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ون سياسة التنمر االلكتر

طرق الوقاية من التنمر 
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إذا كان ابنك هو المتنمر ؟ماذا تفعل 

ي 
 
ون ي أشكال وطرق التنمر اإللكتر

 
ون اسباب التنمر اإللكتر



طرق الوقاية من التنمر 

ال تشارك معلوماتك وتفاصيل حياتك 
وعائلتك مع اآلخرين

كون لنفسك عالقات جديدة مع افراد جيدين ال تضع على اإلنترنت ما ال تريده ان ينشر

قم بحظر أي شخص يحاول استدراجك وتهديدك تجاوبك وردك علية سيعطيه 

فرصه للتنمر عليك



طرق الوقاية من التنمر 

واألجهزةحماية األرقام الرسية للحسابات )فعل الجوانب االمنية مثل  كون لنفسك عالقات جديدة مع افراد جيدين

ي يكون هدفها .ما هو خاطئ ولو لمرة واحدةال تفعل 
ال تفتح المواقع والرسائل المشبوهة الت 

اق  األجهزة والحساباتاخي 



ي 
ون  أسباب التنمر اإللكتر

ة من الطرف اآلخر قد يكون المتنمر ضحية للتنمر من قبل شخص آخرالغتر

ي السيطرة عىل الطرف اآلخرمحاولة المتنمر تغطية جانب الضعف لديه
 
شعور المتنمر بالرغبة ف



أخير طفلك بآداب استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي 

والمرشدين اىل المعلمير  تحدث 
األكاديميير  بالمدرسة

تحدث إىل طفلك بحزم حول 
ي عىل  ه السلتر ح تأثير

ترصفاته واشر
اآلخرين

ماذا تفعل إذا كان طفلك هو المتنمر

راقب ان ظهرت عالمات للتنمر عىل طفلك

ي أولياء األمور ابنائهم من التنمر
كيف يقر

ي وكيفية التعامل معه
 
ون علم ابنائك مفهوم التنمر اإللكتر

حدد التطبيقات المناسبة الستخدام طفلك والغتر مناسبة

ضع قواعد حول مقدار الوقت الذي يمكن للطفل انفاقه عىلي 
نت أو عىلي أجهزته اإلنتر

راقب مواقع التواصل االجتماعي والتطبيقات وتاري    خ التصفح 
ألطفالك

010203



اشكال وطرق التنمر

اشكال وطرق التنمر

رسائل كره تصل للطفل

استخدام صور ومقاطع للشخص 
ها دون علمهبدون  اذنه ونشر

اشاعات واكاذيب يتم اطالقها عن الشخص المتنمر عليه

السخرية وبث رسائل مؤلمه عير التعليقات مثال 
ي 
وسائل التواصل االجتماعي ف 

محادثات خاصه/ مقاطع / التهديد بنشر صور 

از ،  ي التهديد بنشر االبي  
ء  ويعت  ي

خاصشر

ي وسائل التواصل االجتماعي 
انتحال الشخصيات ف 

وهو إرسال صور ورسائل مؤذية , التحرش 
ي وغير 

ي إيذاء مشاعر الشخص المتلق 
 
مرغوبة تتسبب ف

موافقة التعليقات السلبية أو المنشورات الكاذب



؟  ي
ون  كيف أعلم أن طفىلي يتعرض للتنمر اإللكتر
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ي التوقف عن استخدام الكمبيوتر أو الجوال
الرغبة ف 

ي 
ون  ي رسالة فورية أو رسالة نصية أو بريد الكي 

قب عند تلق  الشعور بالقلق او الي 

ب اآلخرون ي الطفل الشاشة أو الجهاز عندما يقي 
يخق 

ي المستوي الدراشي 
 
. تراجع ف

يقوم فجأة بحذف حسابات مواقع التواصل االجتماعي 

تجنب الطفل للمواقف االجتماعية، واالنسحاب من تجمعات األشة أو األصدقاء

ظهور عالمات االكتئاب

ي المزاج أو السلوك أو قلة النوم أو انعدام شهية األكل
ات ف  تغير



ي 
 
ون احصائيات عامة عن التنمر اإللكتر

67%
15% 7% 18%79%

من األطفال والمراهقير  
للتنمرالعالم تعرضوا حول 

ي 
 
ون اإللكتر

نت  ي مستخدمير  لإلنتر
 
ف

لإلساءةالعالم تعرضوا 
ي مرحلة معينة

 
ف

فونفقط من الطالب  يعتر
ي 
ون  بالتعرض للتنمر اإللكتر

الذينأوضح من الطالب 
ذلكيؤثر تعرضوا للتنمر أنه 

مستواهم الدراسي سلبا عىل 

طفلهممن اآلباء ذكروا أن 
بإيذاءتعرض للتهديد 
جسدي

نت اثناء اللعب عىل اإلنتر



كيف نعالج المتضرر من التنمر اإللكتروني؟
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أولياء االمور

تأكد من سالمة طفلك

التحدث من طفلك واالستماع إليه

ي تثبت التنمر عىل طفلك)جمع األدلة 
(قم بتصوير الشاشة أو حفظ الصور الت 

نامج وابلغ عن المتنمر .تواصل مع إدارة التطبيق أو الير

(تطبيق كلنا آمن، وتطبيق قريبون)أبلغ عن الحالة للجهات المختصة 

ي نفسي لمعرفة حالته النفسية
إذا لزم األمر اذهب بطفلك إىل إىلي أخصان 

بما يقوله المتنمرال يتأثر عزز ثقة الطفل بنفسه وبير  له أن 



؟ ي
ون  ر من التنمر اإللكتر كيف نعالج المتض 
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الطالب

ال ترد عىل التنمر الذي تعرضت له، وال تتجاوب مع من يهددك

.عدم تأييده أو ابداء اإلعجاب بما يذكر

حجب المتنمر ومنعه من الدخول إىل صفحاتك الخاصة

اإلبالغ عنه إدارة الموقع 

االحتفاظ باألدلة عىل التنمر

.تغيير إعدادات الخصوصية

ال تجعل التعليقات السلبية وترصفات المتنمرين تؤثر عىل حياتك الخاصة

ي تقدم لك المساعدة إليقاف التنمر
وبلغ. تعرف عىل الجهات الرسمية والت 

ه او قاله المتنمر حاول ان ال تشعر بالخجل من نفسك مهما كان ما نشر


