
تقرير خاص بمناسبة مرور عشر أعوام على تأسيس جمعية المودة



عندما يكون للعطاء حكاية ول�نجاز قصة ول�بداع مسيرة

تكون المودة عنوانها

المودة أسمى درجات الحب وأرقى طرق التواصل .. 
والعطف  الرحمة  بمعاني  الزوجية  الحياة  ليغلف  نقي  قلب  من  نابٌع  صادق  حٌب  المودة 

ويحميها برباط ا8مان والطمأنينة ..
المودة بين الزوجين طريق يبدأ بعقد النكاح وينتهي بالفردوس ا8على من الجنة ..   

وبداية قصة المودة في تحقيق سعادة ا8سرة واستقرارها بالتوعية واEصالح كانت بمركز 
المودة االجتماعي لKصالح ا8سري بموافقة صاحب السمو الملكي ا8مير عبد المجيد بن عبد 
العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة رحمه اS في عام ١٤٢٣هـ ، توالت ا8عوام وتتابعت 
النجاحات وفي عام ١٤٢٩هـ أصبح مركز المودة االجتماعي لKصالح ا8سري فرع للجمعية الخيرية 
من  الماضية  أعوام  العشر  مدى  وعلى  بجدة،  ا8سري  والتوجيه  الزواج  على  الشباب  لمساعدة 
العطاء واEنجاز في خدمة المجتمع والوطن لرفع الوعي ا8سري ونشر ثقافة المودة والرحمة 
بين الزوجين أثمرت ثقة وزارة الشؤون االجتماعية التي أصدرت التصريح رقم (٦٠١) بمسمى جمعية 
المودة الخيرية Eصالح االجتماعي بمحافظة جدة وذلك في عام ١٤٣٢ لنواصل البذل والعطاء .

أقسامنا  عبر  أرقام  في  الماضية  أعوام  العشر  خالل  مسيرتنا  عليكم  نعرض  نحن  وها 
المختلفة ومشاريعنا المتعددة التي نرجو من اS تعالى أن تكون دافعn لنا لتقديم ا8فضل 

ومواكبة العصر فيما يخدم مجتمعنا وأسرنا.  
جمعية المودة



رســالتـنا..
تحقيق سعادة ا8سرة واستقرارها بالتوعية واEصالح.

خدماتنا..
اEصالح ا8سري.

اEستشارات ا8سرية المباشرة والهاتفية واEلكترونية.

عقد دورات لتأهيل الشباب والفتيات للحياة الزوجية.

عقد دورات لتأهيل المرأة للقيام بدورها في الحياة كزوجة صالحة.

إصدار مطويات ومطبوعات لتوعية أفراد ا8سرة بالحياة الزوجية.

إقامة محاضرات عامة في الحياة الزوجية للمحافظة على استقرار ا8سرة وتماسكها.

عقد ملتقيات ومنتديات لدراسة قضايا ا8سرة بهدف معالجتها.

تنظيم وإعداد وإقامة المسابقات للتوعية بالقضايا ا8سرية.

تنفيذ ونشر الدراسات وا8بحاث العلمية بهدف تعميم الفائدة.

بعون ا-.. نرسم االبتسامة



مجلس ا/دارة..
فضيلة الشيخ/ سعد بن عبدالرحمن العويرضي

     رئيس مجلس اEدارة

الدكتور/ أنس بن عبدالوهاب زرعه 

     نائب رئيس مجلس اEدارة

الدكتور/ طالب بن صالح العطاس

     أمين الصندوق

المهندس/ فيصل بن سيف الدين السمنودي   

     ا8مين العام

عضو ا8ستاذ الدكتور/ عبدا, بن سالم المعطاني 

عضو ا8ستاذ الدكتور/ محمد بن سعيد الغامدي   

عضو الدكتور/ عبدا, بن محمد سعيد متبولي  

عضو ا8ستاذ/ عبدا, بن محمد البيومي   

عضو ا8ستاذ/ زهير بن علي سعيد المرحومي   

ا8ستاذ/ زهير بن عبد الرحمن ناصر   

     المدير العام

الحمد S رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين... وبعد:

الناشئة  ا8جيال  حماية  يتولى  الذي  الطبيعي  المحضن  هي  ا8سرة  أن  فيه  شك  ال  مما  إنه 
الحب والرحمة  تتلقى ا8جيال مشاعر  ورعايتها، وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحها وفي ظلها 
والتكافل، وتنطبع بالطابع الذي يالزمها مدى الحياة، وعلى هديه ونوره تتفتح وتتعامل مع الحياة.

وال  دورها،  تعوض  أن  تستطيع  ال  ا8سرة  غير  أخرى  جهة  أي  أن  العملية  التجارب  أثبتت  وقد 
تقوم مقامها بل ال يخلو ا8مر إذا وكل لغيرها من أضرار حتمية مفسدة لتكوين ا8جيال وتربيتها، 
ولهذا صح أن نقول بأن ا8سرة إذا صلحت صلح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع كله 
وبالنظر لما واكب وصاحب التطور الهائل في المجتمع وغرور الناس بالعلم البشري الذي فتحه 
أضرار  إحداث  إلى  أدى  هذا  كل  البشرية  الحياة  تعقيد  جانب  إلى  المادة  علم  في  عليهم   Sا
االجتماعية  العوام وأعمالهم وممارساتهم  ا8سرة ولم يقتصر ذلك على تصورات  كبيرة على 
وا8سرية بل طال ذلك أهل الصالح واEصالح، إذا أضفنا إلى ذلك الهجمات المعادية لKسالم؛ عرفنا 
سبب الضعف العام في البنية ا8سرية الذي كان له كبير ا8ثر على الحد من قدرتنا على التحليل 

والتشخيص ووصف العالج.
ولكي نتقدم ال بد لنا أوًال أن نعترف بالتقصير الحاصل، ثم نشحذ هممنا في تتبع الداء ووصف 
الدواء، ونشمر عن سواعدنا لتضميد الجراح والعمل بهمة عالية على و قف النزيف ا8سري المتمثل 
نشئت  كله  هذا  أجل  ومن  ا8سرة.  لكيان  المدمرة  والعائلية  الزوجية  والمشاكل  الطالق  بحاالت 
فكرة جمعية المودة الخيرية لKصالح االجتماعي والتي تهدف إلى المحافظة على كيان ا8سرة 
والتقليل من نسب الطالق بالتعاون مع المحاكم الشرعية والدوائر ا8منية، وبالتوجيه والتوعية 
يخص  مما  وغيرها  واEصــدارات..  والمحاضرات  الدورات  خالل  من  عالقاتها  وبناء  ا8سرة  أمور  في 

ا8سرة المسلمة لتكون هذه الجمعية(الشريك ا8مثل لبناء ا8سرة السعيدة).

