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ف<ريق ال<عمل خ<الل 2014
✤

عبدالرحمن الشهري.

✤

خلود الحسن.

✤

نجود الجهني.

✤

أفراح السعيدي.

✤

عزيزة العتيبي.

✤

نادر الشمري.

✤

مؤيد عبد الصمد.

✤ خلود العودة.
……………………………………
✤ عبد الرحمن العامر )عضو سابق(.

نبذة عن قسم الحسابات:
ق" ""سم ال" ""حساب" ""ات أح" ""د أق" ""سام ف" ""ري" ""ق ت" ""وي" ""تسو ال" ""تخصصية ،وال" ""ذي يه" ""دف إل" ""ى

✤

مهدي اليامي )عضو سابق(.

آل<ية اس<تقبال ال<طلبات

اس""ترج""اع ك""اف""ة ال""حساب""ات امل""تضررة م""ن ع""مليات االخ""تراق""ات أو ال""تي ت""عان""ي م""ن

ي ""تم اس ""تقبال ك ""اف ""ة امل ""شاك ""ل ف ""ي الش ""بكات

أع ""طال ف ""نيّة وم ""نها ال ""حساب ""ات املج " ّ"مدة أو ال ""تي ت ""عان ""ي م ""ن م ""شاك ""ل ف ""ي ت ""سجيل

امل " ""ختلفة م " ""ا ع " ""دا م " ""شاك " ""ل االنس " ""تقرام م " ""ن

الدخول وغيرها .تم عمل القسم رسميًا ابتدا ًء من نوفمبر من عام .2013

خ ""الل ال ""رس ""ائ ""ل ال ""خاص ""ة مل ""ؤس ""س ال ""فري ""ق
امل"هندس /ع"بدال"رح"من الشه"ري ع"بر ح"ساب"ه

يس ""تقبل ال ""قسم امل ""ئات م ""ن ال ""طلبات ي ""وم " ًيا وي ""تم ح ""ل م ""شاك ""لها بحس ""ب أق ""دم ""يتها

ف " ""ي ت " ""وي " ""تر ) (@iDhmiالرت " ""باط " ""ه ب " ""نظام

ب"اس"تثناء َم" ْن ح"صلوا ع"لى ع"ضوي"ة أص"دق"اء ت"وي"تسو امل"ميزي"ن وال"تي ت"منح ل"هم م"يزة

ال" ""دع" ""م ال" ""فني ال" ""خاص ب" ""ال" ""فري" ""ق .ومل" ""شاك" ""ل

األول ""وي ""ة ف ""ي ح ""ل م ""شاك ""ل ح ""ساب ""ات ""هم  -ل ""لتعرف ع ""لى ع ""ضوي ""ة أص ""دق ""اء ت ""وي ""تسو
املميزين .-
ك"ما يه"تم ال"قسم ب"خصوص"ية املس"تخدم"ني وي"طبق ك"اف"ة ب"نود س"ياس"ة ال"خصوص"ية
ال""خاص""ة ب""فري""ق ت""وي""تسو ال""تقني ك""ما يخ""لي ال""فري""ق م""سؤول""يته ع""ن أي ح""ساب ب""عد
تسليم البيانات له وعلى كل مستخدم تغيير كافة بياناته فور تلقيها.

ح"ساب"ات ت"وي"تر ب"شكل خ"اص ب"يان"ات م"تطلبة
وه ""ي امل ""وض ""حة ه ""نا .أم ""ا م ""شاك ""ل ح ""ساب ""ات
االنستقرام فمن هنا.

