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بسم اهلل، والحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل.

ــة  ــة العربي ــي المملك ــرة ف ــؤون األس ــي ش ــن ف ــكل المختصي ــا ل ــا عظيم ــد كان حلم ــد؛ فق ــا بع أم

ــي  ــج تدريب ــة ببرنام ــاة الزوجي ــوار الحي ــان مش ــه الزوج ــدأ في ــذي يب ــوم ال ــهدوا الي ــعودية، أن يش الس

تثقيفــي، يكشــف لهنــا ســبل الســعادة، وينمــي لديهمــا مهــارات الحيــاة المختلفــة، بــل ســيكون 

بوابــة ألمــن الوطــن؛ إنهــا محاصــرة جديــدة للجريمــة واإلرهــاب، وللعنــف األســري والتخلــف العلمــي، 

وللفقــر والبطالــة؛ محاصــرة ألكثــر مــا يشــغل المحاكــم الشــرعية والمشــافي النفســية، فكلهــا 

منتجــات بائســة لمصنــع الطــاق أو الخــاف األســري، إنــه البرنامــج الــذي يســتهدف حقــن مليــارات 

الريــاالت مــن األمــوال العامــة؛ حيــن يوجــد التعامــل األمثــل مــع قضايــا وخافــات الحيــاة الزوجيــة 

قبــل أن تحــدث، فالوقايــة خيــر مــن العــاج.

فــكان قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر برقومــي )144( بتاريــخ )6/ 5/ 1434هـــ( الخطوة األولــى في تحقيق 

ــة؛  ــة االجتماعي ــل والتنمي ــق وزارة العم ــى عات ــت عل ــؤولية ألقي ــر، ومس ــي الكبي ــم الوطن ــذا الحل ه

ممثلــة فــي وكالــة التنميــة االجتماعيــة. 

ــذا  ــم ه ــي تصمي ــد اهلل ف ــن بع ــروع، معتمدي ــذا المش ــام به ــا للقي ــا ويوفقن ــأل اهلل أن يعينن ونس

البرنامــج علــى قواعــد علميــة رصينــة؛ وبمرجعيــات موثقــة، ملبيــن احتياجــات مهمــة؛ شــرعية 

واجتماعيــة ونفســية وطبيــة واقتصاديــة. يرجــى أن تنتــج أســرة ذات مســتوى عــال مــن اإلدراك 

والمســؤولية والتماســك، وبالتالــي؛ اســتقرار أمــن المجتمــع وســامته.

فريق العمل
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الهدف العام:

المشــاركات  واتجاهــات  ومعــارف  مهــارات  تنميــة 

ــعادة  ــن الس ــق له ــا يحق ــة بم ــة الزوجي ــي العاق ف

الزواجــي. واالســتقرار 

اسم البرنامج: 

تأهيل المقبات على الزواج.

األهداف التفصيلية:

 تنمية مهارات ومعارف واتجاهات المشاركات في:

 األحكام واآلداب الشرعية المتعلقية بالحياة الزوجية. ❂

إدارة ميزانية األسرة. ❂

فهم الفروق بين الرجل والمرأة. ❂

بناء العاقة االجتماعية بين الزوجين. ❂

إدارة العاقة الزوجية في الجانب الصحي. ❂

ساعات البرنامج: 

)12( ساعة تدريبية. 

دليل البرنامج
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مكان تنفيذ البرنامج: 

المحليــة  واللجــان  األســرية  والمراكــز  الــزواج  جمعيــات 

والتنميــة  العمــل  وزارة  مــن  المعتمــدة  والمؤسســات 

 . عيــة جتما ال ا

ــل  ــهادة: أال يق ــى الش ــول عل ــج والحص ــور البرنام ــرط حض ش

ــج. ــاعات البرنام ــن س ــن 90% م ــاركة ع ــور المش ــبة حض نس

اسم البرنامج: 

تأهيل المقبات على الزواج.

المستهدفون من البرنامج: 

الفتيات المقبات على الزواج.

المنفذون:

ــل  ــن وزارة العم ــدات م ــات المعتم المدرب

والتنميــة االجتماعيــة.

مدة البرنامج:

 )3( أيام.
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إرشادات للمدربة
أختي المدربة:

ســوف  التدريبيــة  العمليــة  فــي  اإلرشــادات  هــذه  تفعيــل 

التدريبــي: البرنامــج  أهــداف  تحقيــق  علــى  يســاعدك 

التحضير الجيد للحقيبة التدريبية.. 1

التأكد من توفر األدوات الازمة ) أجهزة ، أقام ، أوراق...(.. 2

اختيار المجموعات عشوائًيا لتفعيل األنشطة الجماعية وورش العمل.. 3

إتاحة الفرصة ألكبر عدد من المشاركات للمشاركة في التطبيقات الفردية.. 4

العرض لإلجابات يتم باستخدام األساليب التدريبية المشوقة.. 5

ربط المادة العلمية بالنشاط بعد العرض ومناقشتها.. 6

التجول بين المجموعات أثناء النشاط لإلشراف والمتابعة وتقديم المساعدة.. 7

ــة . 8 ــل والمناقش ــة العم ــي ورش ــدة ف ــة الواح ــراد المجموع ــع أف ــاركة جمي ــى مش ــرص عل الح

ــرض. والع

االهتمام بالنقاط الرئيسة خاصًة في المناقشات لاستفادة من الوقت.. 9

مراعاة مستوى المشاركات وإعطاؤهم الفرصة لتبادل الخبرات.. 10

التنوع في استخدام معينات التدريب وفي مقدمتها الحاسب اآللي.. 11

االهتمام بآراء المشاركات وتعبئة نموذج التقييم في نهاية البرنامج.. 12

اســتخدام أســاليب التدريــب الحديثــة: ) مجموعات النقــاش، التطبيقــات العمليــة، ورش العمل، . 13

تمثيــل األدوار، التماريــن، األلعاب(.

الحضور المبكر والحرص على وقت البرنامج .. 14
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منهاج البرنامج

الزمنالجلسات والموضوعاتاليوم

األول

أهمية التدريب للحياة الزوجية.. 1

مفهوم الزواج وأهدافه.. 2

أحكام الخطبة، ومعايير اختيار شريكة الحياة، والتكافؤ.. 3

عقــد القــران: مفهومــه، وأركانــه، وشــروط العقــد، وأســس الــزواج . 4

الناجــح ومراحلــه، وتوجيهــات فتــرة الملكــة.

 أحكام وآداب ليلة الزفاف.. 5

العاقة الحميمية . 6

الحقوق الشرعية بين الزوجين.. 7

أخاقيات الحياة الزوجية.. 8

مراحل العاقة الزوجية.. 9

التوافق الزوجي.. 10

مهارة التعامل مع أهل الزوج والزوجة. 11

4  ساعات

الثاني

الذكاء المالي.. 1

إدارة ميزانية األسرة. . 2

االدخار واالستثمار المالي.. 3

مهارات اإلشباع العاطفي.. 4

مهارات االتصال والحوار.. 5

إدارة الضغوط النفسية بطريقة صحيحة.. 6

فن التعامل مع المشكات الزوجية.. 7

4 ساعات
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الزمنالجلسات والموضوعاتاليوم

الثالث

الفحص الطبي.. 1

الفروق بين الرجل والمرأة والحاجات.. 2

العاقة الحميمة من الناحية الطبية. . 3

األزمات الثاث عند المرأة.. 4

الجانب التشريحي لألعضاء التناسلية.. 5

وسائل مباعدات الحمل. . 6

عوامل الخطورة على الصحة العامة.. 7

أثر التدخين والمسكرات والمخدرات على العاقة الزوجية. . 8

 4 ساعات

12 ساعةمجموع الساعات التدريبية

اليوم األول 



اليوم األول 

 الجلسة األولى
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اليوم األول

الموضوعاتاليوم
األهداف

يتوقع من المشاركة في نهاية اليوم 
التدريبي أن:

الزمن

األول

أهمية التدريب للحياة الزوجية. ❂
مفهوم الزواج وأهدافه. ❂
ومعاييــر  ❂ وأحكامهــا  الخطبــة 

اختيــار شــريك الحيــاة.
ــرة  ❂ ــات فت ــران، وتوجيه ــد الق عق

ــة. الملك
الشــرعية  ❂ والواجبــات  الحقــوق 

بيــن الزوجيــن.
 أحكام وآداب ليلة الزفاف. ❂

التدريــب  ❂ أهميــة  علــى  تتعــرف 
الزوجيــة. للحيــاة  والتأهيــل 

توضحي أهداف الزواج. ❂
تحددي صفات شريكة الحياة. ❂
تذكــر خمــس ممارســات إيجابية  ❂

خــال فتــرة الملكة.
تصنــف الحقــوق والواجبــات بيــن  ❂

الزوجيــن.
تقيــم أربــع مخالفــات شــرعية  ❂

فــي حفــل ليلــة العــرس.