رئيس مجلس ا/دارة





قسم ا/صالح ا3سري..
يقوم قسم اEصالح بأعماله من خالل ثالثة محاور، وهي عبارة عن مكاتب متخصصة لKصالح 

ا8سري، وتنتشر هذه المكاتب في كل من مقر الجمعية، ومكتب اEصالح بمركز الدعوة واEرشاد 

بمحافظة جدة، ومكاتب اEصالح بمحكمة ا8حوال الشخصية بمحافظة جدة.

وقد قام القسم بإصالح ذات البين بين ا8سر خالل العشر أعوام على النحو التالي:

عدد الحاالت المستلمةالـمـكـان
٦٫٤٠٠جمعية المودة

٦٫٧٠٨محكمة ا8حوال الشخصية بمحافظة جدة

٧٫١٧٩مركز الدعوة واEرشاد بمحافظة جدة

n٧٫٨٥١المحكمة العامة سابق

٢٨٫١٣٨المجموع

إجمالي الحاالت المستلمة 
لقسم ا;صالح منذ التأسيس 

٢٨,١٣٨ حالة.

إجمالي الزيارات (لم الشمل 
باJبناء) منذ التأسيس ١٫٤٩٣ 

حالة.



من بريد القسم..

الحمد S والصالة والسالم على رسول اS وبعد :

حضر لقسم اEصالح بمقر الجمعية زوج يطرح مشكلته مع زوجته فقال :

بالبنين والبنات واستمرت حياتنا هادئة وهانئة متعاونين يكّمل أحدنا  ُرزقنا وS الحمد   nأنا متزوج منذ خمسة عشر عام

بما ُيسّمى (بطيف  أبنائنا  بين كل زوجين حتى أصيب أحد  التي تحصل  النظر  إال االختالف في وجهات  بيننا  ا�خر وال خالفات 

التوحد) فبدأت معاناتنا ، واختلفت من وجهات نظرنا حول عالجه وكيفيته ، فكنت من جانبي أبحث عن طريقة العالج من 

خالل السؤال عند أهل الخبرة وا8صدقاء ، وكانت والدته تبحث من جانبها من خالل زميالتها في العمل – وعند دخولنا على 

النت زادت حيرتنا لكثرة المراكز في جدة – التي (تدعي التخصص لعالج التوحد) ، وزادت حيرتنا وتخوفنا عند سماعنا عنها أن 

ُجّلها هدفها الربح والجشع فيه ، فاشتد الخالف بيني وبين زوجتي إلى أن بدأت حياتنا الزوجية وا8سرية باالنهيار تاركة البيت 

وذاهبة لبيت أهلها كل ذلك حصل ونحن لم نتفق على الجهة التي نبدأ بعالج ابننا فيها ، ويضيف : 

لقد ذهبت 8هلها وشرحت لهم وجهة نظري ، ولكن كان تأثير ابنتهم عليهم أقوى فتوترت ا8حوال وأصبحُت في حيرة 

من أمري ، فهل أجد لديكم حًال لمشكلتي ؟

يقول المصلح ا8سري :

طلبُت منه بضعة أيام للتأمل والتفكير ، فبدأت االتصال بوالدها وطلبت منه الحضور بصحبة ابنته – والدة الطفل – فحضرا، 

عليها،  يثني  سمعُته  كما   ، زوجها  على  الثناء  منها  وسمعُت   ، زوجها  أقوال  مع  أقوالها  مطابقة  فوجدت   .. منها  وسمعُت 

وانحصرت المشكلة في اختيار المكان المناسب لعالج ابنها ، والحرص يدفع كل منهما على إنقاذ ابنهما وعالجه ، فكانت 

خطوتي ا8ولى كسب ثقتهما في شخصي وقناعتهما ، فتم ذلك بنجاح وتعهدت لهما بأنني سأعتبر ابنكما في مقام أحد 

أبنائي ، وسأبذل جهدي في البحث للوصول إلى جهة أمينة لعالج الطفل – ولكن بشرط – عودتِك إلى بيتِك وأبنائِك .

وُتعيدين يدك في يد زوجك ، وهذا هو الجزء الرئيس لعالج ابنكم ، َقِبلْت ذلك ، وتمت عودتها لبيتها وأوالدها.

 nفبقي النصف ا�خر – أال وهو العالج ومكانه ، فطلبت منهم أن يعطوني الوقت الكافي 8تصرف وأوافيهم بذلك تباع

– كان مهما عندي أن تهدأ ا8سرة ، وتستقر نفسيn ، وتترك مساحة من الوقت للتفكير السليم ، وترك المؤثرات الخارجية التي 
شّتتْت التفكير وولدت المشاكل ، وقد حصل ما كنُت آمله – بفضل اS تعالى .

ثم انطلقت باحثn لعالج ابني ( الذي اعتبرته كذلك ) فبدأت أبحث وأستشير وفعًال وجدت معظم المراكز المنتشرة  - 

هدفها الربح والربح فقط – إلى أن هداني اS تعالى إلى أخصائية لها باٌع طويل في مثل هذه الحاالت – وجدتها – صادقة 

 – تعالى   Sا شفاهما  حتى   – أجلهما  من  فجاهدت  أوالدها  في  بحالتين  ابتليت  8نها  المجال  هذا  في  التخصص  دفعها 

فعزمْت على الدخول في هذا التخصص والتعمق فيه فمارسته باقتدار وكشفت عورة المراكز التي تّدعي التخصص ، وما 

أن استوثقُت منها، وغلب على ظني أنها ا8صلح ، توجهُت إلى تلك ا8سرة واصطحبتهم إليها بترتيب مسبق ، فبدأت معهم 

 – أصبحت  حتى  بها  عالقتهم  وتوّطدت  فيها  ثم  تعالى   Sا في  بثقة  معها  واستمروا   ، فيه  واستمرت   ، لطفلهم  العالج 

.. ورؤيتها في الطفل وسير العالج معه،  – بالنسبة لهم، وكنُت أتابع وأرقب وأسأل عن حال الطفل تارة ا8خصائية  صديقة 

إال  هي  وما   ، ن  التحس� بشائر  لي  ينقلون  الذين   – الطفل  أهل  أسأل  وتارة   ، ن  التحس� عن  ا8خرى  تلو  البشارة  لي  تنقل  وكانت 

بضعة أشهر حتى نقلت إلى ا8خصائية بشرى نجاح العالج تركيز� ونطقn بفضل اS تعالى ، وأتتني العائلة في المكتب بصحبة 

الطفل وقد تم إلحاقه بالروضة .

َب ا8سرتين  تلك الحالة من أبرز الحاالت – التي مّرت بي – جمع اS تعالى فيها بين الزوجين ، وَحِفَظ ا8بناء من الشتات ، وَجنَّ

مزالق الخالف واالختالف والعداوة والبغضاء . 

