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المقدمة :

خللا السنوات الماضية ، اصبحت الشركات التجارية تستغل معلومات خاصة بالمستخدمين و تقوم الشركات
هذه بمشاركة المعلومات مع شركات تجارية آخرى تقوم بتحليل البيانات لمعرفة ما نقوم به في حياتنا اليومية . 

الخصوصية اصبحت اليوم من المواضيع المهمة و الساسية من أجل حماية معلومتنا الخاصة من استغللا
الشركات التجارية . 

ان هدف هذا الدليل مساعدة المستخدمين الى منتجات شركة غوغل من تقليل معلوماتهم التي تستغلها الشركة و
غيرها من الشركات . 

ان ليس الهدف من الدليل نصح المستخدمين بأستخدام هذه المنتجات و لكن اصبحت منتجات الشركات في كل
حياتنا و لهذا حان الوقت من أجل تقليل المعلومات الخاصة بنا لديهم . 

الدليل سيتناولا : 

 Gmail- خدمة البريد اللكتروني 1
 Maps- خدمة الخرائط 2
 Youtube- خدمة اليوتيوب 3
Search-خدمة البحث 4

نحن ننصح بخطوات معينة لتقليل الخطر عنك و ل يمكننا التخلص منه نهائيا . تذكر دائما :
 



 تقوم بجمع معلومات عديدة عن المستخدمين و كذلك تحتفظ بسجل بكل ما قامGmailخدمة البريد اللكتروني 
به المستخدم من أنشطة على النترنت . 

 المعلومات التي يتم جمعها :

أشياء التي تبحث عنها•
مواقع الويب التي تزورها•
مقاطع الفيديو التي تشاهدها•
العلنات التي تنقر عليها•
موقعك•
معلومات الجهاز•
 وبيانات ملفات تعريف الرتباطIPعنوان •

  Gmail- افتح حسابك على الجيميل 1



 https://myaccount.google.com/permissions- قم بالدخولا الى : 2

 التي سمحت لها بالدخولا الى حسابك Appsمن خللا هذه الصفحة سوف تظهر قائمة بالتطبيقات 

هذه التطبيقات قد تستولي على معلوماتك الشخصية او قراءة رسائل البريد اللكتروني و ايضا ترسل رسائل
. Appsمن بريد إلكتروني و غيرها من القدرات التي قد تملكها هذه التطبيقات 

- معرفة ما تقوم به هذه التطبيقات – أنقر على التطبيق و سوف تظهر قائمة (كما موضح في الصورة ) 3

: الموقع اللكتروني للتطبيق ( أن وجد )) 1(

 ماذا يمكن ان يفعل التطبيق و الصلحيات التي حصلها عليها .) :2(

 تاريخ تثبيت التطبيق و منحه الصلحيات .) :3(

https://myaccount.google.com/permissions


- للتخلص من التطبيقات التي قد تكون سيئة و تستهدف المعلومات الشخصية و غيرها من معلومات، انقر3
 Remove Accessعلى 

سوف يطلب تأكيد الطلب – أنقر على موافق 

 ، بالمكان التحكم كل ما يمكن استغلله من قبل غوغل او شركاتPrivacy- من خللا قسم الخصوصية 4
تجارية اخرى . 

 https://myaccount.google.com/privacyقم بالدخولا الى : 

https://myaccount.google.com/privacy


الختيار لك في اختيار ما ترغب تغييره من معلومات رئيسية و لكن سوف ننصح بالتالي : 

وقف مشاركة معلوماتك في العلنات ( يتم استخدام ما تقوم او ما تنصح به ) •

 https://myaccount.google.com/shared-endorsementsقم بالدخولا الى : 

  من الفقرة في العلى .✔في أسفل الصفحة ، احذف 

 تقوم بتسجيل كل ما تقوم به سواء على حاسوبك او هاتفك ، بالمكان معرفة اذاGoogle- شركة غوغل 5
كنت استخدمت الواتسب او ما شاهدت على النترنت او اليوتيوب او الموقع الجغرافي الذي كنت به . 

 https://myactivity.google.com/myactivityقم بالدخولا الى : 

https://myactivity.google.com/myactivity
https://myaccount.google.com/shared-endorsements


 في الجانب اليمن من الصفحة Delete Activity by- امسح كل هذه المعلومات ، أنقر على 6

 و سوف يمسح كل هذه المعلومات All time- اختار من القائمة 7



 ) Delete أسفل الصفحة ، سوف تظهر صفحة لتأكيد الطلب ( قم بالتأكيد بالنقر على Deleteثم أنقر على 

  https://myactivity.google.com/myactivity- قم بالعودة الصفحة الرئيسية : 8

Activityسوف تختفي جميع المعلومات المسجلة في أنشطتك ، و من أجل منع تسجيلها مستقبل ، أنقر 
controls 

- سوف تظهر العلمة 9

أمام معظم القسام و مما يعني بأن تم تفعيل هذا القسم .