120 د

راحة                      30 د

العاقة الحميمية ❂
أخاقيات الحياة الزوجية. ❂
مراحل العاقة الزوجية. ❂
التوافق الزوجي. ❂
مهــارة التعامــل مــع أهــل كا  ❂

الزوجيــن.

خطــوات  ❂ المشــاركة  ترتــب  أن 
الحميميــة العاقــة  إقامــة 

توضحــي المشــاركة أخاقيــات  ❂
ــة. ــة الزوجي ــي العاق ــل ف التعام

ــل  ❂ ــاركة مراح ــف المش أن تكتش
ــة. ــة الزوجي العاق

مقومــات  ❂ المشــاركة  تقتــرح 
الزوجــي. التوافــق  وأهميــة 

تتعــرف المشــاركة علــى مهــارة  ❂
التعامــل مــع أهــل الزوجــة.

120 د
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الخطة اإلجرائية لتنفيذ اليوم األول
الوقت الوقفة األدواتاألسلوباإلجراء الجلسة 

د

األولى

ــه أن خلــق  ❂ افتتحــي الجلســة بالحمــد هلل القائــل: )ومــن آيات
لكــم مــن أنفســكم أزواًجــا ...(، والصــاة والســام علــى نبينــا 

محمــد القائــل: )طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم(.
اشكري اهلل على توفيقه وتيسيره إلقامة هذه الدورة. ❂
التنميــة  ❂ )وكالــة  للبرنامــج  المنظمــة  الجهــة  اشــكري 

المنفــذة(. اللجنــة  أو  والجمعيــة  االجتماعيــة، 
ــم  ❂ ــة التعل ــى عملي ــن عل ــى حرصه ــاركات عل ــكري المش اش

ــة. ــاة الزوجي ــن للحي ــدورة وتأهيله ــذه ال ــور ه ــب وحض والتدري
أيامــه  ❂ وعــدد  وموضوعاتــه،  البرنامــج،  أهــداف  اذكــري 

. ته عا ســا و
اذكري للمشاركات إرشادات حضور البرنامج وضوابطه. ❂
ــى، دورات  ❂ ــدورة )مصل ــر ال ــات مق ــاركات بخدم ــي المش عرف

ــقة، ...(. ــه، المنس ــاه، البوفي مي
عرفي بنفسك، ونفذي نشاط التعارف.  ❂
ــة  ❂ ــث كل مجوع ــات بحي ــى مجموع ــاركات إل ــكلي المش ش

ال يتجــاوز عــدد أفرادهــا )5( مشــاركات، واطلبــي مــن كل 
مجموعــة أن يرشــحن قائــدًة لهــن ويســمين المجموعــة.

15 دالعرضمحاضرة

اطرحي السؤال: ما أهمية تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج  ❂
للحياة الزوجية؟

استمعي إلجابات المشاركين وشجعيهم وحفزيهم على  ❂
المشاركة.

 قدمي المادة العلمية عن أهمية التدريب على برنامج التأهيل. ❂

10 د1العرض

5 دالعرضوجهي المشاركات لتنفيذ التقييم القبلي للبرنامج. ❂

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )1/1(. ❂
قدمــي المــادة العلميــة: أهــداف الــزواج، واإلجابــة علــى  ❂

أســئلة النشــاط.

لعبة

محاضرة

 بالونات،
سهم

 ورق
 مربعات
 صغير،
الصق

20 د2

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )1/ 2(. ❂
قدمي المادة العلمية: معايير اختيار شريكة الحياة. ❂

تطبيق

محاضرة

 ورق
الصق

العرض
15 د3
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الوقت الوقفة األدواتاألسلوباإلجراء الجلسة 
د

15 د4العرضمحاضرةقدمي المادة العلمية: عقد القران، وأسس الزواج الناجح. ❂

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )3/1(. ❂
 استمعي إلجاباتهن. ❂
قدمي المادة العلمية: توجيهات فترة الملكة. ❂

 تعلم
تعاوني

محاضرة
20 د4العرض

الزفــاف،  ❂ ليلــة  وآداب  أحــكام  العلميــة:  المــادة  قدمــي 
الشــخصية. والعنايــة 

20 د5العرضمحاضرة

وجهــي المشــاركات لتنفيــذ النشــاط )1/ 4( بشــكل فــردي ثــم  ❂
جماعــي.

استمعي إلجابات المشاركات.  ❂
قدمــي المــادة العلميــة: خطــوات العاقــة الحميميــة، الغســل  ❂

ــة. ــن الجناب م

 إدارة
 الموقف

محاضرة

20 د5العرض

الثانية

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )5/1(. ❂
الذهنيــة  ❂ خرائطهــم  المشــاركات  لعــرض  اســتمعي 

مــع التحفيــز لــكل مجموعــة، وإثــارة روح المنافســة بيــن 
ذهنيــة. خريطــة  أجمــل  تقديــم  فــي  المجموعــات 

اعرضي المادة العلمية: الحقوق والواجبات. ❂

 خريطة

ذهنية

 محاضرة

 أقام
 ملونة،
 صحف
ورقية

 العرض

25 د6

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )6/1(. ❂
استمعي إلجابات المشاركات. ❂
الحيــاة  ❂ أخاقيــات  للنشــاط:  العلميــة  المــادة  قدمــي 

الزوجيــة.

قصة

وصية

 محاضرة

 صحف،
 أقام
 خط

ملونة
 العرض

30 د7

قدمي المادة العلمية: مراحل العاقة الزوجية. ❂
وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )7/1(. ❂
استمعي إلجابات المشاركات. ❂

محاضرة

قصة

العرض

كروت
30 د8

15 د9محاضرةقدمي المادة العلمية: التوافق الزوجي. ❂

10 د10العرضمحاضرةقدمي المادة العلمية: التعامل مع أهل الزوج. ❂

270المجموع
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أهمية التدريب 
على البرنامج

تحقيق 
السعادة 
الزوجية 
للزوجين.

حماية األسرة من 

التفكك والقطيعة 

والهجران.

ت 
حاال

الحد من 

ق. 
الطا

)التجربة الماليزية، دراسات جمعية 
مودة بجدة، تجربة جمعية أسرتي 

بالقصيم، دراسة مركزي التنمية 
األسرية باألحساء(.

ب 
زيادة الوعي بجوان

وشؤون الحياة الزوجية.
تحقيق 

األمن األسري 
والوطني.

ت 
حاال

الحد من 

ف األسري 
عن

ال

والجريمة.

نشر األلفة والمحبة 
في المجتمع.

0105

06
07

08

02

03

04



16
تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

تقييم ذاتي
عزيزتي المشاركة:

 لديك بعض المفاهيم المنتشرة بين الناس فيما يتعلقي بالحياة الزوجية، حددي موقفك منها؟

إلى نعمالعبارةم
الحد ما

األمر المتفق عليه في موضوع الكفاءة وال يمكن التنازل عنه هو الدين والخلق1

الفحص الطبي قبل الزواج سبب في التفريق بين المحبين2

يجب على الزوجين مراعاة العادات واألعراف الخاصة بفترة الملكة3

ال مانع من االقتراض البنكي أو الدين لسفر شهر العسل4

االعتذار من الرجل لزوجته يضعف موقفه أمامها، ويجعلها تتجرأ عليه5

ال مانع من دخول الزوج إلى قاعة النساء بشرط إعطاء خبر للنساء ليحتجبن6

للتأكد من عذرية العروس ال بد من خروج الدم7

يصاحب عملية فض البكارة آالم شديدة عند الزوجة8

امتناع الزوجة في ليلة الزفاف دليل عنادها وحب السيطرة على زوجهيا9

ليس من العيب تأجيل موضوع المعاشرة الزوجية لوقت الحق لليلة الزفاف10

التدخين أو المشروبات الكحولية منشطة لعملية المعاشرة الجنسية11

على الزوجين المصارحة بشكل كامل بماضيهما اإليجابي والسلبي12

العاقة الجنسية هي الجماع بين الزوجين فقط13

الجماع يشكل خطًرا على المرأة الحامل14

يجزئ الوضوء عن الغسل في حالة معاشرة الزوجة إذا لم يحصل إنزال15

يحرم على الجنب النوم قبل االغتسال16

إبراز مظاهر الحب بالكلمات واألفعال بين الزوجين مهم جدا17

السنة األولى من الزواج غالًبا ما تخلو من المشكات الزوجية18

المدح أو الذم بين الزوجين ال بد أن يتركزي نحو الذات19

للزوج الحق في التصرف في مال زوجته بما أنه سمح لها بالعمل20

يجوز الكذب بين الزوجين في معظم األمور؛ لتجنب حدوث المشكات الزوجية21

انبساط الرجل وتبسمه الدائم أمام زوجته يسقط هيبته22

غيرة الرجل على زوجته دليل على عدم ثقته بها23

أهل الزوجة هم مصدر إزعاج؛ لذا ال بد من وضع حدود لهن من بداية الزواج24

تتوحم المرأة غالًبا لتختبر مكانتها لدى زوجهيا25
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

عزيزتي المشاركة: 
خذي بطاقة ملونة والتي تحتوي على جزء من حكمة أو بيت شعر. ❂

ابحثي عن الجزء الناقص من المثل أو الحكمة عند زمياتك. ❂

اجلسي مع من تطابقت بطاقتك مع بطاقتها ووجهي لها األسئلة التالية: ❂

ما اسمك؟  «

ما هوايتك المفضلة؟ «

ما أمنياتك في بيت الزوجية؟ «

أختي العروس:  
فــي نهايــة كل بطاقــة يوجــد رمــز مميــز لتوزيــع المجموعــات ودمجهــا، توجهــي للزميــات اللواتــي 

تحملــن نفــس الرمــز وشــكلي معهــم مجموعــة واتفقــوا علــى اســم للمجموعــة وكتابتــه علــى 

حامــل البطاقــات الموجــود علــى طــاوالت التدريــب.