مصلح أسري بجمعية المودة





قسم هاتف ا/رشاد ا3سري..
يعمل القسم على حل المشكالت ا8سرية بكل خصوصية وأمان وسرية تامة وذلك عبر الرد 

على المكالمات واالستشارات الهاتفية من قبل الفريق اEرشادي المتخصص من الجنسين.

ويضم القسم (٢٠) مرشد أسري بمؤهالت عليا يعملون على فترتين..

النسائية والفترة المسائية عامة الستقبال  الفترة الصباحية مخصصة الستقبال اEستشارات 

إستشارات الجنسين.

وقد أدخل القسم سنترال متطور يعمل على تقييم الخدمة المقدمة ويقدم اEحصائيات 

بنظام إلكتروني عالي الدقة.

االستشارات ا/لكترونية..
متــخصصين  تضم  حـيـث  المودة  بوابة  موقع  فـي  اEلكـترونية  االستـشـارات  خدمة  أنشئت 

في الـمـجـال ا8سري والنفسي يحملون مؤهالت عليا، ويقومون بالرد على االسـتـشارات النفسية 

وا8سرية والتربوية على مدار الساعة. 

إجمالي المكالمات المستلمة 
منذ التأسيس ٦٥,١٣٣مكالمة 

أسرية



من بريد القسم..

امرأة متزوجة ولديها ثالثة أطفال تشكو من زوجها الذي تزوج عليها امرأة أخرى وبدأ يهمل

بيته وزوجته ا8ولى من خالل التقصير في حقوقهم كما بدأت تظهر عليه عالمات

العصبية أثناء الحوار معها وعدم الراحة عندها مما أشعرها بأنها أصبحت غير مرغوب فيها وأنه يريد أن يطلقها ، كما 

شعرت بأن زوجته الثانية تقوم بالتحريض المستمر ضدها وضد أبنائها، وهذا أدى إلى شعورها بالحزن والقلق والبكاء المستمر 

مما دفعها إلى كره زوجها وكره منزلها وإهمال منزلها ونفسها وزوجها بصورة كبيرة . . .  وكانت المشورة :

التطمين التدريجي المستمر والمشاركة الوجدانية التي تساعد المسترشدة على التفريغ االنفعالي والذي سوف ُيحدث 

ر ما تشعرين به ، وكل هذه ا8مور  تحسنا مباشرا في الصحة النفسية لديها ، ومن ضمن ذلك : إن شاء اS أنك على خير ، وُأقدِّ

. Sسوف ُتحل بإذن ا

ثم تحديد عناصر المشكلة لدى المستشيرة وهي :

١. تقصير الزوج تجاهها ونفوره منها .

٢. شعورها أنه ال يحبها وال يريدها وأنه يريد أن يطلقها .

٣. شعورها بأن الزوجة الثانية دائمn تحرضه عليها .
ثم بعد ذلك بدأ المستشار يوجه بعض ا8سئلة؛ حتى تدرك المسترشدة ذاتها وتدرك بعض ا8خطاء التي قد وقعت فيها مثل :

١. هل أهملِت زوجِك في الفترة الماضية ؟

٢. هل أصبحِت كثيرة النقد له ؟

٣. هل ما زلِت حريصة على حسن تبعلِك لزوجِك طلبn لرضا اS أوًال وفوز� بالجنة ؟

ثم قام المستشار بإعطاء مجموعة من الخطوات وهي :

إيجابيات زوجها وسلبياته  الفراغ ثم تكتب  للراحة واالسترخاء يوميn في وقت  بأخذ وقت كاف  المسترشدة  أن تقوم   .١

بالمشكلة  االستبصار  عملية  على  المسترشدة  ستساعد  الطريقة  وهذه   ، وسلبياتها  إيجابياتها  أخرى  ورقة  في  تكتب  ثم 

والوقوف على نقاط الخلل في عالقتها مع زوجها حيث يوجه التركيز على النقاط االيجابية في زوجها لكي تشعر بالحب 

واالحترام تجاه زوجها ويقلل لديها شعور القلق والغضب منه ، كما تم التذكير بقول اS تعالى : (َوَال َتنَسُوْا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم 

ِإنَّ الّلَه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر)، ومن خالل كتابتها Eيجابياتها وسلبياتها سوف تواجه ذاتها بالسلبيات التي جعلت الزوج ينفر من 

المنزل ويبتعد عنها، وسوف تشعرها إيجابياتها بمزيد من الثقة بالنفس وسوف يزداد تقدير الذات لديها الذي يعتبر المحفز 

ا8ساسي للتغيير إلى ا8فضل والشعور بالرضا والسعاة .

الثانية تحرضه عليها  ، وأن زوجته  أن زوجها ال يحبها  التي سيطرت عليها وهي  العقالنية  أن تتخلص من ا8فكار غير   .٢

وعلى أبنائها، وأن يريد أن يطلقها ، وأن تقف عن هذه ا8فكار فور� وتبدأ في الخطوة التالية ، 8ن هذه ا8فكار سوف تجعل 

المسترشدة بائسة حزينة وسوف توقفها عن اEبداع واالهتمام بنفسها وزوجها وأبنائها .
ُروا َما ِبَأنُفِسِهْم) . ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ َه ال ُيَغيِّ ٣. أن تعلم المسترشدة أن أي تغيير البد أن يبدأ من داخلها يقول سبحانه وتعالى : (ِإنَّ اللَّ

التي  العذبة  الطيبة  فالكلمة  السابق  من  أفضل  نحو  على  زوجها  مع  عالقتها  لتغيير  والقوة  بالشجاعة  تتحلى  أن   .٤

تنبض بالعاطفة والمدح يهوى كل شخص سماعها ، فيجب على المسترشدة أن تبادر بها وتطرب سمع زوجها بها ، كذلك 

الحوار  لغة  واستخدام   ، له  واالتهام  النقد  توجيه  وعدم   ، بالمنزل  واالهتمام  الجميل  بالكالم  والتودد  له  التزين  في  التفنن 

الهادئ المفعم بالحب والحنان وذلك بنبرة الصوت الهادئة واختيار الوقت المناسب ، وتنمية هذا الجانب بالقراءة في الكتب 

المتخصصة ككتاب فن الحوار للدكتور طارق الحبيب فإن فيه الفائدة المرجوة بإذن اS تعالى .

