
صيف أسرية ٢٠٢٢م
لشـــــهـــــر ذي الحــــــجة و مــــــــــحرم 





مركز اإلصالح األسري



مركز اإلصالح األسري

خدماتنا

نسعى جاهدين في حل: 
المشكالت الناشئة بين الزوجين.

حاالت الخصومات بين األرحام واألقارب.
حاالت عضل البنات.

أهدافنا

العمل على حل النزاعات األسرية بسرية تامة .
الحد من حاالت الطالق

تعريف أفراد األسرة بحقوقهم وواجباتهم الشرعية.

0569735888تحويلة: للتواصل:  0135752929300-301



إدارة اإلرشاد األسري



إدارة اإلرشاد األسري

الهاتف االستشاري

موقع المستشار : 
www.almostshar.com

من األحد إلى الخميس

920 000 900

نستقبل استشاراتكم 

الطبيةالتربويةالنفسيةاألسرية

الفترة الصباحية

الفترة المسائية

من الساعة ٧:٣٠ حتى ١٢:٣٠ (النساء فقط)

من الساعة ٤:٠٠ حتى ١٠:٠٠ (للرجال والنساء)

برعاية : أوقاف الشيخ 
محمد بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

 لطلب استشارة
امســـــح الباركود



دورات
معهد التنمية األسرية العالي للتدريب

 (تدريب رجال) 



دورات معهد التنمية األسرية العالي للتدريب (تدريب رجال) 

م

1

3

4

اسم الدورة

شباب واعد

السكرتارية

مهارات االستعداد الزواجي

الفئة المستهدفة

الشباب (ثانوي)

موعد التنفيذ

5-8  مساًء

 

5-7  مساًء

4-8  مساًء

طالب االبتدائي الصفوف العليا

(رابع – خامس –سادس)

ذوي الدخل المحدود

المقبلون على الزواج

لعبة القراءة 5-8 مساًء2

لالستفسار على الهاتف والواتساب | 0505966322



دورات
معهد التنمية األسرية العالي للتدريب

 (تدريب نساء) 



دورات معهد التنمية األسرية العالي للتدريب (تدريب نساء) 

م

1

2

3

4

5

6

7

8

مهارات المتحدثة البارعة

ركائز التميز للقائد المتميز

بناء القيم

مهارات في استخدام الحاسب اآللي

فن تصميم المعلومات (اإلنفوجرافيك)

مهارات الفتيات اإلبداعية

السكرتارية

مهارات االستعداد الزواجي

الفتيات (المرحلة االبتدائية)

الفتيات (المرحلة االبتدائية)

الفتيات (المرحلة االبتدائية)

موظفات الشركات والجمعيات الخيرية

النساء (ثانوي فما فوق)

الفتيات (المرحلة المتوسطة)

النساء (ثانوي فما فوق)

المقبالت على الزواج

4-7 مساًء

4-7 مساًء

5-8 مساًء

10  – 8 صباحًا

10– 12 مساًء

4- 7 مساًء

8 – 10 صباحًا

4-8 مساًء

موعد التنفيذالفئة المستهدفةاسم الدورة

www.osarya.comtrain-w-m@osarya.org.sa 0503582244للتواصل: 



برامج
مركز التنمية األسرية بالمبرز 



برامج مركز التنمية األسرية بالمبرز

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

استقبال حاالت إصالح ذات البين

اللقاء التطويري للمصلحين

مهارات االستعداد الزوجي

التثقيف األسري (١)

التثقيف األسري (٢)

المسابقة األسرية االلكترونية

مسؤولية األسرة في تعزيز قيم االنتماء والمواطنة

حفظ الوقت

غرس القيم في األبناء

األسرة

المصلحون

الشباب

الزوجان

الزوجان

الشباب

الشباب

األسرة

اآلباء

الخميس 1443/12/1هـ

الثالثاء 1444/1/4هـ

االثنين 1443/12/26هـ

األربعاء 1443/12/21هـ

األربعاء 1444/1/19هـ

الثالثاء 1443/12/20هـ

الثالثاء 1444/1/18هـ

األحد 1443/12/25هـ

االثنين 1443/12/19هـ

موعد التنفيذالفئة المستهدفةاسم البرنامج

0135307180 0563222117للتواصل: 