نشاط تعارف

لعبة تدريبية
أن تتعرف المشاركة على زمياتها في 

البرنامج.

15  دقيقة
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عزيزتي المشاركة: 
النــكاح فــي اللغــة هــو: الجمــع بيــن الشــيئين والضــم والتداخــل، يقــال لألشــجار إذا اجتمعــت: 

ــت. تناكح

ــا  ــه؛ طلًب ــه ب ــر واستئناس ــن باآلخ ــن الزوجي ــتمتاع كل م ــلُّ اس ــزواج: ِح ــد بال ــاح يقص ــي االصط وف

ــروع. ــه المش ــى الوج ــل عل للنس

عزيزتي المشاركة:
ــا،  ــى أحده ــهم عل ــي الس ــي برم ــدار، قوم ــى الج ــة عل ــات المثبت ــن البالون ــة م ــك مجموع أمام

ــور. ــى الحض ــا عل ــون واقرئيه ــي البال ــودة ف ــة الموج ــذي الورق وخ

اكتبي أهدافك من الزواج: ❂

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

هل يجب تحقيق جميع األهداف من الزواج؟ وما موقفك فيما ال يتحقق؟   ❂

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

نشاط

 لعبة تدريبية

1/1
أهداف الزواج

أن توضح المشاركة أهداف الزواج

15  دقيقة



19
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وزعــي لــكل مجموعــة بالونــات وورقــات صغيــرة الحجــم حســب عــدد أفــراد  ❂

المجموعــة.

ــزواج  ❂ ــن ال ــا م ــر أهدافه ــورق الصغي ــى ال ــب عل ــة أن تكت ــن كل مجموع ــي م اطلب

ــة. ــى ورق ــدف عل ــب كل ه ــث يكت بحي

ــن أن  ❂ ــي منه ــة، واطلب ــل بالون ــة داخ ــوا كل ورق ــاركات أن يضع ــن المش ــي م اطلب

ــا.  ــة وربطه ــخ البالون ــن بنف يقم

ــن  ❂ ــي منه ــا، واطلب ــرا مربع ــاوز مت ــاحته ال تتج ــدارا مس ــة ج ــكل مجموع ــددي ل ح

ــق. ــه بالاص ــات علي ــت البالون تثبي

ــث كل  ❂ ــهم، بحي ــا بالس ــات وتفجيره ــي البالون ــة رم ــاء المجموع ــن أعض ــي م اطلب

ــب  ــدف يذه ــب اله ــن يصي ــط، وم ــدة فق ــة واح ــه فرص ــة ل ــي المجموع ــو ف عض

ويأخــذ الورقــة ويقرأهــا على جميع المشــاركات، وســتاحظ أن بعــض المجموعات 

لــن تصيــب جميــع بالوناتهــا.

علقــي علــى اللعبــة واســألي المشــاركات عــن اســتفادتهن مــن هــذا النشــاط،  ❂

ــزواج؟  ــن ال ــن م ــع أهدافه ــق جمي ــب أن تتحق ــل يج ــؤال: ه ــن الس ــي عليه واطرح

ــق؟ ــا ال يتحق ــك فيم ــا موقف وم

قدمي المادة العلمية من خال تحضيرك لها والرجوع للوقفة الثانية في الكتاب. ❂

األدوات
بالونات على عدد المشاركات وزيادة، ورق صغير الحجم، الصق، أسهم للرمي. ❂

للمدربة:
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عزيزتي المشاركة: 
أمامــك قطــع ورقيــة لبعــض الصفــات المحببــة إليــك، قومــي بتركيبهــا على قطــار حياتــك الزوجية؛ 

لتصــل بالتالــي لمواصفــات شــريك الحياة.

جامعيطويلغنيجميلموظفمتدين
يحب 

السفر

عمره 

فوق 30

ذا حسبأبيضطباخقصيرفقيرمرحنحيفسمين

تعليم 

عالي
متوسط أسمر

رجل أعمالالدخل
شعره 

ناعم
الئق صحًيا

عمره دون 

26

نشاط

 تطبيق عملي

2/1
صفات الخاطب

أن تحدد المشاركة صفات الخاطب

15  دقيقة
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وزعــي علــى كل مشــاركة )6( ورقــات الصقــة صغيــرة الحجــم، واطلبــي منهــا أن  ❂

تختــار )6( صفــات لشــريك الحيــاة مــن الصفــات الموجــودة وتكتــب كل صفــة علــى 

ورقــة. 

اطلبــي مــن كل مشــاركة أن تلصــق الــورق الـــ)6( علــى قطــار الحيــاة الزوجيــة مــع  ❂

مراعــاة األهــم فالمهــم بالنســبة لهــا.

اسألي المشاركات عن مدى استفادتهن من هذا التمرين. ❂

اسألي المشاركات: هل لديكم صفات ترغبونها ولكن لم تجدوا لها عربة؟  ❂

ركــزي علــى ســؤال: هــل نحــن جميًعــا نتفــق فــي اختيــار وتحديــد صفــات شــريك  ❂

الحيــاة أم نختلــف؟ ومــا أفضــل اختيــار بالنســبة لــكل فتــاة؟ 

وضحــي لهــن أنــه مــن المحــال أن نجــد جميــع الصفــات التــي نتمناهــا، وأن علينــا أن  ❂

نحــرص علــى التكافــؤ فــي االختيــار.

قدمــي المــادة العلميــة مــن خــال تحضيــرك لهــا والرجــوع للوقفــة الثالثــة فــي  ❂

الكتــاب.

األدوات: ورق الصق صغير الحجم. ❂

للمدربة:
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الملكة هي:
وهــي مرحلــة مهمــة؛ فهــي فتــرة االتفــاق علــى كثيــر مــن أمــور الــزواج، وأهمهــا تعــارف الطرفيــن، 

وتفهــم الطبــاع المشــتركة بينهمــا، كمــا أن هــذه المرحلــة لهــا جوانــب نفســية؛ فهــي فتــرة 

االســتعداد لانفصــال عــن العائلــة األصليــة، وشــعور الــزوج بالدخــول فــي فتــرة الرشــد، فــي هــذه 

الفتــرة يحــدد الزوجــان األمــل المشــرق والمســتقبل الباســم والتفكيــر فــي الســعادة، لذلــك؛ فهــذه 

الفتــرة فتــرة اســتراحة، يــرى كثيــر مــن الشــباب الذيــن هــم علــى عتبــة الــزواج أن أيــام الملكــة أيــام 

عظيمــة يطيــر فيهــا الفــؤاد محلًقــا فــي ســماء المشــاعر واأُلنــس، وحيــاة تنطلــق باألمــل المشــرق 

ــن  ــرام ع ــبِّ والغ ــغول بالح ــه مش ــرت فإن ــت أو قص ــرة طال ــذه الفت ــال ه ــعيدة، وخ ــام الس واألح

أمــور مهمــة فــي حياتــه، رماهــا خلــف ظهــره فــي ســبيل إشــباع رغبتــه، ورؤيــة حبيبتــه، والتســلي 

ــل ويــرى نفســه كعصفــور ظــلَّ  ــارات اللطيفــة وأحــام المســتقبل، ب ــذ الحديــث والعب معهــا بلذي

ــن  ــا م ــرًعا إذا خ ــاح ش ــك مب ــاء، وكل ذل ــى الفض ــه إل ــرج من ــأة يخ ــص وفج ــي قف ــة ف ــس الحري حبي

المنكــرات، ولكــن المختصيــن يحــذرون منــه أو مــن كثرتــه؛ ألنــه يمتلــئ بالوعــود التــي ال يســتطيع 

الــزوج تنفيذهــا، وقــد تكــون مســماًرا فــي نعــش الــزواج ال قــدر اهلل.

.