٥. زيادة التقرب إلى اS بالعبادة والدعاء والتضرع أن يصلح اS حالك مع زوجك فإن قلوب العباد بيد اS يصرفها كيف 

. nأوًال في ذلك ثم بذل ا8سباب التي ُذكرت سابق Sيشاء، فيستجلب العبد معونة ا

وبعد أكثر من شهر اتصلت المسترشدة على الجمعية وتشكر جهودها في تبصيرها وإرشادها فقد كانت محطمة 

حزينة قلقة ، وبفضل اS ثم بفضل الجمعية وخدمة هاتف اEرشاد ا8سري استعادت ثقتها بنفسها وتغيرت نظرتها عن 

. S نفسها وبيتها وزوجها وأصبحت زوجة مميزة متجددة كل يوم والحمد
مسترشدة من قسم االستشارات الهاتفية بجمعية المودة





قسم التدريب..
التـدريبية  الدورات  من  سلسلة  االجتماعي  لKصالح  الخيرية  المودة  بجمعية  التدريب  قسم  يقدم 

وتنمية  جديدة  ومهارات  معارف  الزوجين  إكساب  بهدف  ســواء  حد  على  والفتيات  للشباب  التأهيلية 

الوعي بالعالقات ا8سرية المختلفة والتعزيز المعرفي والمهاري الوقائي لقضايا الخالف ا8سري.

الملك عبدالعزيز على مستوى  الميداني لطالب جامعة  للتطبيق  وقد عمل القسم على اEشراف 

والخدمة  االجتماع  وعلم  النفس  وعلم  ا8سري  اEصالح  في  العالي  والدبلوم  البكالوريوس  مرحلة 

االجتماعية والعالقات العامة واEعالم.

وتقـدم الجمعية سلســلة من الدورات للرجال والنساء في تنمية العالقات ا8سرية إلى جانب دورات المصلحين والمرشدين 

ا8سريين وهي كالتالي:

الدورات التدريبية
الخاصة بالرجال

الدورات التدريبية الخاصة  بالمصلحين ا3سريين 
والمرشدين الهاتفيين

دورة تأهيل المتزوجين أنماط الشخصية
كيف تسعد بأسرتك ؟ استراتيجية تغيير السلوك

فن التعامل واEقناع بوصلة التفكير
فن التعامل مع المراهقين النفقة والزيارة

تعديل سلوك ا8بناء مهارات االتصال اللفظي بين المصلح والحالة
أنماط الشخصيات كيفية معرفة المصلح للحالة النفسية

حل المشكالت الزوجية إعداد المستشار اEلكتروني
مهارات االتصال االجتماعي أساسيات إدارة المشاريع

التعامل بين الزوجين وحل المشكالت التأهيل المهاري للمصلحين ا8سريين
التخطيط الناجح 8سرتك الخطوات العملية لKرشاد االجتماعي
ضع بصمتك في أسرتك ١العالج السلوكي المعرفي وتطبيقاته 

استراتيجيات تعديل السلوك عند ا8بناء  ا8مراض واالضطرابات النفسية
إدارة الغضب الزواجي اضطرابات الشخصية

الخالفات الزوجية مهارات تقديم االستشارة عبر الهاتف
الحوار الزوجي

حوارنا مع أوالدنا
nكن إيجابي

صناعة المستقبل
مهارات التعامل مع السجين

بلغ عدد المتدربين منذ 
التأسيس ٢١,١٩٠ متدربP ومتدربة

إجمالي الدورات المقدمة منذ 
التأسيس ٨٠١ دورة تدريبية



من بريد القسم..

عالجت مشكلتي من خالل الدورة التدريبية

لي  صرحت  أنها  حتى  شديدا  انزعاجا  ولها  لي  سبب  مما  كثير�  وزوجتي  أنا  أختلف  كنت 

برغبتها في االنفصال، وكنت أحاول إيجاد الحلول المناسبة لي ولها إال أنني أجد كلما أتقدم 

إليها خطوة يزداد ا8مر بيننا سوء� .

فأرشدني أحد زمالئي لحضور دورة التأهيل ا8سري بجمعية المودة بجدة ، وحينما حضرت 

فهمت وتعلمت وأدركت بأن مشكلتي هي في سوء فهمي لطبيعة زوجتي ، وسوء فهم 

زوجتي  شخصية  وفهمت   ، الزوجين  بين  الفروق  بمراعاة  قمت  هنا  ومن   ، لطبيعتي  زوجتي 

 . S ونفسيتها وبالتالي استطعت أن أكسبها وأن أعيد البسمة والسعادة إلى بيتنا والحمد

متدرب بجمعية المودة

أدركت احتياج زوجتي من خالل الدورة التدريبية

من  لزوجاتهم  والكثير  الكثير  يقدمون  أنهم  يظنون  الذين  ا8زواج  من  كغيري  كنت 

مشتروات وغيرها ، مع كثرت البذل والعطاء والصبر وأن هذا كاف في تعبير الزوج لزوجته عن 

حبه لها وذلك من وجهة نظري إال أن عالقتي بزوجتي تسوء يومn بعد يوم .

فأرشدني صديق لي بحضور دورة التأهيل ا8سري بجمعية المودة بجدة وقال لعلك تجد 

الدورة فلّما حضرت وسمعت ما فيها تعلمت  ، فدفعت نفسي لحضور هذه  ضالتك هناك 

أو يفعلها لكن دون إعطائها حقها  الزوج  أمور� كثيرة يغفل عنها  أن هناك  الكثير وفهمت 

مزيد� من االعتناء واالهتمام وتكون هي السبب في المشكلة ، وأيضn تكون هي من أعظم 

في  اللفظي  واEشباع   ، المعاشرة  ومقدمات   ، الوجدانية  المشاركة  مثل  الزوجة  اهتمامات 

وصف الزوجة وغيره.

التي  والتوجيهات  اEرشــادات  تلك  بتطبيق  قمت  الدورة  في  وجدته  الذي  التعلم  فبعد 

تلقيتها ، فبفضل اS عادت إلّي زوجتي بأفضل مما كنت أريد ، بعد انقطاع دام تسعة أشهر 

قارب إلى الطالق ، فعمت السعادة في بيتي من جديد والحمد S رب العالمين .

متدرب بجمعية المودة





قسم ا/عالم والعالقات العامة..
وإعالمية  إعالنية  وتوجيهية  توعوية  حمالت  بتنفيذ  العامة  والعالقات  اEعالم  قسم  يقوم 

بهدف وقاية ا8سرة واستقرارها عبر أقسام الجمعية ا8خرى. 

ونشر  الجهات  مختلف  مع  اEعالمية  والرعايات  الشراكات  جسور  مد  على  القسم  ويعمل 

مايلي:  خالل  من  ومؤسساته  المجتمع  أفــراد  لجميع  وخدماتها  وأهدافها  الجمعية  رسالة 

وسائل  وتفعيل  الزيارات  المعارض  المحاضرات  المؤتمرات  الندوات  اللقاءات  (المطبوعات 

التقنية الحديثة لتحقيق ذلك).

وقد نفذ القسم خالل العشر أعوام عدة مناشط وأعمال وهي كالتالي:

العددالنشاط
١,١٦٧,٧٩٠المطبوعات الموزعة

٣٦المعارض
١٦٨نشرة المودة اEعالمية

٧٫٣٤٠الوفود والزوار

بلغ إجمالي المطبوعات 
التثقيفية الموزعة منذ 

التأسيس ١,١٦٧,٧٩٠ مطبوعة

بوابة المودة ا/لكترونية..
العنكبوتية  الشبكة  على  إلكترونية  بوابة  أول  ُتعد   
 nمتخصصة في قضايا ا8سرة والزواج، وقد دشن الموقع رسمي
العزيز  عبد  بن  ماجد  بن  مشعل  ا8مير  الملكي  السمو  صاحب 

محافظ جدة.

