
   أسرتي أولى 

1444/5/26 هـ - 2022/12/20 م 





 شعار الحملة

وأولو األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 

-أخرجه البخاري-وإن ألهلك عليك حًقا 

-سورة األنفال آية 75-
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أهداف الحملة :

مدة تنفيذ الحملة : 

توعــــــية المجتـمع بأولية األســـرة (الوالدان/ الزوج/ الزوجة/ األوالد) في المجتمع . 
تعزيز  مكانة األسرة في المجتمع .

تسليط الضوء على أهمية تقديم احتياجات األسرة االجتماعية والتربوية والنفسية 
والمالية، على غيرها من األصحاب واألعمال الشخصية.

 (10) أيام  ابتداء من الثالثاء 2022/12/20م

المستهدفون : 

األسرة السعودية.

وسم الحملة : 

#أسرتي _ أولى
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تصميم إعالن الحملة : 

4



برامج الحملة: 

برامج ثقافية:
١/األمسيات الحوارية .

٢/الدورات التدريبيـــة .

١/ البـــرامـــج النــســائـــيــــة .

٢/ المعـــارض التـــــوعـــوية.

٣/ برامج و أركان األطفال .

١/ األفــــالم التوعـــويــــــة .

٢/ الرســـــائل المصـــورة .

٣/ المساحات في التويتر.

٤/ اللقـــــاءات اإلعــــالمية.

٥/ المشاركات اإلذاعية والفضائية.

برامج أسرية:

برامج إعالمية:
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أسماء الدورات التدريبية: 

كيف نغرس المودة في بيوتنا؟
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برامج إدارة المرأة والطفل 

عنوان البرنامج  

مجالس األسر  

دثار 

نبراس القيم  

أفق 

أوقات سعيدة  

رحلتي  

واحة صيف  

الفئة المستهدفة 

األسر  

أمهات 

فتيات 

فتيات  

أطفال 

األطفال  

أطفال _ فتيات  

نوع البرنامج 

لقاءات 

لقاءات 

تفاعلي - حواري 

تفاعلي - حواري 

تفاعلي - حواري 

تفاعلي - حواري 

تفاعلي - حواري
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أسماء األمسيات الحوارية والحلقات اإلذاعية :

م

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

العنوان

أوالدي مشروعي األكبر

أسرتي أولى

التوازن التربوي بين الوالدين

الموازنة بين الوظيفة واألسرة

لماذا يهرب بعض اآلباء واألزواج من البيت؟

كيف تكون األسرة جاذبة للمراهقين؟

كونوا لهم أصدقاء

أثر العالقة الزوجية الخاصة في استقرار األسرة

كيف تكون األسرة جاذبة لألطفال؟

كيف أكون مصلًحا في أسرتي؟

كيف نجعل النظام الغذائي عادة أسرية؟ 

(المستشار األسري بجمعية أسرية باألحساء) د/ عبدهللا بن محمد الحمام 

احتواء المواقف

(مستشار أسري وتربوي)  أ/ فيصل حسن مغربي

كيف نكسب أطفالنا؟

أ/فهد بن عبدالرحمن الربيع  (مستشار لمرحلة الطفولة)

كيف تغرس الثقة في طفلك؟

أ/عبدهللا بن حمد الحسين (مستشار لمرحلة الطفولة)

احم طفلك

(مستشار لمرحلة الطفولة) أ/ نايف بن عبدالحي العبد الحي

كيف يتحاور الزوجان؟

أ/سعد بن صالح التريك (المستشار األسري بجمعية أسرية باألحساء)

العالقة بين األسرة والصحة النفسية 

(معالجة نفسية واستشارية أسرية)  أ/انتصار محمد معروف

أهمية الحوار الزوجي.

(مديرة إدارة تنمية المرأة والطفل بجمعية أسرية باألحساء) أ/ سميرة بنت مجلي المطلق

التوازن بين األسرة والوظيفة.

أ/حنان بنت محمد المبارك  (مديرة مركز التنمية األسرية بالمبرز )

كيف أغرس الطموح لدى طفلي؟

أ/مروة بنت عبدالباقي البدنه  (مستشارة أسرية وتربوية)
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مشاركة المستشارين والمستشارات الصوتية :

كيف نجعل النظام الغذائي عادة أسرية؟ 

(المستشار األسري بجمعية أسرية باألحساء) د/ عبدهللا بن محمد الحمام 

احتواء المواقف

(مستشار أسري وتربوي)  أ/ فيصل حسن مغربي

كيف نكسب أطفالنا؟

أ/فهد بن عبدالرحمن الربيع  (مستشار لمرحلة الطفولة)

كيف تغرس الثقة في طفلك؟

أ/عبدهللا بن حمد الحسين (مستشار لمرحلة الطفولة)

احم طفلك

(مستشار لمرحلة الطفولة) أ/ نايف بن عبدالحي العبد الحي

كيف يتحاور الزوجان؟

أ/سعد بن صالح التريك (المستشار األسري بجمعية أسرية باألحساء)

العالقة بين األسرة والصحة النفسية 

(معالجة نفسية واستشارية أسرية)  أ/انتصار محمد معروف

أهمية الحوار الزوجي.

(مديرة إدارة تنمية المرأة والطفل بجمعية أسرية باألحساء) أ/ سميرة بنت مجلي المطلق

التوازن بين األسرة والوظيفة.

أ/حنان بنت محمد المبارك  (مديرة مركز التنمية األسرية بالمبرز )

كيف أغرس الطموح لدى طفلي؟

أ/مروة بنت عبدالباقي البدنه  (مستشارة أسرية وتربوية)
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مخرجات الحملة  :

أمسيات 
حوارية 

دورات 
تدريبة

مشاركات
إذاعــــــــية 
وفضــائية

رسـائل
 إعالمية
توعـــوية

إنفوجرافيك

رسائل 
صوتية
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15

10

بـرامــــج 
المــــرأة 
والطفل 25

9

80

10
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قنوات النشر :

سناب

يويتوب

فيس بوك

تويتر

انستقرام

تلقرام
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قطاعات الجمعية :

نادي الرائدة األســـرية بالــــمبرز.نادي الرائدة األسرية بالهفوف.

نادي الرائدة األســــرية بالعـيون.نادي الرائدة األســـرية بالطرف.

مركز أســرية للرياضة النسائية.مركز أســرية لضيافة األطفال.

نادي أسرية الشبابي بالهفوف.

نادي أســـرية الشبابي بالطرف.

نادي أسرية الشبابي بالمبرز.

مركز التنمية األســرية بالمبرز.

مركز التنمية األسرية بالطرف.

مركز التنمية األسـرية بالعيون.

مركز التنمية األسرية بالعمران.

معهـــد التنمية األسـرية العالي للتدريب (تدريب نســــــاء)
معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 
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