نشاط

تعلم تعاوني

3/1
توجيهات فترة الخطبة والملكة 

أن تحدد المشاركة ما يكون وما ال يكون 
من سلوكيات قبل ليلة الدخلة

15  دقيقة
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عزيزتي المشاركة: 
بالتعــاون مــع أفــراد مجموعتــك حــددي مــا يجــب أن يكــون ومــا ال يكــون خــال فتــرة الملكــة فــي 

الجــدول التالــي: 

ما ال يكونما يكونالفترة

الخطبة

❂ 

❂ 

❂  

❂   

❂   

❂  

الملكة 

)القران(

❂  

❂  

❂  

❂  

❂  

❂  

❂  
❂  
❂  
❂  
❂  
❂  

ــن  ❂ ــة م ــرة الملك ــم فت ــة، ث ــاة الزوجي ــس الحي ــران، وأس ــن الق ــة ع ــادة العلمي ــي الم قدم

ــرض. ــال الع خ

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط. ❂

استمعي إلجاباتهن.  ❂

قدمي المادة العلمية من خال تحضيرك لها والرجوع للوقفة الرابعة في الكتاب. ❂

للمدربة:



عزيزتي المشاركة:
صنفي العناصر اآلتية إلى قائمتين قائمة المخالفات الشرعية وقائمة المباحات في األعراس:

النمــص- لبــس المجوهــرات- الوصــل- تقديــم الحلويــات- اإلســراف والبــذخ- دخــول الرجــال علــى 

النســاء- دعــوة الجيــران واألصدقــاء- إرســال كــرت دعــوة للضيــوف- خــروج العــروس مــن القاعــة 

ــة  ــة- المبالغ ــيقية المحرم ــآالت الموس ــب ل ــن والمصاح ــاء الماج ــر- الغن ــاب- التصوي ــدون حج ب

فــي كوشــة العــرس- الســهر إلــى الفجــر. 

المخالفات الشرعية م المباحات في األعراس 

1
اإلسراف والبذخ في تجهيز قاعة العرس 

ووجبة العشاء

2

3

4

5

6

7

نشاط

تعلم تعاوني

4/1
توجيهات ليلة العرس

أن تصنف المشاركة السلوكيات المخالفة 
للشرع والمباحة في حفل ليلة العرس.

٢٠  دقيقة

اليوم األول 



اليوم األول 

 الجلسة الثانية
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أختي  المشاركة:
يتــردد ويختلــف األزواج الجــدد فــي إقامــة العاقــة الحميميــة فــي ليلــة الدخلــة، فبعضهــم يــرى 

ــتعجال،  ــدم االس ــل وع ــرى التأجي ــم ي ــوم األول، وبعضه ــن الي ــي م ــاء الجنس ــام باللق ــرورة القي بض

وضحــي موقفــك فــي الحــاالت التاليــة:

موقفك اإليجابيالحاالتم

ا ومتعب جسديا1 الزوج متوتر نفسّيً

الزوجة في بكاء وخوف 2

الزوجة تمانع وتصر على عدم الجماع 3

استجابة الزوجة مع الحياء والتردد 4

إرهاق جسدي للزوجة 5

الزوجة في راحة وسعادة 6

الدورة الشهرية7

نشاط

إدارة المواقف

5/1
العالقة الحميمية

أن توضح المشاركة سلوكها اإليجابي في تصرفها إلقامة 
العاقة الحميمية في الحاالت المختلفة للزوجين

أن ترتب المشاركة الخطوات العملية الصحيحة إلقامة 
العاقة الحميمية

٢٠  دقيقة
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عزيزتي العروس : 

هنــاك صعوبــات نفســية تؤثــر فــي إقامــة العالقــة الحميميــة وقــد تجعــل األمــور تتعقــد 

بشــكل كبيــر، مثــل:

الخــوف الزائــد لــدى المــرأة فــي إقامــة العاقــة الحميميــة بســبب توقعاتهــا المضخمــة عــن األلــم 

وحداثــة التجربــة، وقــد يصحــب ذلــك انقبــاض عضــات المهبــل ممــا يجعــل ممارســة الجنــس أمــًرا 

ــا، وهــذا ليــس بيدهــا بــل رغًمــا عنهــا، ومــن أجــل تهيئــة مناســبة إلقامــة العاقــة الحميميــة  صعًب

ــوات؛  ــك الخط ــك تل ــرح علي ــل أن نط ــن قب ــك، ولك ــي ذل ــليمة ف ــوات الس ــاع الخط ــب اتب ــاح؛ يج بنج

حــاول أن تطلــع عليهــا فــي الجــدول أدنــاه فــي العمــود األول )أ(، وتعيــد ترتيبهــا فــي العمــود )ب(..

الخطوات العملية إلقامة العالقة
 الحميمية )أ( 

رتب خطواتك في إقامة العالقة 
الحميمية )ب(

دخول غرفة النوم

خلع المابس والتخفيف منها )وترك الزوجة تأخذي راحتها في 
ذلك(

البدء بمقدميات الجماع

غسل الجنابة

األكل والشرب والمزاح والضحك معا

صاة الزوجين معا

وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها

وجنــب  الشــيطان  جنبنــا  اللهــن  اهلل،  )بســم  الجمــاع  دعــاء 
رزقتنــا( مــا  الشــيطان 

الجلوس في مكان غير غرفة النوم

وكام  وقبــات  لمســات  مــن  الجمــاع  لمقدميــات  العــودة 
واحتضــان رومانســي 

ضم الزوجة وتقبيلها إلى أن تهدأ األنفس

البــدء بالمعاشــرة مــع مراعــاة أن تســتلقي الزوجــة علــى ظهرهــا 
والــزوج مــن فوقهــا

فض غشاء البكارة )مع مراعاة ترطيب فرج الزوجة(
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عزيزتي المشاركة: 
قومي بكتابة صفة الغسل من الجنابة وفق ما ورد في السنة النبوية: 

البيانالخطوة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

 

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )1/ 5( والذي يتكون من ثاث فقرات.  ❂

استمعي إلجابات المشاركات وناقشيهم في إجاباتهن.  ❂

ــوع  ❂ ــا والرج ــرك له ــال تحضي ــن خ ــة م ــة الحميمي ــة: العاق ــادة العلمي ــي الم قدم

ــاب.  ــي الكت ــة ف ــة الخامس للوقف

للمدربة:
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عزيزتي المشاركة: 
 أمامــك مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات، بالتعــاون مــع أفــراد مجموعتــك قومــي بفرزهــا 

وتوزيعهــا علــى الخريطــة الذهنيــة.

المهــر – النفقــة – وجــوب الطاعــة – الســكنى – العــدل – المعاشــرة بالمعــروف – عــدم األذن لمــن 

يكــره دخــول البيــت – عــدم اإلضــرار – االســتمتاع – االســتئذان – التأديــب – الخدمــة – تربيــة األوالد – 

االحتــرام – الرحمــة – تقديــر الخصوصيــة – حفــظ الســر – غــض الطــرف عــن الهفــوات – التعــاون– 

القوامــة – الواليــة.

 

نشاط

خريطة ذهنية

6/1
الحقوق والواجبات الشرعية بين الزوجين

أن تصنف المشاركة الحقوق والواجبات 
بين الزوجين

1٠  دقيقة

الحقوق 
الزوجية

للزوج

للزوجة

المشتركة
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عزيزتي المشاركة:
 بالتعــاون مــع أفــراد مجموعتــك اقــرأ حديــث عائشــة رضــي اهلل عنهــا، وقصــة عمــر، ووصيــة األم 

البنهــا، واســتنبط أخاقيــات التعامــل بيــن الزوجيــن.

ذكر هذه الوصايا السيد سابق رحمه اهلل في كتابه فقه السنة )272/2( قال رحمه اهلل:

وصيــة األم البنتهــا عنــد الــزواج: خطــب عمــرو بــن حجــر ملــك كنــدة أم إيــاس بنــت عــوف بــن علــم 

الشــيباني، ولمــا حــان زفافهــا إليــه، خلــت بهــا أمهــا بنــت الحــارث، فأوصتهــا وصيــة تبيــن فيها أســس 

الحيــاة الزوجيــة الســعيدة، ومــا يجــب عليهــا لزوجهــا، فقالــت: أي بنيــة إن الوصيــة لــو تركــت لفضــل 

أدب لتركــت ذلــك لــك، ولكنهــا تذكــرة للغافــل، ومعونــة للعاقــل، ولــو أن امــرأة اســتغنت عــن الــزوج 

لغنــى أبويهــا، وشــدة حاجتهمــا إليهــا كنــت أغنــى النــاس عنــه، ولكــن النســاء للرجــال خلقــن، ولهــن 

خلــق الرجــال.