اجتماعية أسرية تعتمد على العمل  بوابة  بكونها   وتتميز 
االحترافي والمهنية في الصياغة والتحرير الصحفي والتصميم 

الفني.

 ويشارك في البوابة العديد من الشخصيات والمتخصصين 
في الكتابة إلى جانب ا8بحاث والدراسات التي تتضمنها البوابة 
بما يساهم في تلبية احتياجات المتخصصين وكذلك المجتمع 
ا8سرية  ــدارات  اEص جميع  بوجود  البوابة  وتتميز  عام،  بشكل 
الخاصة بالمركز والتقارير والتي يمكن تحميلها بصيغة PDF أو 

اEطالع عليها للفائدة.

عليها  تجيب  والتي  لالستشارات  زاوية  البوابة  وتتضمن   
االستشارات  استقبال  يتم  بحيث  المستشارين  من  مجموعة 
لطالبيها،  وإرسالها  للفائدة  نشرها  ثم  عليها  واEجابة  وفرزها 
التي  اEعالمية,  المودة  لنشرة  خاصة  زاوية  البوابة  تضم  كما 
 PDF بصيغة  للمستخدمين  تتاح  بحيث  أسبوعي  بشكل  تصدر 

بهدف االستفادة منها.

الحوارات  بين  متنوعة  البوابة  في  التحريرية  وا8شكال   
كما  والدراسات،  الكتب  وعروض  والتقارير  وا8خبار  والمقاالت 
وأهدافه  بالمركز  تعريفية  معلومات  على  البوابة  تحتوي 
فضًال  الهاتفية  وا8رقام  والعناوين  التواصل  وطرق  وأقسامه 
عن أرشفة ا8خبار الصحفية التي ترسل لجميع وسائل اEعالم 
في  المركز  عن  المنشورة  ا8خبار  ورصد  المركز  صور  وكذلك 
التدريبية  والبرامج  الزوار،  وسجل  وااللكترونية،  الورقية  الصحف 
 nتعريفي  nمرئي  nعرض البوابة  تشمل  كما  المركز،  يقدمها  التي 
بشكل  تحدث  التي  الرأي  استطالعات  زاوية  عن  فضًال  بالمركز، 
أسبوعي إضافة للقائمة البريدية وتقنية البحث عن معلومات 

المركز أو محتويات البوابة.





قسم الدراسات والتطوير..
نظر� لكثرة القضايا الواردة لجمعية المودة من مكاتب اEصالح، أو التي تحول من المحكمة وا8مارة إلى الجمعية، أو عن طريق 

التقارير  إلى  باEضافة  استمارة  آالف  عشرة  من  أكثر  توثيقها  استمارات  بلغت  والتي  اEلكتروني  والمستشار  ا8سري  اEرشاد  هاتف 

والذي  والتطوير   الدراسات  قسم  تفعيل  فكرة  بدأت  أسبابها  وكثرة  المشكالت  هذه  ولتنوع  اEعالم،  وسائل  شتى  في  ا8سرية 

يسعى إلى إعداد دراسات وبحوث تتناول طرق الوقاية والعالج وتفعيل وسائل اEعالم بكل أنواعها نحو ا8كثر انتشار� وخطورة على 

الحاالت االجتماعية.

أعمال قسم الدراسات والتطوير ..
١. إعداد دراسة واقع اEصالح واEرشاد ا8سري في جمعية المودة الخيرية بمنطقة مكة المكرمة.

٢. إعداد دراسة لفتح فروع لقسم اEصالح واEرشاد ا8سري خارج الجمعية .

٣. إخراج الميثاق ا8خالقي والمهني للمصلح والمرشد ا8سري .

٤. إخراج الميثاق ا8خالقي والمهني للمدرب ا8سري .

٥. إعداد الوصف الوظيفي للجمعية باالشتراك مع رؤساء ا8قسام .

٦. تحليل استبانة التدريب ( التأهيل ا8سري ) ( ٥٠٠ استمارة ) والخروج بنتائج وتوصيات.

٧. إعداد دراسة استطالعية بعنوان (فاعلية برنامج التأهيل ا8سري بجمعية المودة الخيرية لKصالح االجتماعي). وهي دراسة تتبعية تم 

     إجراءها بعد سنتين من الزواج ثم تطبيقها في جمعية المودة، أثبتت استقرار ا8سرة التي حصلت على التدريب والتأهيل قبل الزواج.





الدورات التدريبية الخاصة بالنساء

إخوة بال شقاء كيفية التعامل مع المراهقين ؟ كيف تختارين صديقتك ؟

الحوار الزوجي سحر الزوجات تعالي نتبادل عن بر ا8م

االستقرار ا8سري وأثره على ا8بناء االبتسامة كيف أكون شخصية محبوبة

غيري حياتك السعادة الزوجية اEعجاب راحة أم عذاب

الموازنة في حياة المرأة العاملة نحو تربية أفضل فن إدارة الحب

إدارة ميزانية ا8سرة نحو حياة زوجية أفضل فن االتصال

جملي حياتك با8لوان أبجديات الحب فن الحوار

حوسبة المشاعر الحب أسرار وغايات كيف تحلين مشكلة ؟

إدمان ولكن ! جددي حياتك الخالفات الزوجية في المجتمع السعودي أسبابها وطرق عالجها

طلبات بنات العش الهانئ كوني إيجابية

كيف يكون غذائي مصدر لسعادتي حياتك من صنع أفكارك حل المشكالت الزوجية

ا8م العبقرية القوائم الثالث في تربية ا8بناء حتى ال نقتل ا8خوة

القسم النسائي..
تم إنشاء القسم النسائي حديثn في شهر شوال من عام ١٤٣١هـ.

سبع  به  ويعمل  الصباحية،  الفترة  خالل  للنساء  الهاتفية  االستشارات  القسم  يقدم 

من  والعديد  للفتيات,  ا8سري  التأهيل  في  دورات  بتقديم  كذلك  ويقوم  هاتفيات،  مرشدات 

الدورات في تنمية العالقات ا8سرية. 