برامج
مركز التنمية األسرية بالطرف



مركز التنمية األسرية بالطرف

م

1

2

3

4

استقبال حاالت إصالح ذات البين

برنامج السالمة المنزلية

مسابقة السالمة المنزلية

كلمات المساجد

األسرة

األسرة

األسرة 

المصلون

الفئة المستهدفةاسم البرنامج



برامج
مركز التنمية األسرية بالعيون



مركز التنمية األسرية بالعيون

م

1

2

3

4

5

6

7

مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج 

كيف نغرس المودة في بيوتنا ؟

دوري رياضي على كأس التنمية األسرية 

المسابقة اإللكترونية األسرية 

التدريب على مهارات تربية البنات 

كيف ترعى ابنًا مبدعًا ؟

عادات األسر الناجحة

الشباب 

االسرًة

الشباب

األسرة 

األمهات 

اآلباء 

اآلباء 

الفئة المستهدفةاسم البرنامج

١٧-١٤٤٣/١٢/١٩هـ

١٤٤٣/١٢/٢١هـ

١٤٤٣/١٢/٢٥هـ لمدة أسبوع 

١٤٤٣/١٢/٢٦هـ لمدة أسبوع 

١٤٤٤/١/٣هـ

١٤٤٤/١/١١هـ

١٤٤٤/١/٢٤هـ

موعد التنفيذ



برامج
مركز التنمية األسرية بالعمران



مركز التنمية األسرية بالعمران

م

1

2

3

4

5

6

7

جلسات التوجيه األسري

اللقاء التطويري للمصلحين

التثقيف الزواجي في العامر مول

استشارات زوجية وأسرية

حوارنا مع أوالدنا

الحوار الزواجي

تنمية المهارات القيادية لدى األطفال

األسرة

المصلحون

الزوجان

رواد المسجد

األمهات

األمهات

األطفال

الفئة المستهدفةاسم البرنامج

 ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ

 ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ

 ١٤٤٤/١/١٣هـ

 ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ

 ١٤٤٤/١/١٦هـ

 ١٤٤٤/١/٢٣هـ

١٤٤٤/١/١٥هـ

موعد التنفيذ



برامج
نادي الرائدة األسرية بالهفوف



برامج نادي الرائدة األسرية بالهفوف

1

2

3

4

5

6

7

8

واحة صيف

واحة صيف

دثار

األحد واالثنين والثالثاء من كل أسبوع

األربعاء والخميس من كل أسبوع

األربعاء من كل أسبوع

يوم األربعاء

من الثالثاء إلى الخميس

من اإلثنين إلى األربعاء

من اإلثنين إلى األربعاء

اسم 
البرنامج

األطفال

الفتيات

األمهات

األطفال

األطفال

األطفال

الفتيات - األمهات

الفتيات

الفئة 
المستهدفة

12/25 – 18 / 1 /1444هـ

1/18 –  2/5 / 1444 هـ 

12/28 – 19 / 1 /1444هـ 

 21 / 12 / 1443 هـ

 26 - 27– 28 / 12 /1443 هـ 

24 -25 – 26/ 1 / 1444 هـ 

24 -25 – 26/ 1 / 1444 هـ 

م التاريخ

0599433621للتواصل:  watn1437raedahclub1

رواد 
(مهارات المتحدثة البارعة)

رواد 
(ركائز التميز للقائد المتميز)

رواد 
(بناء القيم)

رواد 
مجالس األسر

أفق

 4 -5 -6 / 1 / 1443 هـ



برامج
نادي الرائدة األسرية بالمبرز



1

2

نبراس القيم للفتيات

دثار

الثالثاء- الخميس

األحد - الخميس

اسم 
البرنامج

الفتيات 

األمهات

الفئة 
المستهدفة

 25-1444/12/29م

 2-1444/1/10م

موعد 
التنفيذ

أيام 
التنفيذ

م

0561090797للتواصل:  Reewa.1Reewa-1

برامج نادي الرائدة األسرية بالمبرز

واحة صيف تحت شعار:
تعلم اللغة اإلنجليزية 
"مستوى متوسط"

األحد - الخميس 16-1444/1/27ماألطفال3



برامج
نادي الرائدة األسرية بالطرف



برامج نادي الرائدة األسرية بالطرف

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

دثار

واحة صيف

واحة صيف

واحة صيف

واحة صيف

دثار

واحة صيف

واحة صيف

من فكرة الى مشروع

رواد

األمهات

الفتيات

الفتيات

األطفال

األطفال

األمهات

الفتيات + األمهات

الفتيات + األمهات

الفتيات

األطفال

 1/1/1444هـ

2/1/1444هـ

3/1/1444هـ

5/1/1444هـ

6/1/1444هـ

7/1/1444هـ

9/1/1444هـ

10/1/1444هـ

18-17 / 1/ 1444هـ

25-24-23 / 1 /1444هـ

موعد التنفيذالفئة المستهدفةاسم البرنامج

0500214741للتواصل:  nadi_alraedahnadi.tanmyhtraf@gmail.com



برامج
نادي الرائدة األسرية بالعيون



برامج نادي الرائدة األسرية بالعيون

0561340698للتواصل:  nadu_alraidaw11

م

1

2

3

أفق

دثار

واحة صيف

الفتيات

األمهات

األطفال

الفئة المستهدفةاسم البرنامج

 ٤-١٤٤٣/١٢/٨هـ

١٤٤٣/١٢/٢٥هـ

٢٣-١٤٤٤/١/٢٨هـ

الفئة المستهدفة



جمعية التنمية األسرية باألحساء

جائـــجة الامــّغج
شغ السـمـض الثــغــري

جائزة المشروعات
الرائــدة فــــي مـجال
العـــمل االجتـماعي

إصالح أسرياستشارات تأهيل أسري

 مراكز لضيافةإعالم هادف
األطـــــــفـــــــــــــال

 معهدان عالياننوادٍ للفتيات
للرجال والنساء

لياقتي للنساء

تلقراميويتوبسناب فيس بوك تويتر انستقرام

الهاتف االستشاري

مًعا لحياة أسعد
920 000 900

موفع
المستشـــــار

مقر
  جمعية التنمية األسرية 

 موقع
  جمعية التنمية األسرية

األحساء - الهفوف - السلمانية الجنوبية - شرق كلية اآلداب للبنات

info@osarya.org.sa

www.osarya.com0505966066

0135752929 www.almostshar.com

فروع الجمعية / المبرز - العيون - العمران - الطرف




