
  : إضافة أجهزة كمبيوتر موثوق بها أو إزالتها

إذا كنت ال ترغب فً إدخال رمز التحقق بخطوتٌن أو استخدام مفتاح األمان فً كل مرة تسّجل فٌها 
أو ، ٌمكنك وضع عالمة "موثوق به" على جهاز الكمبٌوتر Google الدخول إلى حسابك على

جهازك الجّوال. ولن تحتاج بعد ذلك إلى إدخال رمز التحقُّق فً كل مرة تسّجل فٌها الدخول على 

 .أجهزة الكمبٌوتر واألجهزة الموثوق بها

      : إضافة جهاز كمبيوترموثوق به

م انذخٕل عهٗ جٓاس كًبيٕتز أٔ جٓاس تثك بّ .1  .سجِّ

 :عُذ إدخال ريش انتحقّك .2

 
 

 .انسؤال يزة أخزٖ عهٗ ْذا انكًبيٕتزعذو  اختز 

 

  

 

 



     إزالة جهاز كمبيوتر من القائمة الموثوق بها :

م انذخٕل عهٗ جٓاس كًبيٕتز أٔ جٓاس تثك بّ .3  .سجِّ

 .  وقد تحتاج إلى تسجٌل الدخول.   Googleحسابك على افتح .4

  .Google تسجٌل الدخول إلى "األمان"، اخترضمن  .5

 :التحقُّق بخطوتٌن اختر .6

 

 انزل الى أسفل الصفحة : .7

 

 .إبطال الكل اختربها"، التً تثق ضمن "األجهزة و  .8

     https://cutt.us/fq2wZ 
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https://myaccount.google.com/
https://myaccount.google.com/
https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification?gar=1&rapt=AEjHL4NvkYgT5AznXOAw6qukrfPpfi63HUwqP9XHZb9n7K6DteDqkhnLlBS-CBeAE0tuwgDLB8gD8inNR7b-hjrClvyg-wCqcA
https://cutt.us/fq2wZ


   :يٕثٕق بٓا  IPhoneأٔ  IPadإضافت أجٓشة     

ل الدخول على جهاز  .1  .تثق بهالذي  IPhoneأو   IPadسجِّ

 : عند إدخال رمز التحقُّق .2

 
 

 .انجٓاس عذو انسؤال يزة أخزٖ عهٗ ْذا  اختز 

 

  

 

 



 : موثوق بها IPhone أو IPad إزالة أجهزة

 

    

   :بها من القائمة الموثوق  IPhoneوأ  IPadإزالة أجهزة

 . Gmail ، افتح تطبيكiPad أٔ iPhone عهٗ جٓاس .1

 إدارة حسابك عهٗ   شاشت، اَقز عهٗ صٕرة يهفك انشخصيفي أعهٗ يسار ان .2

Google. : 

 

اَقز عهٗ ، Gmail تطبيك  في حال نى تكٍ تستخذو .3

  myaccount.google.com .انزابط

 .األياٌ ، اَقز عهٗانظاْزة نك أدَاِ  في أعهٗ انصفحتثى   .4
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: انتحقُّك بخطٕتيٍ اَقز عهٗ ،"Google "تسجيم انذخٕل إنٗ يٍ .5

 
 انزل الى أسفل الصفحة : -6

 

 .إبطال الكل اختربها"، التً تثق ضمن "األجهزة و  -7

     https://cutt.us/fq2wZ 
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https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification?gar=1&rapt=AEjHL4NvkYgT5AznXOAw6qukrfPpfi63HUwqP9XHZb9n7K6DteDqkhnLlBS-CBeAE0tuwgDLB8gD8inNR7b-hjrClvyg-wCqcA
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   :يٕثٕق بٓا Android إضافت أجٓشة

ل الدخول على جهاز  .1  .تثق به Androidسجِّ
:  عند إدخال رمز التحقُّق .2

 

 

 .انجٓاس عذو انسؤال يزة أخزٖ عهٗ ْذا  اختز 

  

 

 



   : بها من القائمة الموثوق  Androidأجهزةإزالة 

،  Android هاتفك أو جهازك اللوحً الذي ٌعمل بنظام التشغٌلجهاز عهٗ  .2

 ""اإلعداداتثم توجه الى    Gmail  افتح تطبٌق

 .األمان فً أعلى الصفحة، انقر على .3

قد تحتاج  .التحقُّق بخطوتٌن ، انقر على"Google من "تسجٌل الدخول إلى .4

 .إلى تسجٌل الدخول

 .إبطال الكل تثق بها"، انقرضمن "األجهزة التً  .5

     https://cutt.us/fq2wZ 

https://cutt.us/fq2wZ