ــم  ــر ل ــى وك ــت إل ــه درج ــذي في ــش ال ــت الع ف ــت، وخلَّ ــه خرج ــذي من ــو ال ــت الج ــك فارق ــة: إن أي بني

تعرفيــه، وقريــن لــم تألفيــه، فأصبــح بملكــه عليــك رقيًبــا ومليــًكا، فكونــي لــه أَمــًة يكــن لــك عبــًدا 

وشــيًكا، واحفظــي لــه خصــاًلا عشــرا يكــن لــك ذخــرا:

أما األولى والثانية: فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع والطاعة<

أمــا الثالثــة والرابعــة: فالتفقــد لمواضــع عينــه وأنفــه، فــا تقــع عينــه منــك علــى القبيــح، وال يشــم 

منــك إال أطيــب الريــح.

وأمــا الخامســة والسادســة: فالتفقــد لوقــت منامــه وطعامــه، فــإن غرائــز الجــوع ملهبــة، وتنغيــص 

النــوم مغضبــة.

نشاط

قصة

7/1
أخالقيات الحياة الزوجية

أن تستنبط  المشاركة أخاقيات 
التعامل في العاقة الزوجية

1٠  دقائق
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أمــا الســابعة والثامنــة: فاالحتــراس بمالــه، واإلرعــاء )الرعايــة( علــى حشــمه )خدمــه( وعيالــه، وماك 

األمــر فــي المــال: حســن التقديــر، وفــي العيــال: حســن التدبير.

ــره أو  ــت أم ــك إن خالف ــًرا، فإن ــه س ــين ل ــًرا، وال تفش ــه أم ــن ل ــا تعصي ــرة: ف ــعة والعاش ــا التاس وأم

ــا،  ــه إن كان مهتًم ــن يدي ــرح بي ــاك والف ــم إي ــدره، ث ــي غ ــم تأمن ــره ل ــيت س ــدره وإن أفش ــرت ص أوغ

ــى ــا. انته ــه إن كان فرًح ــن يدي ــة بي والكآب

.

التغريدة األولى:

...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

التغريدة الثانية:

...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

التغريدة الثالثة:

...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

التغريدة الرابعة:

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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عزيزتي المشاركة:
آدم وحــواء مضــى علــى زواجهمــا عشــر ســنوات وعاقتهمــا تتســم بالتفاهــم والتعــاون والوئــام 

ــا  ــي عاقتهم ــر ف ــة وينتش ــام الزوجي ــي أداء المه ــتركان ف ــا ويش ــي عاقتهم ــف أوجه ــي مختل ف

المــرح واالحتــرام وكأنهمــا صديقــان، ومــرت حياتهــم الزوجيــة بخمــس مراحــل ابتــداًء مــن مرحلــة 

شــهر العســل وانتهــاًء بمرحلــة الصحبــة.

بالتعاون مع أفراد مجموعتك: 
اذكري مهارات التوافق التي أوصلت آدم وحواء إلى مرحلة الصحبة.

ــول  ــن الوص ــن م ــع الزوجي ــد يمن ــرك ق ــة نظ ــن وجهي ــق م ــر عائ ــا أكب ــي فيه ــة واكتب ــذي بطاق خ

لمرحلــة الصحبــة.

نشاط

قصة، نقاش 
جماعي

8/1
مراحل العالقة الزوجية والتوافق

أن تذكر المشاركة مهارات تحقيق التوافق 
بين الزوجين للوصول إلى مرحلة الصحبة

1٠  دقائق

مراحل 
الزواج

مرحلة
شهر العسل 

مرحلة 
االستكشاف

مرحلة 
التكيف

مرحلة 
الصحبة

مرحلة 
االستقرار

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

اليوم الثاني 



اليوم الثاني 

 الجلسة األولى
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اليوم الثاني

الموضوعاتاليوم
األهداف

يتوقع من المشاركة في نهاية اليوم 
التدريبي أن:

الزمن

األول

 الذكاء المالي. ❂
األنماط السلبية في االستهاك. ❂
إدارة ميزانية الزواج. ❂
االدخار واالستثمار المالي. ❂

تحدد أوجه الصرف لمهرها  ❂
بشكل صحيح   

تنتقد األنماط السلبية في  ❂
االستهاك األسري

تكتب خطة إلدارة ميزانية  ❂
األسرة

120 د

راحة                      30 د

مهارات االشباع العاطفي ❂
مهارات االتصال والحوار. ❂
إدارة الضغوط النفسية بطريقة  ❂

صحيحة.
فن التعامل مع المشكات  ❂

الزوجية.

لإلشــباع  ❂ مهــارات  تقتــرح 
الزوجيــن. بيــن  العاطفــي 

ــوار  ❂ ــال والح ــة االتص ــح أهمي توض
ــن. ــن الزوجي بي

ــص  ❂ ــات للتخل ــاث توصي ــب ث تكت
ــاة. ــوط الحي ــن ضغ م

مــع  ❂ التعامــل  خطــوات  تبيــن 
الزوجيــة. المشــكات 

120 د
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الخطة اإلجرائية لتنفيذ اليوم الثاني

الوقت الوقفة األدواتاألسلوباإلجراء الجلسة 
د

األولى

افتتحــي الجلســة بالحمــد هلل والصــاة  ❂

المصطفــى  الحبيــب  علــى  والســام 

التســليم. وأتــم  الصــاة  أفضــل  عليــه 

ــوم األول  ❂ ــي الي ــه ف ــم تناول ــا ت ــي م اربط

ــوم. ــذا الي ــي ه ــه ف ــيتم تناول ــا س بم

10 دالعرضمحاضرة

قدمي المادة العلمية: الذكاء المالي. ❂

وجهي المشاركات لتنفيذ )1/2(.  ❂

وعلــق  ❂ المشــاركات  إلجابــات  اســتمعي 

عليهــا.

محاضرة

 تطبيق

عملي

30 د11العرض

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )2/ 2(. ❂

 استمعي إلجابات المشاركات. ❂

 قدمي المادة العلمية: األنماط االستهاكية.. ❂

 دراسة

حالة
30 د11العرض

قدمي المادة العلمية: إدارة ميزانية األسرة. ❂

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )3/2(. ❂

استمعي إلجابات المشاركات وعلقي عليها. ❂

30 د12العرضمحاضرة

قدمي المادة العلمية: االدخار واالستثمار. ❂

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )4/2(. ❂

استمعي إلجابات المشاركين وحفزهم  ❂

عليها.

محاضرة

 عصف

ذهني

العرض

 ورقة،

 قلم

خط

20 د13

30 د استراحة
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

الوقت الوقفة األدواتاألسلوباإلجراء الجلسة 
د

الثانية

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )5/2(.  ❂

استمعي لعرض المجموعات، وقيمي  ❂

أعمالهن.

قدمي المادة العلمية: اإلشباع العاطفي. ❂

 عصف

ذهني

 ورق

 ملون،

الصق

30 د14

قدمي المادة العلمية: مهارات الحوار  ❂

واالتصال.

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )6/2(. ❂

استمعي إلجابات المشاركات وعلقي عليها. ❂

وجهي المشاركات لتطبيق الحوار اإليجابي. ❂

محاضرة

فلم

لعبة

15 د15العرض

قدمي المادة العلمية: إدارة الضغوط. ❂

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )7/2(. ❂

استمعي لتغريدات المشاركات الخاصة  ❂

بإدارة الضغوط.

محاضرة

ذاتي

العرض

 جوال،
 توفر
نت

25 د16

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )8/2(. ❂

استمعي إلجابات المشاركات وعلقي عليها. ❂

قدمي المادة العلمية: حل المشكات. ❂

 الصحف

المبعثرة

محاضرة

 صحف،
 مقصات،

 الصق،
صحف

30 د17

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )9/2(  ❂

بحيث كل مجموعة تتناول مشكلة. 

استمعي إلجابات المشاركات وعلقي عليها. ❂

 تطبيق

عملي

 صحف،

 اقام

خط

20 د17

270 دالمجموع
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

عزيزتي المشاركة: 
. إذا كان مهرك 50 ألف ريال ما أوجه الصرف التي ستضعينها إلنفاقه بشكل صحيح. ❂

السعرأوجه الصرفم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

المجموع

نشاط

تطبيق عملي

1/2
الذكاء المالي

أن تحدد المشاركة أوجه الصرف لمهرها 
بشكل صحيح

1٠  دقائق
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

هــل لديــك فائــض فــي المهــر أم عجــز مــن خــال مقارنتــك بمجمــوع أوجــه الصــرف وحاجــات  ❂

تجهيــزك. 

صنفي أوجه الصرف السابقة حسب ما يلي: ❂

كمالياتحاجياتضرورياتم

1

2

3

4

5

6

7
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

عزيزتي المشاركة:

تدارسي مع أعضاء مجموعتك الموقف التالي من خالل اإلجابة على التساؤالت األخيرة:

 آدم شــاب عمــره 27 ســنة ويعمــل موظفــا فــي شــركة، ويحصــل علــى راتــب شــهري قــدره 5000 ريــال لديــه 

شــغف باقتنــاء الجديــد مــن الجــواالت، وإلدخــال الســرور علــى أهلــه؛ يحــرص يوميــا علــى شــراء وجبــة مــن 

الوجبــات الســريعة، كمــا تكثــر نقاشــاته فــي عملــه مــع زمائــه حــول اإلعانــات التجاريــة للســلع والمنتجات 

علــى أنهــا فــرص للشــراء واالقتنــاص.