وقد قام القسم خالل العشر أعوام بتفيذ المناشط التالية:

العدد النشاط
٥٫٣٢٠ االستشارات الهاتفية

٥٦ المحاضرات

٢٤٫٠٤٠ المشاِركات



من بريد القسم

تجاوزت   (١٥٧٠) رقم  الحالة  أنا   ،  (Sا يشكر  ال  الناس  يشكر  ال  (من  بقول  حديثها  ابتدأت 

هذه المحنة لكني أدين بالشكر لكل من وقف بجانبي ومن بينهم جمعية المودة بهاتفها 

ونصحتني  زوجية  بمحنة  مررت  فقد   (٢١) رقم  المستشارة  بينهم  ومن  ا8ســري  اEرشــادي 

أختي باالتصال على جمعية المودة فاتصلت ووجدت فيها ا8خت والصديقة والمعينة بعد 

بنفسي  أكثر  واالهتمام  ومحبتها  وتطويرها  ذاتي  لمعرفة  دلتني  أنها  ويكفي   ، تعالى   Sا

وأطفالي وأن ال أهدم حياة أطفالي من أجل خطأ فردي من زوجي واالهتمام بنفسياتهم 

ومستقبلهم ؛ 8ن لدي مهمة كبيرة ورسالة عظيمة وهي أطفالي وتعديل مسار المحبة من 

التملك إلى محبة متوازنة فأنا ال أملك نفسي 8ملك زوجي والحمد S فلقد مرت المرحلة 

الصعبة في هذه المحنة والفضل بعد اS وحده ثم لمشورتك .

فشكر� وال أقدر أن أقدم أكثر من ذلك إال الدعاء فأنا ال أعرف سوى أنك المستشارة (٢١) 

 Sفإلى ا8مام وأريدك أن تواصلي في هذا المشوار لكي تعيني غيري واحتسبي ا8جر أثابِك ا

أنِت وجمعية المودة ،،،

مسترشدة من القسم النسائي بجمعية المودة





مشروع البداية الرشيدة /عداد المدربات..

ا8سرة هي اللبنة ا8ساسية لبناء المجتمع والقاعدة المتينة التي تنهض عليها الحضارة ، وال شك أن االهتمام با8سرة من أوجب الواجبات 
خاصة في مثل زماننا الذي أصبحت فيه أرقام الطالق ناقوس خطر يقرع أجراسه وينذر بتفكك المجتمع ، لذا أخذت جمعية المودة الخيرية 
لKصالح االجتماعي على عاتقها زمام المبادرة في االهتمام ببناء ا8سرة وذلك بالتدريب والتأهيل ا8سري حيث تم تدريب أكثر من ٢٠٩١١ متدرب 

ومتدربة منذ إنشاء الجمعية عام ١٤٢٣هـ حتى تاريخه . 
ا كان أسلوب التدريب يحتاج إلى المواكبة والتطوير في ا8داء وا8سلوب والمعلومة فقد تم تكليف جمعية المودة من قبل الجمعيات  ولمَّ
، وتدريب ١٦٢ مدربة على تقديمها من المنطقة  البداية الرشيدة ليشمل تأنيث الضمائر والمهارات والسلوك وا8نشطة  ا8سرية بتأنيث حقيبة 
الشرقية ومنطقة الرياض والساحل الغربي ، ثم جاءت فكرت تطوير حقيبة «البداية الرشيدة» ليكون اEصدار الثاني منظومة معرفية مهارية 
متكاملة ، ومحكمة ومطورة في المادة وا8نشطة والتصميم واEخراج لتسهم في ترشيد المدربات لتشمل أغلب جوانب العالقة الزوجية 
 ، الزواج ومساعدتها لرسم طريق سعادتها بوضوح  المقبلة على  الفتاة  إرشاد  المدربة من  الزوجان ولتتمكن  إليها  التي يحتاج  العناصر  وأهم 
الطالق وتحقيق سعادة  للتقليل من مخاطر  المودة  ، ولتسهم في تحقيق رسالة  بداية مباركة  الزوجية  بداية دخولها في حياتها  ولتصبح 

ا8سرة واستقرارها بالتوعية والتوجيه . 

الثمرات ..
تطوير حقيبة (البداية الرشيدة) لتأهيل الفتيات المقبالت على الزواج في المهارات والسلوك - اEصدار الثاني. 

تحكيم الحقيبة من جهات أكاديمية متخصصة . 
 .3D تغيير صور الحقيبة بتقنية

إعادة تسمية الحقيبة . 
طباعة الحقيبة التدريبية ونشرها على الجمعيات والمراكز ا8سرية على مستوى المملكة . 

إعداد ١٦٢ مدربة مؤهلة علميn ومهاريn لتقديم الحقيبة التدريبية على مستوى المملكة .

مشروع سلسلة  الندوات النسائية

بداية المشروع كان في عام ١٤٣٠هـ تحت شعار (نحو أسرة سعيدة)،  واستمر المشروع على مدى ا8عوام الالحقة ففي عام١ ١٤٣هـ ُأقيم 
ُأقيم تحت شعار (سلسلة   ، وفي عام ١٤٣٢هـ  البركة  المسئولية االجتماعية بمجموعة دله  برعاية  المشروع تحت شعار (نحو أسرة سعيدة) 
إحياء مكارم أخالق ا8سرة) برعاية المسئولية االجتماعية بمجموعة دله البركة ، وفي عام ١٤٣٣هـ ُأقيم تحت شعار (لكي نكون أسعد أسرة) 

برعاية شركة دواجن الوطنية ، وفي عام ١٤٣٤هـ ُأقيم تحت شعار (سعادتي .. باستقرار أسرتي) . 

أهداف المشروع..
توعية وتثقيف سيدات وفتيات المجتمع .

نشر ثقافة الحوار ا8سري من أجل حياة مفعمة بالحب .
تعزيز النواحي التربوية لدى ا�باء وا8مهات .

الحد من المشاكل ا8سرية وكيفية التعامل معها .
تحقيق سعادة ا8سرة واستقرارها بالتوعية واEصالح .

النهوض بتطلعات ا8بناء وتصحيح مسارهم في ظل االنفتاح العالمي .
تعريف المجتمع بالمراكز االجتماعية التي تعمل من اجل إحداث التغيرات

    االجتماعية المرغوبة في إطار القيم اEسالمية .

الثمرات ..
تقديم أكثر من ٥٦ محاضرة أسرية متنوعة .

استفادة أكثر من ٢٤,٠٤٠ سيدة وفتاة .
نشر الثقافة ا8سرية والوعي بأسباب االستقرار والسعادة ا8سرية في المجتمع .



مشروع الميثاق ا3خالقي والمهني
للمصلح والمرشد ا3سري

وثيقة تنظم عمل المصلح والمرشد ا8سري ومعايير اختيار من يعمل في هذه المهنة، محكم من أكاديميين وقضاة ومتخصصين في 
اEرشاد واEصالح ا8سري، وقد أقرته وزارة الشئون االجتماعية وعممته على المناطق اEدارية في المملكة.

وقد أصدرته الجمعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية وبشراكة المحكمة الجزئية للضمان وا8نكحة بجدة ورعاية مؤسسة آل الجميح 
الخيرية.

