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مالحظات:
ما الذي يمكنك عمله عند اختراق حسابك 

على سكايب؟  

  أجر مسحاً كامالً بمضاد الفيروسات )وأجر اختبارات األمان األخرى المتوفرة على جهازك(، إذ
يمكن لهذا اإلجراء المساعدة على اكتشاف وإزالة أية أدوات استخدمها المخترق للدخول إلى حسابك.

 أجر مسحاً كامالً بمضاد الفيروسات )وقم باختبارات األمان األخرى المتوفرة على جهازك(، إذ يمكن
لهذا اإلجراء المساعدة على اكتشاف وإزالة أية أدوات استخدمها المخترق للدخول إلى حسابك.

 استخدم صفحة “نسيت كلمة المرور”، واطلب كلمة مرور جديدة لترسل إلى بريدك اإللكتروني
المسجل:

 تواصل مع سكايب، وبلغ عن الحادثة، إذ يمكن لهم تزويدك بشروح أوضح، وشرح ما حدث، وتقديم
نصائح مفيدة. استخدم

 استبدل كلمة المرور فورا، ويفضل استخدام كلمة مرور جديدة يصعب تخمينها، غير مرتبطة بكلمات
المرور التي استخدمتها سابقاً ومختلفة عنها اختالفا كامال.

 في حال غّير المخترق بريد حسابك اإللكتروني أيضاً، أعد تغييره لبريدك الخاص، وفيما يلي الرابط
المستخدم للقيام بهذه العملية:

 تواصل مع سكايب، وبلغ عن الحادثة، إذ يمكن لهم تزويدك بشروح أوضح، وشرح ما حدث، وتقديم
نصائح مفيدة. استخدم

 تواصل مع فريق سالمتك )SalamaTech(، وبلغ عن الحادثة ليتمكن الفريق من التواصل مع
سكايب في حال كانت اختراق الحساب يشكل خطراً على حياة اآلخرين.

.Security & Privacy >> Identity theft / Account takeover

.Security & Privacy >> Identity theft / Account takeover

https://support.skype.com/support_selection

https://login.skype.com/account/password-reset-request

https://support.skype.com/support_request

https://support.skype.com/en/faq/FA96/How-do-I-change-my-email-address-or-add-
another-email-address-...

في حال مازال يمكن للمستخدم الدخول إلى الحساب.

في حال ال يمكن للمستخدم الدخول إلى الحساب )تم تغيير كلمة المرور( – لكن لم يتم 
تغيير البريد اإللكتروني المسجل.
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https://www.facebook.com/SalamaTech/?ref=hl
https://support.skype.com/support_selection
https://login.skype.com/account/password-reset-request
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https://support.skype.com/en/faq/FA96/how-do-i-change-my-registered-email-address-or-add-another-email-address-to-my-profile
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 تواصل مع فريق سالمتك )SalamaTech(، وبلغ عن الحادثة ليتمكن الفريق من التواصل مع
سكايب في حال كانت اختراق الحساب يشكل خطراً على حياة اآلخرين.

 تواصل مع فريق سالمتك )SalamaTech(، وبلغ عن الحادثة ليتمكن الفريق من التواصل مع
سكايب في حال كانت اختراق الحساب يشكل خطراً على حياة اآلخرين.
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ال يمكن للمستخدم الدخول إلى الحساب )تم تغيير كلمة المرور( – تم أيضاً تغيير البريد 
اإللكتروني المسجل.

 أجر مسحاً كامالً بمضاد الفيروسات )وأجر فحوص األمان األخرى المتوفرة على جهازك(، إذ يمكن
لهذا اإلجراء المساعدة على اكتشاف وإزالة أية أدوات استخدمها المخترق للدخول إلى حسابك.

https://support.skype.com/support_request
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.2.Security & Privacy >> Identity theft / Account takeover

مالحظة:

 في حال عدم عمل روابط الدعم للسكايب المرفقة مسبقاً لسبب ما، يمكنك أيضاً إرسال بريد
إلكتروني إلى العنوان:

contactus@skype.net
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