ولتوفيــر الســيولة لديــه بشــكل دائــم يقتنــي أكثــر مــن بطاقــة ائتمانيــة، كمــا يتطلــع بشــكل دائــم لزيــادة 

ثقافتــه بالشــعوب فلديــه أكثــر مــن ســفرة ســنويا خــارج بــاده.

ــداد  ــي س ــك ف ــع البن ــكلة م ــه مش ــرة ولدي ــقته المؤج ــي ش ــنة وال زال ف ــى 50 س ــره عل ــارف عم آدم اآلن ش

بطاقاتــه، ناهيــك عــن ســحب ســيارته؛ لتعثــر ســداد األقســاط علــى الرغــم مــن أن راتبــه قــارب 15000 ألــف ريــال.

من وجهة نظرك:
ما الذي أوقع آدم في هذا المأزق؟ ❂

هل لديك حلول لمساعدة آدم في مشكلته؟ ❂

ناقش أفراد مجموعتك فيما يلي: 
ما السلوكيات التي تدمر ميزانية األسرة؟ ❂

ما السلوكيات التي تعمر وتحافظ على ميزانية األسرة؟  ❂

ما رأيك فيمن يأخذي من مال زوجته الموظفة؟  ❂

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

نشاط

دراسة حالة

2/2
األنماط السلبية في االستهالك األسري

أن تنتقد المشاركة األنماط السلبية في 
االستهاك األسري

1٠  دقائق
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

أختي المشاركة: 
ــال  ــن خ ــك م ــون ذل ــرية، ويك ــك األس ــتقرار حيات ــي اس ــم ف ــر مه ــرة أم ــة األس ــة لميزاني ــع خط وض

ــة: ــوات التالي الخط

الخطوة األولى: تحديد األهداف لألسرة )اقتصادية، تعليمية، اجتماعية، ...(، ومثاله:

ــا،  ــات علي ــذات، دراس ــر ال ــهري، تطوي ــغ ش ــار مبل ــر وادخ ــن، توفي ــداد دي ــاز، س ــيارة، جه ــت، س ــراء بي ش

ــراء. ــور دورات، ش حض

الخطوة الثانية: تحديد إيرادات المدخوالت )راتب، مكافأة، عمل إضافي(، ومثاله:

الراتب الثابت، مكافأة، عمل إضافي، ...

الخطــوة الثالثــة: تحديــد بنــود المصروفــات )الســنوية والشــهرية واألســبوعية واليوميــة(، وتدويــن 

كل المشــتريات والمصروفــات واالحتياجــات والرغبــات األســرية.

الخطوة الرابعة: ترتيب المصروفات حسب األولوية، على النحو التالي:

ــا  ــرة وأهدافه ــب األس ــة )حس ــات الفرعي ــس(، والمصروف ــذاء، ماب ــكن، غ ــة )س ــات الرئيس المصروف

ــا(. ــا وموارده وحاجاته

الخطوة الخامسة: موازنة الدخل مع المصروفات:

بمعنــى توزيــع الدخــل علــى النفقــات أو المصروفــات الســابق تحديدهــا مــع االلتــزام بقــدر اإلمــكان 

بتخصيــص 10 % أو 15 % مــن دخــل األســرة لادخــار.

نشاط

تطبيق عملي

3/2
التخطيط إلدارة ميزانية األسرة

أن تكتب المشاركة خطته إلدارة ميزانية 
األسرة

1٠  دقائق
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

الخطوة السادسة: تنفيذ الخطة وتقييمها:

يتعــاون الزوجــان وأفــراد األســرة فــي تنفيــذ خطــة ميزانيــة األســرة، ومراقبــة الحــال دون تدقيــق أو 

تهــاون، مــع تحقيــق الرضــا، ودراســة: هــل تــم الوصــول إلــى األهــداف والخطــة المتفــق عليهــا؟

عزيزتي المشاركة:
قومــي بإعــداد ميزانيــة األســرة الســنوية وفــق نمــوذج )1( والتي تشــمل اإليــرادات الســنوية المتوقعة 

)الراتــب - زيــادات - إيــراد اســتثمار - ...(، وكذلــك المصروفــات )إيجــار المنــزل - الســيارة - االتصاالت - 

الزوجــة - األبنــاء - االســتقطاع الشــهري - ســداد ديــن - االدخــار - االســتثمار - ...(، واحســب الفــرق 

ــات  ــي المصروف ــر ف ــادة النظ ــب إع ــز؛ فيج ــاك عج ــون هن ــا يك ــات، وعندم ــرادات والمصروف ــن اإلي بي

واإليــرادات ووضــع خطــة بديلــة للشــهور التــي تليهــا لحيــن ضبــط الميزانيــة مــرة أخــرى بنــاء علــى 

ذلــك.
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

خطة إدارة ميزانية األسرة

ملحوظة السنة الشهر البند

إيرادات شهرية ثابتة

إيرادات غير ثابتة

ملحوظات إجمالي اإلرادات

المبلغ البيان المبلغ البيان

مصروفات اإلنفاق 

الشهري

 راجع نموذج )1(

المجموع: 

إجمالي مصروفات اإلنفاق السنوية الثابتة

المبلغ المناسبة

مصروفات موسمية

مصروف رمضان

مصروف عيد الفطر

مصروف عيد األضحى

إيجار المنزل

المدارس

دخول الشتاء

مناسبة

أخرى

إجمالي المصروفات الموسمية

إجمالي اإلنفاق السنوي 

إن وجد العجز في الموازنة

هل أنت بحاجة إلى رفع ميزانيتك بمبلغ في السنة؟ وكم مقداره؟

بحاجة إلى إيراد إضافي شهرّيًا
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

نموذج )١(
عناصر وبنود ميزانية األسرة الشهرية 

) ( رياال) ( رياالالدخل الثابت
مدخوالت 

أخرى
) ( رياال

المصروفات

الموازنةالمبلغ

المتوقع
ما تم 

إنفاقه
العجزالفائض

مصروف الزوجة

المقاضي الشهرية

االدخار %10

إيجار السكن

قسط سيارة

الهاتف والجوال

الماء والكهرباء

العاج الطبي

الديون

مصروفات السيارة

ترفيه/ أكل خارج البيت

دراسة أو دورة

أهداف ترغب تحقيقها

ملحوظة: 

هنــاك برامــج إلكترونيــة وتطبيقــات علــى الجــوال تســاعد علــى إدارة وتنظيــم ميزانيــة األســرة 

باإلمــكان االســتفادة منهــا.
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

عزيزتي المشاركة:
إن اختيار المرء الستثمار معين ينبغي أن ينطلق من أمرين: 

األول: المعرفة الوافية لمختلف أنواع االستثمار وميزات كل منها.  ❂

الثاني: الرؤية الواضحة ألهداف المرء من االستثمار.  ❂

إن معظم الناس يفضلون االستثمار الذي يضمن لهن أمورا ثالثة: 

األول: المحافظة على رأس مالهن.  ❂

الثاني: تقديم أكبر نسبة ممكنة من الربح. ❂

الثالث: إبقاء مالهن في متناول أيديهم؛ ليستعملوه متى شاءوا.  ❂

وواضح أن االستثمار الذي تجتمع فيه هذه الميزات الثاثة، هو االستثمار المثالي.

بالتعاون مع أفراد مجموعتك: 
خذي ورقة واكتبي فيها فكرة استثمارية، ثم مرر الورقة لزميلك لتكتب فكرة أخرى، ثم بقية 

المجموعة.

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

نشاط

عصف ذهني

4/2
االدخار واالستثمار

أن تقترح المشاركة ثاثة أفكار لاستثمار

1٠  دقائق

اليوم الثاني 



اليوم الثاني 

 الجلسة الثانية
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

عزيزتي المشاركة: 
بالتعــاون مــع أفــراد مجموعتــك؛ اقترحــي الســلوكيات التــي تحقــق اإلشــباع العاطفــي، وتزيــد 

ــن. ــن الزوجي ــب بي الح

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

.

نشاط

تعلم نشط

5/2
اإلشباع العاطفي بين الزوجين

أن تقترح المشاركة عشر مهارات لإلشباع 
العاطفي بين الزوجين

15  دقائق
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

وزعي على كل مجموعة شدة ورق ملون مقاس A4، والصق. ❂

وجهــي المشــاركات لطــرح أكبــر قــدر ممكــن مــن الســلوكيات التــي تحقــق  ❂

الزوجيــن. بيــن  العاطفــي  اإلشــباع 

ــورق  ❂ ــى ال ــا عل ــوا إليه ــي تواصل ــلوكيات الت ــة الس ــة كتاب ــن كل مجموع ــي م اطلب

ــة.  ــة ملون ــى ورق ــلوك عل ــة كل س ــاة كتاب ــع مراع ــون م المل

وجهي المشاركات لعمل لوحة فنية بالورق، وحفزيهم ألجمل لوحة. ❂

للمدربة:
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

عزيزتي المشاركة: 
بالتعاون مع أفراد مجموعتك استخراجي معوقات الحوار في النص التالي:

الزوج: سيأتي أصدقائي اليوم على العشاء.