ويعتبر الميثاق دليًال تعاهديn يهدف إلى أداء مهني عال يترفع عن ا8خطاء والتجاوزات الضارة بالمهنة وممارستها والمستهدفين منها، 
المهنة،  وأخالقيات  ومبادئ  بقيم  والمرشد  المصلح  وتبصير  ومهنتها،  لرسالتهما  والمرشد  المصلح  انتماء  لتعزيز  يهدف  الميثاق  بأن  مؤكد� 
العاملين  سلوك  وضبط  المهنة،  ممارسة  في  المهنة  وتأصيل  سلوكهما،  في  المهنة  ومبادئ  في  يتمثال  أن  على  والمرشد  المصلح  وتحفيز 

وحفظ حقوقهم، وتجويد العمل اEرشادي لتفادي ا8خطاء والتجاوزات الضارة بالمهنة والعاملين والمسترشد.
للمصلح  الشخصي  السلوك  ا8سري،  والمرشد  المصلح  الميثاق، مواصفات  أهداف  الميثاق عشر مواد وهي تعريفات ذات صلة،  ويتضمن 
المسؤولية  المسترشد،  المسؤولية ا8خالقية للمصلح والمرشد تجاه  المهنة،  المسؤولية ا8خالقية للمصلح والمرشد تجاه  والمرشد ا8سري، 
ا8خالقية للمصلح والمرشد تجاه زمالئه، المسؤولية ا8خالقية للمصلح والمرشد ا8سري تجاه المؤسسة التي يعمل بها، المسؤولية ا8خالقية 

للمصلح والمرشد تجاه المجتمع، مسؤولية المؤسسة تجاه المصلح والمرشد ا8سري، كما تضمن الميثاق المصادقة عليه.

الثمرات ..
طباعة ٤٢٠٠ نسخة وتوزيعها على الجمعيات والمراكز االجتماعية التي تقدم برامج اEرشاد واEصالح ا8سري في المملكة العربية السعودية.

تعميم الميثاق ا8خالقي والمهني للمصلح والمرشد ا8سري من قبل وزارة الشؤون االجتماعية على الجمعيات والمراكز االجتماعية التي 
تقدم برامج اEرشاد واEصالح ا8سري لالستفادة منه من ِقبل الممارسين والعاملين في هذا المجال.

مشروع ارتقي بقيمي

انطالقn من طلب إدارة سجون محافظة جدة، وواجب جمعية المودة الخيرية نحو توجيه وإصالح المجتمع ومنهم شريحة نزالء السجون، 
ولما نعلمه جميعn من حاجة السجناء لمثل هذه البرامج فإن الجمعية بادرت في إقامة دورات تطوير الذات في الجانب النفسي واالجتماعي 

وذلك لالرتقاء بقيم النزيل من خالل برنامج محّكم وحقائب معدة خصيصn لذلك .
وقد بدأ المشروع من شهر صفر لعام ١٤٣٣هـ وحتى شهر شوال من عام ١٤٣٣هـ.

أهداف المشروع..
االرتقاء بالسجين من الناحية النفسية واالجتماعية.

غرس القيم الفاضلة في نفوس السجناء .
بث روح الحياة في السجين لكي يخطط لمستقبله.

تثقيف كل المتعاملين مع السجين على كيفية التعامل معه.
التعريف بجمعية المودة الخيرية .

التغيرات االجتماعية المرغوبة في إطار القيم اEسالمية .

الشريحة المستهدفة..
نزالء اEصالحية .

من بقي على خروجهم أقل من ٦ شهور.
كل من يتعامل مع السجين من ضباط وأفراد ومرشدين

    ( خاص بدورة فن التعامل مع السجين ). 

الثمرات ..
تأهيل ٢١٦٨ متدرب .

تقديم ٥٧ دورة .
إخراج وطباعة ثالث حقائب تدريبية .

إخراج وطباعة كتيبين توعوية .



مشروع دورات المساجد للرجال

قامت جمعية المودة الخيرية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم حملة بعنوان (نحو أسرة سعيدة) ابتداء� من ١٤٣٣/٦/١ هـ ولغاية ١٤٣٣/٦/٣٠ 
هـ وتم خالل هذه الحملة تقديم محاضرات عالجت القضايا ا8سرية المختلفة والتي زادت من ثقافة الوعي ا8سري لدى المجتمع ، مما جعل 

الجمعية تقوم بحملة ثانية بعنوان (سعادتي باستقرار أسرتي) والتي من شهر صفر لعام ١٤٣٤هـ حتى نهاية جمادى ا�خرة لعام ١٤٣٤هـ .

أهداف المشروع..
توعية وتثقيف فئات المجتمع المختلفة .

نشر ثقافة الحوار ا8سري من أجل حياة مفعمة بالحب .
تعزيز النواحي التربوية لدى ا�باء وا8مهات .

الحد من المشاكل ا8سرية وكيفية التعامل معها .
تحقيق سعادة ا8سرة واستقرارها بالتوعية واEصالح .

النهوض بتطلعات ا8بناء وتصحيح مسارهم في ظل االنفتاح العالمي .
تعريف المجتمع بالمراكز االجتماعية التي تعمل من اجل إحداث التغيرات

االجتماعية المرغوبة في إطار القيم اEسالمية .

الثمرات ..
تصوير وإخراج المحاضرات على شكل مقاطع أسرية .

نشر المحاضرات بقناة المجد الفضائية وموقع يوتيوب المودة.

مشروع  إهداء للعروسين

للزوجة من حقوق»، سنة  «ما  لها   ، للزوج من حقوق»  «ما  له   ، أربعة مطويات تحمل عناوين (شهر عسل  هو عبارة عن ملف يحتوي على 
أولى زواج) ، وسي دي بعنوان (بحر الحب) للشيخ الدكتور إبراهيم الدويش ، كما يوجد بداخله مكان مخصص لوثيقة عقد النكاح ُترفق بداخله 
وتقدم كهدية للشاب المقبل على الزواج وذلك بالتعاون بين جمعية المودة الخيرية لKصالح لKصالح االجتماعي بمحافظة جدة ومحكمة 

ا8حوال الشخصية بمحافظة جدة.

وقد تم إعداد وتصميم وإخراج المطبوعات على ثالث إصدارات بشكل جذاب وطريقة مشوقة ليسهل على القارئ اEطالع وتعم الفائدة . 
ويهدف اEصدار إلى إكساب الشاب والفتاة المقبالن على الزواج مهارات وفنون العالقة الزوجية الناجحة من خالل ما تحويه من معلومات 

ومعارف وحكم وتجارب وفوائد متنوعة لتحقق رسالة الجمعية «نحو أسرة سعيدة» .  

الثمرات..
طباعة أكثر من ٢٠٫٠٠٠ نسخة وتوزيعها على محاكم ا8حوال الشخصية .

أسماء المحاضرات الرجالية ..
اEدمان الجديد (وسائل االتصال الحديثة).