 – وقف تفعيل القسام بالنقر على العلمة 10

https://myactivity.google.com/myactivity


ثم سوف تظهر النافذة التالية ( مثالا ) : 

 PAUSEأنقر على 



- قم بوقف تفعيل كل القسام بالخطوات نفسها في الشرح السابق . سوف تتحولا العلمة من اللون الزرق11
الى اللون الرمادي / الرصاصي 

 https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en-GB- قم بالدخولا الى:12

من أجل منع شركة غوغل من معرفة كل ما يختص بحياتك و أظهار إعلنات تجارية بناء على هذه
المعلومات.

 – وقف التفعيل بالنقر على العلمة 13

 . سوف تتحولا العلمة من اللون الزرق الى اللون الرمادي /GOT ITسوف يظهر التأكيد ، أنقر على 
الرصاصي 

https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en-GB


 و لكن لتقليل المعلومات الضافيةGmailالخصوصية على خدمة اليوتيوب مرتبطة بحسابك على الجيميل 
سوف نوقف قدرات الموقع المتعلقة بالتتبع و تحليل البيانات . 

 Youtube- تأكد بأنك ل تستخدم بريدك اللكتروني للدخولا الى موقع 1

و ذلك في أعلى الصفحة على اليمين بالمكان معرفة اذا كنت تستخدم بريدك اللكتروني ( تأكد ان تقوم
بالخروج من بريدك اللكتروني او أستخدم متصفح آخر ) 

لوقف ارتباط موقع اليوتيوب مع بريدك اللكتروني – أنقر على (كما موضح في الدائرة الحمراء ) في أعلى
الصفحة 



Sign Outثم أنقر على الخروج 

 و كذلك امنع تسجيلها . History- امسح سجل المشاهدات 2

  https://www.youtube.com/feed/historyقم بالدخولا الى : 

 ( كما هو موضوح في الدائرةClear all Watch Historyأنقر على محو سجل المشاهدة بالكامل 
الحمراء) 

. Clear all Watch Historyسوف يظهر التأكيد ، أنقر على  محو سجل المشاهدة بالكامل 

https://www.youtube.com/feed/history


 ( كما هو موضوح فيPause Watch History- أمنع تسجيل السجل ، انقر على إيقاف سجل العرض 3
الدائرة الحمراء) 



 بالمكان ان معرفة كل الماكن التي قمت بزيارتها اوGoogle Mapsمن خللا خدمات خرائط غوغل 
كنت قريب منها و تقوم خدمة غوغل بأقتراح أماكن بناء على معلومات تم جمعها من خللا أجهزتك او بطرق

مختلقة . 

بالمكان استخدام خدمات مختلفة لمنع قيام شركة غوغل بجمع المعلومات . 

 و هي خدمة آمنة و مفتوحة المصدر و تحتوي على خرائط OsmAndأستخدم خدمة 

 /https://osmand.netالموقع : 

 iOS و آي اوس Androidتعمل الخدمة على أنظمة التشغيل أندرويد 

https://osmand.net/


يستخدم المعلومات من مواقع مختلفة مثل ويكيبيديا Googleهو محرك بحث على النترنت بديل عن 
للحصولا على نتائج البحث. سياسة الموقع تحمي الخصوصية ول يسجل معلومات المستخدم. ولن

المستخدمون ل يصنفون حتى ل يتم معرفة معلومات عن المستخدمين ، أي أن كل المستخدمين يحصلون على
نفس نتائج البحث عندما يبحثون عن كلمة معينة.

https://duckduckgo.comالموقع : 

 مجاني و مفتوح المصدر و يعمل على جميع أنظمة التشغيل المختلفة و يقومChromeهو متصفح بديل عن 
على حماية الخصوصية للمستخدمين . 

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/newالموقع : 

https://duckduckgo.com/


ممصننف مرخص بموجب  ممصننف هذا ال . دولي4.0  رخصة المشاع البداعي ننسب ال

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

