
أ�ُر المعلومات الرقمية 
المتاحة عند تفعيل أي شيء 

على اإل�ترنت. بمجرد إنشاء 
بصمتك الرقمية (بقصٍد أو دون 

قصد) فال يمكن حذُفها.

٢. تحّســن تجربتك على 
اإل�ترنت ألنها ســـتوفر 

اإلحصـــاءات الالزمة 
لمطّوري الشــبكة بغية 

تحسين وظائف وأداء 
المواقع والتط�يقات. 

١. تؤثر على نظرة النـــاس 
إليك كاألصدقاء وأربـــاب 

العمل ولجنة الم�اجعة 
األكـــاديمية.

٤. ُتستغل للسيطرة على 
حسابا�ك خاصة إذا تم 

اإلفصاُح بالخطأ عن 
معلومات مهمة مثل 
كلمات الم�ور وأسئلة 

األمان الخاصة بحسابا�ك.

٥. تستخدم في تحليل 
خصائص السكان، والقيام 

بعمليات هندســـــــة 
اجتماعية، في حال وجود 

آ�ار رقمية ألعداد غفيرة من 
النــــــاس.

٣. تحّدد نوع اإلعالنات 
الموجهة إليك بناًء على 

عمليات سابقة من بحث أو 
��ارة لصفحات أو اإلعجاب 
أو إعادة النشر أو عمليات 

الش�اء الخاصة بك.

ابحث عن نفسك على 
اإل�ترنت

ِامسح ملفات تع��ف 
االرتباط (cookies) من 

متصفحك

اق�أ ســــياســــــات 
الخصوصية وش�وط جميع 

الخدمات واألجهزة

ل الخ�وج من  سجِّ
الحسابات غير النشطة 

واحذفها

ص المحتوى الذي  خصِّ
تشاركه بعناية

أ�ل اإلشارة الخاصة بك 
من المحتوى الذي يشاركه 

اآلخ�ون

تحكم في (من يمكنه 
مشاهدة منشو�ا�ك) من 

خالل إعدادات الخصوصية

ِا�تبه إلى المنشو�ات 
التي تبدي إعجابك بها 

و�تفاعل معها وتعّلق عليها

أوِقف الخدمة غير 
الظاهرة لتعقب موقعك 

في التط�يقات

ق من الجهات التي  تحقَّ
ترســـــــــُل تط�يقات �تبع 

اللياقة البدنية �يانا�ك إليها 

ِاحتفظ بنسخة مؤّمنة 
من كلمات السر الخاصة بك 

على حاسوبك 

فتح أو إغالق باب ثالجة ذكيةإعطاِء أمٍر لنظام المن�ل الذكي 

مشاهدة الب�امج المفضلة 
على تلف��ون ذكّي

إرسال التعليقات إلى المساعد 
االفت�اضي (اإللكت�وني)

تفعيل تعّقب النشاط اليومي 
في تط�يقات اللياقة البدنية

استخدام تط�يق الخ�ائط في 
السيارة أو الجوال

إج�اِء عمليـــــــات الش�اء 
اإللكت�وني

استخدام تط�يق أو مدونة 
لتسجيل األفكار والمشاعر

سيتم إنشـاء 
بصمـٍة رقمـــية 

لــك عند...

أخذ لقطة شاشة لبعض 
منشو�ات وسائل التواصل 

االجتمـــــاعي

مشـــاركة القصص اليومية 
(والتي عادة ما ُتحذف بعد 

م�ور �وم عليها)

التفاعل في المواقع بنقر 
"أعجبني" أو غير ذلك، أو إعادة 

نشر منشور، أو التعليق عليه

استع�اض صفحات 
المستخدمين على وسائل 

التواصل االجتماعي

االنضمــام إلى المجموعات 
ومنتديات اإل�ترنت

إضافة أو استخدام اإلضافات 
البرمجية على المتصفحات

مشـــــــاركة الموقع مع 
التط�يقات واألشخــــــاص

السماح للمواقع بحفظ أو تذكر 
اسم المستخدم وكلمة الم�ور 

تحميل للملفات

تح��ك مؤشر الفأرة في 
صفحة موقع ما

القيـــــــام بأي بحث عبر 
محركـــات البحث

النقر على ال�وابط 
والعالمات والوســــــوم

التصفح أو التوقف عند 
الموقع أو التطــــــ�يق

تحّكم ببصمتك الرقمية لتحظى بسمعٍة جيدة 
على اإل�ترنت ولتكون آمنًا

يمكن للبصمِة 
الرقمــية أن...

خّفف آ�ـارك 
الرقمـــية باّ�بـاع 

ما يأ�ي...
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