمة السر الجيدة وكأنها مجرد خليط من الحروف واألرقام والرموز. 
على سبيل المثال، 3br@T2 أو !Figit32 هي كلمات سر جيدة.

	ولكن تذّكر تلك األنواع من كلمات السر يمكن أن يكون صعباً، لذلك هناك بعض 
الِخدع التي يمكنكم استخدامها إلنشاء كلمات سر جيدة يمكنكم تذكرها.

يمكنكم إستخدام طريقة االستبدال. هذا هو حيث تأخذون كلمة وتستبدلون  	• 
 friday ،عدة أحرف بأرقام ورموز وحروف كبيرة. على سبيل المثال	

.f7!Day يمكن أن تصبح
يمكنكم إستخدام عبارة أو كلمات غنائية تتذكرونها وعمل كلمة السر من الحرف األول  	• 
	من كل كلمة. على سبيل المثال، متزوج في ال 24 من تموز يمكن استخدامها لتذكر

كلمة سر جيدة، مفا24مت.

تخزين كلمات السر في متصفح الويب
	مع مرور الوقت، ستحتاجون إلى تذّكر الكثير من كلمات السر. يمكن أن يساعدكم 

متصفح الويب الخاص بكم في ذلك. ما عليكم سوى إتباع الخطوات التالية:
عند إدخال كلمة السر على موقع ما، سوف يسألكم المتصفح ما إذا كنتم  	.1 

ترغبون منه أن يتذكر كلمة السر. 
فقط أنقروا فوق نعم إذا كنتم تملكون الكمبيوتر. إذا كنتم تستخدمون	جهاز  	.2

كمبيوتر عام، أنقروا على ال أو أبداً.
إذا قمتم بالنقر فوق نعم، في المرة القادمة التي تزورون فيها هذا الموقع، سيتم  	.3

ملء كلمة السر لكم.

واصلوا القيام بذلك
يجب إنشاء كلمة سر جيدة جديدة في كل مرة يُطلب منكم فيها إنشاء كلمة سر 
جديدة. كإجراء احترازي إضافي، يمكنكم تغيير كلمات السر األكثر أهمية كل 

بضعة أشهر.

 ال تستخدموا كلمات 
القاموس

 يمكن أن يساعد متصفحكم في 
إدارة كلمة السر