الزوجة: لماذا لم تخبرني مبكرا حتى أستعد بوقت كاف؟!

الزوج: أخبرتك من أسبوع أنني سوف أدعوهم ولكنك دائمة النسيان!

الزوجــة: أنــا التــي أنســى أم أنــت؟! كــم مــرة أطلــب منــك تشــتري رصيــد لجوالــي ومــع ذلــك تنســى 

أنــت هكــذا دائمــا ال تعتــرف بأخطائــك وتركــز علــى عيوبــي فقــط.

الزوج: كفى جداال واذهبي اآلن استعدي للعشاء فأنا هنا من يقرر. 

الزوجة: لن أطبخ وأحضر لهم عشاء من المطعم.

الزوج: إذا لن أذهب بك إلى صديقاتك عندما يدعونك للزيارة.

الزوجة: أنت ال تقدرني وال تشعر بي.

الزوج: بل أنت زوجة نكدية تبحثين عما ينكد على دائما والحياة صعبة معك بهذه الطريقة.

الزوجة: الحياة صعبة معي إذا لن أجلس معك وسأذهب لبيت أهلي.

بالتعاون مع أفراد مجموعتك:

قيمي الحوار الزوجي الذي في النص، وما نتائجه؟  ❂

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

نشاط

فلم

6/2
مهارات االتصال والحوار بين الزوجين

أن تقيم المشاركة مشهد الحوار الزوجي 
من نص الحوار

1٠  دقائق



49
تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

ما أهمية االتصال والحوار بين الزوجين؟ ❂

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

ا فعاًلا؟  ❂ كيف يكون حوارك مع زوجك حواًرا إيجابّيً

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

طبق مهارات الحوار اإليجابي مع زميلك. ❂

افتتحــي الموضــوع بطلبــك مــن جميع المشــاركات عمــل دائرة مغلقة، متماســكين  ❂

باأليــدي، وظهورهم داخــل الدائرة.

ــة؛  ❂ ــروط التالي ــق الش ــرة وف ــارج الدائ ــم خ ــون ظهوره ــات أن تك ــن المتدرب ــي م اطلب

ــدي. ــس باألي ــكل اك ــل ش ــدم عم ــدي، وع ــك األي ــدم ف ــكام، وع ــدم ال ع

ــن  ❂ ــماح له ــروط بالس ــي الش ــم خفف ــول، ث ــاوالت للتح ــة مح ــات ثاث ــي المتدرب أعط

ــذ. ــم التنفي ــر ث ــادل اآلراء والتفكي ــى تب ــاركات عل ــجعي المش ــم ش ــكام، ث بال

ناقشي المشاركات عن أهمية الحوار بين الزوجين.  ❂

اعرضي الفلم، ثم وجهيهن لتنفيذ النشاط. ❂

للمدربة:
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

معنى ضغوط الحياة:
ا علــى الفــرد ويفقــد توازنــه وســعادته،  المواقــف واألحــداث الســلبية التــي تشــكل ضغًطــا نفســّيً

ويصحــب ذلــك هــم وغــم وحــزن شــديد، وتقاطــع وتدابــر وعنــف، وقــد ال يســلم منهــا أحــد مــدة 

ا، ومنــا مــن يتكيــف ويتعامــل معهــا  قصيــرة أو طويلــة، ومنــا مــن يقــف عندهــا حزيًنــا كئيًبــا ســلبّيً

بشــكل إيجابــي.

أنواع الضغوط:
في العاقات االجتماعية )األسرة، العمل، الزماء(.. 1

في القضايا المالية )ديون، تجارة، مسؤوليات مالية(.. 2

في اإلخفاق وقلة اإلنجاز.. 3

عزيزتي المشاركة:
اكتبي أجمل تعليق على كل صورة يسهم في الوقاية والعاج لضغوط الحياة، ثم غردي بها لصويحباتك.

 

نشاط

فلم

7/2
ضغوط الحياة

أن تكتب المشاركة ثاث توصيات 
للتخلص من ضغوط الحياة

1٠  دقائق
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

عزيزتي المشاركة:

للمشكلة الزوجية مفهوم اجتماعي، ولها أسباب اجتماعية وأساليب مهارية للتعامل معها.

ــن  ❂ ــة بي ــي العاق ــلبي ف ــب الس ــي الجان ــة ه ــكلة الزوجي ــة: المش ــكلة الزوجي ــوم المش مفه

الطرفيــن، وتحــدث بســبب ضعــف فــي أداء الحقــوق والواجبــات أثنــاء العشــرة الزوجيــة، أو قــد 

تكــون المشــكلة الزوجيــة هــي افتقــاد أحــد األزواج نمــوذج )الشــريك المثالــي( والتــي تكونــت 

صورتــه قبــل الــزواج مــن جــراء معاملتــه مــع الوالديــن واألخــوة واألخــوات أو مــن خــال االندمــاج 

مــع قصــص وخيــال اإلعــام.

ــورة أو  ❂ ــر أو ص ــص أي خب ــي بق ــا، قوم ــة تصفحيه ــف المحلي ــن الصح ــة م ــك مجموع ــن يدي بي

شــيء لــه ارتبــاط بالمشــكات األســرية وأســبابها وطــرق التعامــل معهــا، ثــم قومــي بإلصاقها 

علــى الصحيفــة التــي بيــن يديــك.  وفرزهــا إلــى أســباب وحلــول.

نشاط

الصحف 
المبعثرة

8/2
مهارات التعامل مع المشكالت الزوجية

أن يبين المشاركة أسباب المشكات 
الزوجية

1٠  دقائق
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

عزيزتي المشاركة: 
األســرة  فــي  األزواج  عنــد  الشــائعة  الزوجيــة  المشــكات  أهــم  االجتماعيــة  الدراســات  حــددت 

باآلتــي. حصرهــا  ويمكــن  الســعودية، 

بالتعاون مع أفراد مجموعتك؛ 
اقترحي أسلوب التعامل مع كل حالة.

مهارة التعامل معها أهم المشكالتم

1
لم تجد الزوجة من الزوج عشرة حسنة وتقديرا واحتراما 

لها.

لم تجد الزوجة من الزوج متعة ورضا في الجماع.2

3
ال يهتم الزوج بالقيم االجتماعية والدينية

)مثل: شرب الدخان، التكاسل في الصاة(.

لم تجد الزوج يتحمل المسؤولية.4

لم تجد الزوجة قبوال لشكل ومستوى جمال الزوج.5

لم تجد الزوج صاحبة فكر وثقافة.6

تدخل أهل الزوج في خصوصيات حياتهم األسرية.7

ما الخطوات السليمة في حل المشكات الزوجية بشكل عام؟ ❂

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

نشاط

تطبيق عملي

9/2
مهارات التعامل مع المشكالت الزوجية

أن يطبق المشاركة خطوات حل 
المشكات الزوجية

1٠  دقائق

اليوم الثالث 



اليوم الثالث 

الجانب الصحي
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

اليوم الثالث

الموضوعاتاليوم
األهداف

يتوقع من المشاركة في نهاية اليوم 
التدريبي أن:

الزمن

األول

الفحص الطبي ❂
الفروق بين الرجل والمرأة. ❂
ــة  ❂ ــن الناحي ــة م ــة الحميم لعاق

ــة.  الطبي
األزمات الثاث عند المرأة. ❂
لألعضــاء  ❂ التشــريحي  الجانــب 

لتناســلية. ا

الفحــص  ❂ تتعــرف علــى أهميــة 
الطبــي

 أن تحــددي المشــاركة الفــروق  ❂
ــرأة. ــل والم ــن الرج بي

تتعــرف علــى العاقــة الجنســية  ❂
مــن ناحيــة طبيــة 

بــه  ❂ يقــوم  الــذي  الــدور  يشــرح 
للمــرأة الثــاث  األزمــات  أثنــاء 

تتعــرف علــى الجانب التشــريحي  ❂
لألعضاء التناســلية.

120 د

راحة                      30 د

وسائل المباعدات في الحمل. ❂
عوامل الخطورة على الصحة  ❂

العامة.
أثر التدخين والمسكرات والمخدرات ❂

مباعــدات  ❂ طــرق  علــى  تتعــرف 
لحمــل ا

فــي  ❂ الســليمة  التغذيــة  يبيــن 
الصحــة علــى  المحافظــة 

يعــدد أثــر التدخيــن والمســكرات  ❂
والمخــدرات علــى الزوجيــن

120 د
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

الخطة اإلجرائية لتنفيذ اليوم الثالث

الوقت الوقفة األدواتاألسلوباإلجراء الجلسة 
د

األولى

افتتحــي الجلســة بالحمــد هلل والصــاة  ❂

المصطفــى  الحبيــب  علــى  والســام 

التســليم. وأتــم  الصــاة  أفضــل  عليــه 

اعرضي المادة العلمية: الفحص الطبي. ❂

15  د18العرضمحاضرة

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )1/3(. ❂

استمعي إلجابات المشاركات. ❂

اعرضــي المــادة العلميــة: الفــروق بيــن  ❂

الرجــل والمــرأة.

