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نواجه العدٌد من المشاكل المتعلقة  الزمن التكنولوجً اعتقد أن األغلب لدٌه حساب على االٌمٌل ، و ٌمكن أن فً

انك  كلة لٌستكلمة المرور ، فهل ٌمكننا إرجاع كلمة المرور أم ال ؟ قد تكون المش باالٌمٌل و تسجٌل الدخول و منها نسٌان

و لذا ٌجب إٌقافه بالضغط  Caps Lock نسٌت كلمة المرور بل ٌمكن أن تكون قد قمت بالضغط عن طرٌق الخطأ على زر

 ألبسط األخطاء ، و أن لم ٌنجح المرور معك فقد تكون المشكلة فً الخدمة ، و علٌه مرة أخرى ، فكلمة المرور حساسة جدا

الخاصة بك و قام بسرقتها ، و لذا علٌك  خضراء فذلك أن شخصا قام بمعرفة كلمة المرورأن لم ٌنجح األمر و إعطاء إشارة 

 علٌها و ذلك من خالل الضغط على هل ٌتعذر علٌك الوصول إلى حسابك ؟ و التً إعادة تعٌٌن كلمة المرور بعد الحصول

ن ثم نضغط على التالً ، فٌظهر لنا م تكون أسفل كلمة المرور ، و بعد ذلك نقوم بالضغط على نسٌت كلمة المرور ، و

المطلوبة أن  بنا و الذي فقدنا كلمة المرور له ، ثم نكتب فً المربع الثانً الحروف المربع األول و نضع به االٌمٌل الخاص

لحساب حالة أن قمت بعمل اٌمٌل بدٌل لك أثناء قٌامك بعمل ا ندخلها ، فتظهر لنا طرٌقٌن األولى هً االٌمٌل البدٌل و هذا فً

بتأكٌد استعادة كلمة  األخرى هً استخدام سؤال األمان ، و أن قمت بالضغط على أول طرٌقة سوف ٌقوم ، و الطرٌقة

استكمال العملٌة ، و أما أن قمت بالضغط على الطرٌقة الثانٌة و هً  المرور على االٌمٌل البدٌل و علٌك أن تقوم بفتحه و

ثم علٌك أن تجٌب علٌه ، و هكذا  الذي قمت باختٌاره عندما قمت بعمل االٌمٌل و منسؤال األمان ، فسترى السؤال  استخدام

 القٌام باستبداله بكلمة مرور صعبة االكتشاف و اجعلها تحتوي على رموز و ٌمكنك استرجاع االٌمٌل الخاص بك و من ثم

أن تقوم باستبدال كلمة المرور من  كلمات و أرقام و حاول أن تربطهم بشًء خاص بك حتى ال تستطٌع نسٌانه ، و علٌك

ال تكتب كلمة المرور أمام أي شخص حتى ال ٌقوم بسرقة االٌمٌل الخاص بك ،  فترة ألخرى للحفاظ على سرٌة معلوماتك و

باستدعاء كل كلمات المرور الذي قد  أن هناك برامج تساعدك على استعادة كلمة المرور ، فمن تلك البرامج ما بقوم كما

سبق  الطرق التقلٌدٌة السترداد كلمة المرور و لكن أن لم تكن تعرف أي شٌئا مما ن خالل الجهاز ، و هكذا تكونأدخلتها م

برٌد الكترونً بدٌل ، او رقم جوال الذي وضعته  أي انك لم تقم بالدخول من جهازك من قبل على االٌمٌل ، و انه لٌس لك

 التقلٌدٌة حتى لم تكن تعلم اإلجابة السرٌة ، فإرجاع االٌمٌل ٌكون شبه مستحٌل بالطرق للحصول على كلمة المرور او
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