
كيف تحمي حساباتك
في مواقع التواصل االجتماعي

 تويتر 



أصبح تويتر اليوم أحد أهم مواقع التواصل االجتماعي 
تأثيرا وانتشارا في العالم، ويقصده العديد من الناشطين 

والمعارضين من أجل طرح أفكارهم حول الحقوق 
والحريات والديمقراطية. لذلك، أصبحت الحسابات 

الشخصية وحتى حسابات المنظمات في تويتر أكثر 
الحسابات تعرضا لالختراق.



الخطوة األولى:
من صفحة الملف الشخصي، 

انقر على »المزيد«

الخطوة الثانية:
اختر »إعدادت والخصوصية«
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وحدة الحقوق الرقمية
وبالتعاون مع موقع الحماية الرقمية، تقدم لكم خطوات 

مهمة وفعالة من أجل حماية الحسابات. 

كيف ُتفعل\ُتثبط
طريقة الحماية في حسابك:



الخطوة الثالثة:
اذهب إلى »األمان والوصول 

إلى الحساب«

الخطوة الرابعة:
انقر على خيار »األمان«

الخطوة الخامسة:
انقر على خيار »المصادقة 

الثنائية«
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الخطوة السادسة:
 اختيار التطبيق

الخطوة السابعة:
اختيار نوع التطبيق: في الصورة 

التالية، يقترح عليك تويتر مجموعة 
من التطبيقات التي يمكن أن 
تنزلها في هاتفك. المقترحات 

المقدمة المظللة داخل المربع 
األحمر. 

الخطوة الثامنة:
إذا كنت تستخدم الحاسب اآللي، 

أو الهاتف النقال، ستظهر لك هذه 
الرسالة من أجل ربط الجهاز الذي 

تستخدمه بتطبيق المصادقة الذي 
لديك أو الذي قمت بتنزيله. إذا كنت 

تستخدم الحاسب اآللي، بإمكانك 
أخذ صورة من هاتفك للكود، الذي 

بدوره تلقائيا سيربطك بتطبيق 
المصادقة.
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الخطوة التاسعة:
لمجرد االنتقال إلى شاشة تطبيق 

المصادقة، واختيار تطبيق تويتر، 
سيظهر لك رمز الحماية )عادة يظهر 

لفترة محدودة ال تتجاوز 30 ثانية 
أو أقل(، انسخ رمز الحماية وألصقه 
في خانة التحقق من الرمز واضغط 

”Verify“ على زر »تحقق« أو

المصدر:
))digital-protection.tech( ( الحماية الرقمية

9
بمجرد أن يتم التأكد من صحة الرمز،

تكون طريقة الحماية قد تفعلت في 
حسابك مباشرة. 



كيف ُتفعل\ُتثبط

الخطوة األولى:
اذهب إلى اإلعدادات 

والخصوصية

الخطوة الثانية:
اذهب إلى الخصوصية 

واألمان:

الخطوة الثالثة:
اذهب إلى معلومات الموقع، 
بعدها اذهب إلى خيار »أضف 

معلومات تحديد الموقع 
لتغريداتك

A
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خاصية تحديد المواقع في حسابك



الخطوة الرابعة:
سيظهر لك مربع الحوار 

التالي، اذا كنت ترغب بظهور 
موقعك\المكان الذي تتواجد 

فيه، انقر على المربع على 
اليسار لتظهر داخله عالمة  ، 

أو اترك المربع فارغا إذا ال 
ترغب في مشاركة معلومات 

موقعك.
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تتمنى لكم القسط استخداما آمنا ألجهزتكم. 
حماية جهازك حماية ألمنك الشخصي. 

B


