
كيف بتتأكدي من 
 خصوصيتك على
الــdating apps؟

 appلـ download كتير لزيز تعملي
لتتعرفي على ناس جديدة أو تتفتشي 

عالحب أو للـhook ups. وإذا أخذتي 
هالمبادرة في كم شغلة الزم 

تاخديها بعين االعتبار.

الـdating apps مثل Tinder ما 
 )location( بيستعينو بس بموقعك

 تيزبطوكي مع ناس. بالواقع،
هالـapps بيحفظو أكتر بكتير:

،usernameاالسم، و الـ  
 login infoو الـ

emailالـ  

رقم تلفونك  

الجندر  وميولك الجنسية       

تاريخ الوالدة  

الصور  الي بتحطيهن عبروفايلك    

locationالـ    

)ID, GPS, OS( بيانات الجهاز     

 IP addressالـ      

 cookiesالـ      

 social من أي friends listالـ  
media account بتوصليه على حسابك

االسم، و العمر  

emailالـ  

رقم تلفونك  

الجندر       

كل صورك )حتى الي على جهازك(    

)ID, GPS, OS( بيانات الجهاز     

 IP addressالـ      

 cookiesالـ      

Facebook على friends listالـ  

convosالـ  

الصورة الي بتحطيها عبروفايلك    

SMS     

رقم تلفونك  

emailالـ  

الكاميرا     

)ID, GPS, OS( بيانات الجهاز     

 IP addressالـ      

 cookiesالـ      

 appالمدة الي بتضلي على الـ     

البلد الي ساكنة فيه         

Bumble, Tinder, Wapa المصادر: سياسات الخصوصية لكل من

 ما تكبسي على الـdelete بعد!
في تدابير فيكي تأخذيها تتريحي رأسك:

أواًل، احمي هويتك:

لو الـapp بيعتاز username ما تكتبي 
اسمك الكامل. وأهم شي تمحي 

أي معلومات عن منطقة سكنك أو 
مكان عملك من بروفايلك. شو بدك 

بالـstalkers ووجعت الراس؟ 

ثانيا، ما تهّينيها 
 عالشخص يالقيكي

:social mediaعلى الـ

ما تُوصلي بروفايلك على حساباتك 
الشخصية مثل Instagram. بس 
اذا الـapp الي بتستعمليه بيستعين 

بفيسبوكك الخاص، كوني حريصة على 
 privacyمعلوماتك العامة وراجعي الـ
settings على حسابك وأهم شي ما 

تستعملي نفس الصور الي على 
 حساباتك الشخصية وخاصًة 

! profile picturesالـ

ثالثًا، ما تشاركي رقم 
 emailتلفونك أو الـ

الشخصي:

 emailبيستخدم الـ appاذا الـ 
للتسجيل بكون أحسن لو بتعملي 

email مخصص إلله. 

طيب وشو العمل لما بتتفقي مع 
حدا عالـapp؟

َكملي محادثتك مع الـcrush على 
Signal  ألنه الـdating apps ما 

بتشفر المحادثات و هذا بيعني انه 
كل شي عم ينقال وينبعت ممكن 

ينشاف ويستعمل ضدك اذا بيوقعو 
 Signal مثل App .باإليدين الغلط

بخليكي تدردشي وتبعتي nudes بأمان 
 .self-destructionبفضل ميزة الـ

اذا ما بدك تشاركي رقم تلفونك 
مع الكراش بعد، بس بدك تكفي 

 encrypted تحكي معه أو معها على
.Wire جربي ،messaging app

ما تنسي تشاركي 
guideهالـ 

مع رفقاتك!
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