نكهة المودة في الحياة الزوجية.
ا8سس الشرعية لحل الخالفات الزوجية .

صناعة المأساة.
العبادة في بيت الزوجية.

الوفاء بين الزوجين.
الخيانة الزوجية.

فن التعامل مع الخالفات ا8سرية.
جدد حياتك الزوجية.

ا8جهزة الذكية والحياة ا8سرية.
حماية الحياة الزوجية من الضغوط.

القيادة ا8سرية بين الواقع والمأمول.



مشروع دراسة فاعلية التأهيل ا3سري

دراسة تتبعية تم إجراءها بعد سنتين من الزواج ثم تطبيقها في جمعية المودة، أثبتت استقرار ا8سرة التي حصلت على التدريب والتأهيل 
قبل الزواج.

وهي دراسة استطالعية بعنوان (أثر دورات التأهيل ا8سري للشباب والفتيات المقبلين على الزواج) وذلك بدراسة عينة عشوائية تتكون من 
ثالثمائة حالة مضى على زواجهم أكثر من سنة وثمانية أشهر ، وكانت النتيجة إيجابية إذ لم تتجاوز نسبة الطالق فيهم ١٫٧٪ وS الحمد ، بينما 

 .www.almawaddah.net  بلغت نسبة الطالق في غيرهم أكثر من ٢٠٪ ، وتوجد تفاصيل الدراسة على موقع المركز في الشبكة العنكبوتية
الدفاع  الوزراء وزير  رئيس مجلس  نائب  العهد  رأسهم ولي  الدراسة من جهات عدة وعلى  الشكر على هذه  المركز خطابات  تلقى  وقد 
والطيران والمفتش العام صاحب السمو الملكي ا8مير سلطان بن عبد العزيز حفظه اS ، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

صاحب السمو الملكي ا8مير نايف بن عبد العزيز حفظه اS ورئيس مجلس الشورى فضيلة الدكتور عبد اS بن محمد آل الشيخ.

الثمرات ..
طباعة أكثر من ٢٫٠٠٠ وتوزيعه على المراكز االجتاعية وا8سرية والمختصين على مستوى المملكة العربية السعودية .

الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولي  رأسهم  وعلى  عدة  جهات  من  الدراسة  هذه  على  الشكر  خطابات  الجمعية  تلقت 
والطيران والمفتش العام صاحب السمو الملكي ا8مير سلطان بن عبد العزيز حفظه اS ، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

صاحب السمو الملكي ا8مير نايف بن عبد العزيز حفظه اS ورئيس مجلس الشورى فضيلة الدكتور عبد اS بن محمد آل الشيخ.

مشروع الميثاق ا3خالقي والمهني للمدرب ا3سري

أهداف البحث:
وضع مقترح لميثاق أخالقي للمدربين في العالقات ا8سرية

اقتراح ميثاق يضمن العمل بمهنية وأخالقية عالية
سيادة ا8خالق اEسالمية في مؤسساتنا االجتماعية

ضمان حقوق سائر ا8طراف في عملية التدريب التي هي: المدرب، المتدرب،
    المؤسسة التي يدربون بها، المجتمع المستفيد.

المنهج العلمي للبحث:
تنتهج الدراسة منهج السبر للمواثيق والدساتير ا8خالقية ذات الصلة، تحليل محتوى

   مخرجات الورش المخصصة للميثاق. ومنهج االستنباط للقيم وا8خالق.
أدوات جمع البيانات للبحث (إن وجد):  

الوثائق : كتب اللغة، المواثيق والدساتير ا8خالقية، الكتب اEسالمية ذات الصلة.
مخرجات ورش العمل الخاصة بصياغة الميثاق

التوصيات :
تعميم الميثاق على كافة الجمعيات العاملة في التدريب ا8سري في المملكة العربية السعودية من خالل

    التواصل مع وزارة الشئون االجتماعية وكافة الجهات ذات العالقة
اعتماد الميثاق لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة، ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

تقديم حقيقة تدريبية عن الميثاق لتقريب مواده للمدربين وتسهيال للعمل به.
طباعة ٣٫٠٠٠ نسخة.

النتائج المتوقعة: 
العربي  العالم  او  الخليجي  التعاون  العالقات ا8سرية في دول مجلس  المدربين في  للتعميم على كافة  بميثاق أخالقي صالح  الخروج 

واEسالمي بعمومه.





من أقوال المستفيدين..من أقوال المستفيدين..

 أصبحت أحب زوجتي وهي تحبني كثيرY .    الحمد - أن أوالدي أصبحوا معي برضا أبوهم وأشكركم شكر جزيل.

 ما أدري أيش لون اوصفلكم فرحتنا، أتكلم ودموعي تنزل من صدق شكري لكم. أبشركم بعد ماخليته يتصل فيكم اقتنع تماما بأن يتعالج  من المخدرات وأبشركم انه عازم على تركها.

 الحمد - بعد مشورتكم أصبحت عمتي أول من يدافع عني بعدما كانت تحرض زوجي على طالقي وهي اللي تنتبه على عيالي.



من أقوال المستفيدين..

 كادت زوجتي أن تكون ضحية عالقة هاتفية والفضل - ثم لجمعيتكم.    بعد الحلول التي دلتني عليها أصبح زوجي أحسن من أول بكثير.

من أقوال المستفيدين..

 جزاكم ا- خيرY الحوار غير حياتي مع زوجتي.    حقc أنو اسمكم اسم على مسمى يالمودة. 

 الحمد - الحمد - الحمد - رجعنا لبعض وا3والد رجعوا من بيت جدتهم معانا وصار الوضع اهدأ من أول بكثير.













آمال وتطلعات..

ولنا آمال وتطلعات نسعى إلى تحقيقها.. من أجل سعادة ا8سرة واستقرارها وهي:

 وجود إيرادات ثابتة للجمعية.
 إقامة قاعة للزيارات وذلك اللتقاء ا8سر مع أبنائهم.

 إقامة وقف مناسب لدعم أعمال الجمعية وكذلك وقفي المودة والرحمة.
 طباعــة أكثر من ملـيون مطبوعة أسرية منوعة. (علمn بأن المادة العلمية جاهزة ومعدة للطباعة).

هــاتـف:   ٤٤٤٤ ٦١٩ ٢ ٩٦٦+
فاكـس:   ٤٣١٦ ٦٧٤ ٢ ٩٦٦+
ص.ب ١٣٢٧٣٥ جدة ٢١٣٨٢

..cوختام
حتى نستمر في البذل والعطاء..

البد من تكاتف الجهود وبذل المزيد من الدعم
المادي والمعنوي لتواصل الجمعية رسالتها فـي المجتمع..

وال يتسنى ذلك إال بأياٍد سخية من قلوب رحيمة.



تابعونا على..

www . a l m a w a d d a h . n e t