خ<دم<ات أخ<رى
إي""مانً""ا م""ن ف""ري""ق ت""وي""تسو ب""أن ل""لمجتمع ح "قٌ
ع" ""لينا ف" ""قد أط" ""لقنا خ" ""دم" ""ة إغ" ""الق ح" ""ساب" ""ات
األش""خاص امل""توف""ني رح""مهم اهلل ع""بر م""ختلف
الش""بكات بش""رط ت""قدي""م م""ا ي""ثبت ح""ال""ة ال""وف""اة
ح " ""تى ال نتح " ""مل امل " ""سؤول " ""ية .وي " ""تم اس " ""تقبال
ط ""لبات إغ ""الق ح ""ساب ""ات امل ""توف ""ني م ""ن خ ""الل
موقعنا بشكل مباشر.
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إنجازات قسم الحسابات:
ت ""لقى ال ""قسم ال ""عدي ""د م ""ن ال ""طلبات خ ""الل ال ""عام امل ""نصرم وك ""ان ""ت ه ""ذه ال ""طلبات ف ""ي م ""ختلف الش ""بكات االج ""تماع ""ية س ""واء ك ""ان ""ت ت ""وي ""تر،
انستقرام ،آسك kik ،و  keekوغيرها من وسائل التواصل.
ك"ما ت"لقى ال"فري"ق م"ختلف امل"شاك"ل س"واء ال"حساب"ات امل"خترق"ة أو املج"مدة وامل"وق"وف"ة أو ال"تي ت"عان"ي م"ن م"شاك"ل ف"ي ت"سجيل ال"دخ"ول وه"ذه
ت"ختلف ف"منها م"شكلة رم"ز ال"توث"يق وال"تي ي"عان"ي م"نها ال"كثير م"ن مس"تخدم"ي ت"وي"تر وم"نها ن"سيان ال"باس"ورد واالي"ميل ل"لحساب ب"اإلض"اف"ة
إلى مشاكل االبتزاز واالنتحاالت الشخصية وغيرها.
الرسم البياني التالي يوضح عدد الطلبات التي تم استقبالها في كل شهر ابتدا ًء من شهر نوفمبر  2013وحتى شهر ديسمبر :2014
الطلبات التي تم استقبالها

الطلبات التي تمت معالجتها
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شكل  : 1رسم بياني لعدد الطلبات في الشهر الواحد خالل  14شهر

ت<شير إح<صائ<يات ال<طلبات
ل<لتال<ي
• إج"مال"ي ع"دد ال"طلبات ال"تي اس"تقبلها ال"فري"ق
كانت  10,232طلب.
• إج ""مال ""ي ع ""دد ال ""طلبات ال ""تي ت ""مت م ""عال ""جتها
كانت  9,985طلب.
• ع"دد ال"طلبات ال"تي الزال"ت ق"يد امل"عال"جة 247
طلب.

شكل  : 2رسم بياني إلجمالي عدد الطلبات خالل  14شهر
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نصائح وإرشادات:

✤

عدم تسجيل بيانات الدخول في روابط مجهولة املصدر أو التي تستخدم
لزيادة املتابعني.

✤

الحرص على تأكيد الحساب بايميل غير وهمي حتى في حال نسيان كلمة
املرور أو تعرض الحساب لالختراق فيوجد مايثبت امتالك الحساب للدعم
الفني الخاص بالشبكات االجتماعية.

✤

اختيار كلمة مرور قوية يصعب تخمينها والتي تتكون من رموز وأرقام وحروف
كبيرة وصغيرة باإلضافة إلى اختالف كلمة املرور للحساب عن كلمة املرور
االيميل.

✤

ربط االيميل والحسابات برقم الهاتف.

✤

عدم مشاركة البيانات الحساسة مع اآلخرين.

✤

االلتزام بقوانني الشبكات االجتماعية حتى اليتعرض الحساب لإليقاف أو
الحذف بشكل نهائي.

شكل  : 3نسب الطلبات بناء على نوع مشاكلها

ت<صنيف ال<طلبات ب<ناء ع<لى
ن<وع م<شاك<لها
• ت" ""عتبر نس" ""بة ط" ""لبات اس" ""ترج" ""اع ال" ""حساب" ""ات
امل"خترق"ة ه"ي األع"لى ح"يث وص"لت إل"ى %37
وك ""ان ل ""حساب ""ات االنس ""تقرام ال ""نصيب األك ""بر
من عدد الطلبات املخترقة.
• ي ""ليها ف ""ي أك ""ثر امل ""شاك ""ل ال ""تي وص ""لتنا ه ""ي
م ""شاك ""ل ال ""دخ ""ول س ""واء ك ""ان م ""شكلة ال ""دخ ""ول
بس"بب ك"ود ال"توث"يق أو ن"سيان ك"لمة امل"رور م"ع
االي"ميل وف"ي ه"ذه ال"حال"ة ه"ناك ح"االت خ"اص"ة
الس""ترج""اع ال""حساب""ات ال""تي ت""عان""ي م""ن ه""ذه

يعتمد
فريق عمل قسم الحسابات
@TWEETSOCUSTOMER

املشكلة.
• ش ""ك ّلت ال ""حساب ""ات امل ""وق ""وف ""ة ف ""ي ت ""وي ""تر نس ""بة
 %14من إجمالي املشاكل التي وصلتنا.
•  %14ه ""ي النس ""بة ل ""لمشاك ""ل األخ ""رى س ""واء
م"ن ق"ضاي"ا االب"تزاز أو االن"تحاالت وغ"يره"ا م"ن
األعطال الفنية.
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