كيفية إنشاء حساب تويتر آمن
وحمايته
هناك جملة من المخاطر األمنية المرتبطة باستخدام تويتر فهناك أوالً
خطر اختراق الحساب عبر تخمين كلمة السرّ الخاصة بك أو سرقتها
باالحتيال أو أن تضعك تغريداتك في الخطر عندما تغرد باستخدام
حساب تويتر يدل على شخصيتك الحقيقية إذ قد تزعج تغريداتك جهات
معادية تستطيع استهدافك أو استهداف أقربائك أو أصدقائك جسدياً ،أو
خطر أن تكشف تغريداتك معلومات حساسة سواء عنك أو عن عملك
أو عن معلومات حساسة عن عمل ومكان تواجد زمالء لك.
لتجنب هذه المخاطر عليك اتباع جملة من اإلجراءات
قم بإنشاء حساب تويتر ال يكشف عن شخصيتك الحقيقية
إذا تطلبت الحاجة ذلك:

اذهب إلى موقع .Twitter.com
اكتب االسم المستعار الكامل الذي تستخدمه لحسابات منصات
التواصل االجتماعي.
أدخل عنوان بريد إلكتروني آمن ،يمكنك القيام بذلك من
خالل االشتراك في خدمة البريد اإللكتروني المش ّفر ،مثل
.ProtonMail
اختر كلمة مرور قوية ،استخدم مزيجا ً من األرقام والحروف
وعالمات الترقيم ،يجب أن تكون كلمة المرور النهائية مؤلفة
من  16حرفا ً على األقل ويمكنك تذكرها بسهولة( .على سبيل
المثال  .)!n3verB0therh1ppo5skilngراجع هذا الدليل
للمزيد عن كيفية إنشاء كلمة سرّ قوية.
أدخل اسم المستخدم الخاص بك (هذا االسم سيظهر مع
تغريداتك ،لذا عليك اختياره بحكمة للحفاظ على خصوصيتك،
وفي الوقت نفسه ليكون له األثر التسويقي الذي تهدف إليه).
انقر على زر “التسجيل في تويتر”.
سيقوم تويتر بإرشادك في  6خطوات لتخصيص الملف
الشخصي واقتراح بعض األشخاص الذين يمكنك متابعتهم .انتبه
لألشخاص الذين تتابعهم .إذا أردت أن تبقي هويتك سرّ ية ،ال
تتابع أصدقاءك الفعليين أو أفراد أسرتك.

عند الحاجة سيقوم موقع أو تطبيق تويتر بطلب كلمة السرّ عبر الموقع أو
عبر التطبيق ،لكن تويتر لن يطلب منك أبداً تقديم كلمة المرور الخاصة
بك أو الكشف عنها عبر البريد اإللكتروني ،أو الرسائل الخاصة ،أو الرد
باستخدام عالمة@ ،تأكد من عدم مشاركة كلمة مرور تويتر الخاصة بك مع
أي خدمة أو شخص.
إذا كان لديك حساب تويتر لكن كلمة السرّ التي تستخدمها لحمايته ليست قوية
قم بالخطوات التالية لتغيير كلمة سرّ ك الحالية إلى كلمة سرّ قوية:
اذهب إلى  Twitter.comوقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.
انقر على أيقونة الملف الشخصي الخاص بك في أعلى اليسار ،ثم
ح ّدد “اإلعدادات.
على الجانب األيمن ،انقر على “كلمة المرور”.
اختر كلمة مرور قوية .استخدم مزيجا ً من األرقام والحروف
وعالمات الترقيم .يجب أن تكون كلمة المرور النهائية مؤلفة من
 16حرفا ً على األقل ويمكنك تذكرها بسهولة( .على سبيل المثال
 .)!n3verB0therh1ppo5skilngراجع هذا الدليل للمزيد
عن كيفية إنشاء كلمة سرّ قوية.
السر
لتحصين حسابك على تويتر من االختراق عبر تخمين كلمة
ّ
أوسرقتها عليك ربط حساب تويتر بهاتفك الذكي عبر إعداد
“توثيق تسجيل الدخول” كما يلي:

انقر على أيقونة الملف الشخصي الخاص بك في أعلى
اليسار ،ثم ح ّدد “اإلعدادات”

على الجانب األيمن ،انقر على “األمان والخصوصية”

في قسم األمن ،ح ّدد “إضافة هاتف”

اختر دولتك\منطقتك ث ّم أدخل رقم الهاتف الخاص بك.

انتظر حتى استالم رمز التأكيد عبر رسالة نصية قصيرة SMS
تصلك من شركة تويتر ،ثم انقر فوق “تفعيل الهاتف”

بمجرد تفعيل الهاتف الخاص بك ،يمكنك اآلن النقر على “أرسِ ل
طلبات توثيق تسجيل الدخول إلى (رقم الهاتف الخاص بك)”

سيقوم تويتر بعد ذلك بإرسال لهاتفك رسالة اختبار ،اضغط على
“حس ًنا ،أرسِ ل لي رسالة”

بعد استقبال رسالة اختبار ،اضغط على” نعم”

أدخل كلمة مرور لتويتر لحفظ التغييرات ،في المرة القادمة التي
تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى حساب تويتر الخاص بك ،ينبغي
عليك إدخال رمز للتحقق من هويتك.

ضع عالمة على “اطلب معلومات شخصيّة إلعادة تعيين كلمة
المرور”

لرفع خصوصيتك على تويتر ولكي نقلل من احتمال أن تكشف تغريداتك أي
معلومات قد تكون حساسة ،قم بتنفيذ الخطوات التالية:

في قسم الخصوصية ،انتبه بشكل خاص لإلعدادات التي
وضعنا تحتها ّ
خطا ً كما هو مبين أدناه( :تم اختيار أعلى درجات
الخصوصية)

تأ ّكد من مراجعة مركز المساعدة الخاص بتويتر
للحصول على النصائح والتحديثات.
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