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صراع ا�طفال في العوائل المفككة

الخيرية لإلصالح االجتماعي بمحافظة جدة تصريح  المودة  جمعية 
وزارة الشؤون االجتماعية رقم (601) بتاريخ 15/جمادى 

اآلخرة/1432هـ، بعدما كانت بمسمى مركز المودة االجتماعي 
لإلصالح والتوجيه األسري بموجب خطاب أمير منطقة مكة 

الله رقم  الراحل األمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز يرحمه  المكرمة 
أم/12145/6 في 08/رمضان/1423هـ.

وجمعية المودة الخيرية هي جمعية متخصصة في اإلصالح 
واإلرشاد األسري تعمل امتثاًال بقوله تعالى: ﴿ال َخْيَر ِفي َكِثيٍر ِمْن 
اِس َوَمْن  َنْجَواُهْم ِإال َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصالٍح َبْيَن النَّ
َأْجًرا َعِظيًما﴾ النساء  ُنْؤِتيِه  ِه َفَسْوَف  اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللَّ َيْفَعْل َذِلَك 

114. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "أال أخبركم 
بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة"، قالوا: بلى! قال: 

"إصالح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة"، فجمعية 
برامجها  إمكانياتها وبجميع  المودة تسعى بكل أقسامها وبكافة 

وأنشطتها إلى المحافظة على كيان األسرة لتعم السعادة 
المجتمع. أرجاء  واالستقرار 

صراع ا�طفال في العوائل المفككة

الخيرية لإلصالح االجتماعي بمحافظة جدة تصريح  المودة  جمعية 
وزارة الشؤون االجتماعية رقم (601) بتاريخ 15/جمادى 

هـ، بعدما كانت بمسمى مركز المودة االجتماعي 
لإلصالح والتوجيه األسري بموجب خطاب أمير منطقة مكة 

الله رقم  الراحل األمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز يرحمه  المكرمة 
/رمضان/1423هـ.

وجمعية المودة الخيرية هي جمعية متخصصة في اإلصالح 
ن من ِمْن يرثيرِثيٍر ِي َك ثي كِثي ك ي ك في ك ِف ريرْيَر َ بقوله تعالى: ﴿ال َخي بقوله تعالى: ﴿ال خي بقوله تعالى: ﴿ال خ ًواإلرشاد األسري تعمل امتثاًالواإلرشاد األسري تعمل امتثاال
نمنَمْن اِس َو اس الناس النَّ نينْيَن ي بي َب الحصالحْصالٍح ٍوٍفوٍف َأْو ِإ رعرْعُر ع مع َم ْو
ا﴾ النساء يما﴾ النساء يًما﴾ النساء  يمظيمِظ َا َعظا عظا ع رجرْجًر ِيِهيه َأ يهتيهِت ؤ نؤ ُنْؤ وسوَسْوَف س فس َف

. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "أال أخبركم 
بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة"، قالوا: بلى! قال: 

"إصالح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة"، فجمعية 
برامجها  إمكانياتها وبجميع  المودة تسعى بكل أقسامها وبكافة 

وأنشطتها إلى المحافظة على كيان األسرة لتعم السعادة 
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جديدنا
عالقتنا األرسية والعيدتقرير ندوات نحو أرسة آمنة

 مع كل مناسبة جميلة أو عيد سعيد
نلتفت كثريآ حول أقاربنا

محمد بن عبدالله املشوح

استبانات رضا املستفيد

امليثاق األخالقي واملهني للمصلح واملرشد
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مقاالت

استبيان

دليل المراكز االجتماعية

اصدارات

فعاليات

مقاالت مميزة

القائمة البريدية

فيديوهات

 اختبر مهاراتك في حل
المشكالت الزوجية

الراعي الرسمي
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