 تعلم

تعاوني

محاضرة

الدليل

العرض

25  د19

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )2/3(. ❂
اطلبي من المشاركات طرح أسئلتهن  ❂

المكتوبة.
أجيبي على أسئلة المشاركات. ❂
قدمي المادة العلمية: العاقة  ❂

الحميمية.

 اللقاء

المفتوح

 محاضرة

 ورق،

 أقام
50  د20

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )3/3(. ❂

استمعي إلجابات المشاركات. ❂

اعرضي المادة العلمية: األزمات الثاث للمرأة. ❂

قصة

محاضرة

الدليل

العرض

30  د21

30 د استراحة
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

الوقت الوقفة األدواتاألسلوباإلجراء الجلسة 
د

الجانــب  ❂ العلميــة:  المــادة  قدمــي 

والرجــل. للمــرأة  والجنســي  التشــريحي 
20  د22العرضمحاضرة

وجهــي المشــاركات لتنفيــذ النشــاط  ❂
.)4/3(

استمعي إلجابات المشاركات. ❂
وســائل  ❂ العلميــة:  المــادة  قدمــي 

الحمــل. مباعــدات 

 حلقة

نقاش

محاضرة

20   د24العرض

الثانية

وجهي المشاركات لتنفيذ النشاط )6/3(  ❂
بعد عرض مقطع الفيديو.

 استمعي إلجابات المشاركات. ❂
 اعرضي المادة العلمية: أثر التدخين  ❂

والشيشة والمسكرات والمخدرات على 
اإلنسان.

 فديو

30  د25العرضمحاضرة

تقييم عناصر التدريب: المدربة، الحقيبة  ❂
التدريبية، البيئة التدريبية، 

10  د

10 دحفل الختام وتوزيع الشهادات.

270 دالمجموع
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

عزيزتي المشاركة: 
قــال اهلل تعالــى: »وليــس الذكــر كاألنثــى« ]آ ل عمــران: 36[، فهــذ دليــل واضــح علــى أن هنــاك فروقــات 

واختافــات معتبــرة بين الجنســين.

 بالتأمــل فــي الجــدول التالــي؛ ضــع الرمــز )®( فيمــا يتعلقــي بــآدم، والرمــز )¨( فيمــا يتعلقــي بحواء، 

ثــم ناقــش أفــراد مجموعتــك عــن أهميــة معرفــة الفــروق بيــن الجنســين، وهــل هــي فــروق تضــاد 

أم تكامــل؟

البيانالرمز

التفكير بطريقة الصندوق المغلق

التفكير بطريقة تشعبية

العقل يغلب

العاطفة تغلب

طريقة المساعدة يقدم حلوًلا عملية

يعبر عن عاطفته بالمشاعر 

أهم الحاجات: الثقة، التقبل، التقدير، اإلعجاب، التشجيع

أهم الحاجات: الرعاية، االحترام، اإلخاص، التصديق، التطمين

يطرح السؤال بقصد االهتمام

يطرح السؤال بقصد التحقيق

نشاط

تعلم تعاوني

1/3
الفروق بين الرجل والمرأة

أن تفرق المشاركة الفروق بين الرجل 
والمرأة

15  دقيقة
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

البيانالرمز

القدرة على الفصل بين الجنس والمشاعر

اإلثارة الجنسية بالنظر أكثر

اكتمال االستثارة الجنسية يحتاج إلى 20 دقيقة أو أكثر

المبادرة أكثر من الطرف اآلخر

ارتباط اإلثارة الجنسية بالمشاعر 

عند االستثارة ال بد من حصول النشوة الجنسية الكاملة

سرعة االستثارة الجنسية قد تصل إلى 4 - 9 دقائق

الرغبة الجنسية لها مد أو جرز )دورية(

ال مانع من ممارسة الجنس بعد الضغوط والتوتر

الحاجة إلى االحتضان والتقبيل بعد اللقاء الجنسي

التعبير عن الحب باألفعال
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

عزيزتي المشاركة:
اكتبي ثالثة أسئلة طبية خاصة تشغل بالك ثم اطرحها على المدربة. 

السؤال األول:

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثاني:

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث: 

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

نشاط

طرح األسئلة

2/3
ا ّيً العالقة الحميمية طبِّ

أن تطرح المشاركة ثاثة أسئلة 
طبية خاصة 

15  دقائق
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

عزيزتي المشاركة:
اقرأي الموقف التالي وحددي طرق الوقاية من التهابات المهبل.

ذهبــت سوســن لمراجعــة المستشــفى بســبب أوجــاع وحكــة أصابتهــا فــي المهبــل بعــد أســبوع 

مــن زواجهــا، وفــي غرفــة االنتظــار جلســت قــرب امــرأة أكبــر منهــا، ســألتها عــن ســبب زيــارة الطبيبة، 

فأخبرتهــا سوســن بحالتهــا، فقدمــت لهــا مجموعــة مــن النصائــح والتوجيهــات.

لو كنِت السيدة بماذا كنت تنصحين سوسن للوقاية من التهابات المهبل؟

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

نشاط

إدارة الموقف

3/3
التهابات المهبل

أن تحدد المشاركة طرق الوقاية من 
التهابات المهبل

15  دقيقة
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تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

عزيزتي المشاركة:

ناقشي جميع زميالتك في األسئلة التالية:

متى تعتقدين أنه يجب عليك زيارة الطبيبة للتأكد من تأخر الحمل؟ ❂

مــا نصيحتــك لمــن تــرى تأخيــر الحمــل األول لعــدة ســنوات بقصــد إكمــال الدراســة، أو للتكيــف  ❂

مــع الــزوج أوًلا؟

ما الوسائل المعروفة لمنع الحمل؟ ❂

وهل هناك وسيلة واحدة مفضلة لجميع النساء؟ ❂

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................................................

نشاط

فديو

4/3
وسائل المباعدة بين الوالدات

أن تحدد المشاركة وسائل المباعدة 
بين الوالدات.

1٠  دقيقة
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عزيزتي المشاركة: 
طبقي النشاط كالتالي: ❂

تصطــف جميــع المشــاركات بجــوار المدربــة، وتخبرهــن بــأن يعكســوا حركاتهــا، فــإن قالــت: 

تقدمــوا يتراجعــوا، وإن قالــت ارفعــن أيديكــن ينزلوهــن، وإن قالــت التفتــن يميًنــا يلتفتــن 

شــماًلا، وهكــذا، ومــن تخطــئ فــي تقديــر الكلمــة فيعمــل بموجبهــا؛ تخــرج مــن اللعبــة إلــى 

ــة. ــي النهاي ــزة ف ــدد الفائ أن تتح

ــة  ❂ ــة مــن المشــاركات اللواتــي خرجــن مــن اللعبــة أن يجبــن علــى األســئلة التالي تطلــب المدرب

ــات: ــي اإلجاب ــرار ف ــدم التك ــاة ع ــع مراع ــبورة م ــى الس ــا عل ــؤال، ويدونه ــكل س ــدة ل ــة واح بإجاب

ما سلوكيات التغذية الصحيحة؟. 1

ما األنشطة البدنية المناسبة لتقوية الجسم؟. 2

األنشطة البدنية المناسبة لتقوية الجسمسلوكيات التغذية الصحيحة

نشاط

لعبة 
)عكس الحركة(

5/3
السلوكيات الصحية والتغذية السليمة

أن تبين المشاركة عوامل المحافظة 
على الصحة العامة

1٠  دقائق
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عزيزتي المشاركة:
أدنــاه؛  للدراســة  وتأملــك   )https://www.youtube.com/watch?v=__aHp40a0X8( مشــاهدتك  بعــد 

ناقشــي أفــراد مجموعتــك عــن أثــر التدخيــن والشيشــة والمســكرات والمخدرات حســب الجــدول التالي:

بين األثرالعالقة مع 

اهلل

الجسد

الزوج

المال

الناس

األوالد

الجنين

نشاط

فلم

6/3
أثر التدخين والمسكرات والمخدرات على العالقة الزوجية

أن تعدد المشاركة أثر التدخين والمسكرات 
والمخدرات على العاقة الزوجية

15  دقيقة
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فريق عمل إعداد الحقائب التدريبية
شــارك فــي إعــداد هــذه الحقائــب التدريبيــة نخبــة مــن أبنــاء الوطــن إعــدادًا وكتابــًة ومراجعــًة 

وتحكيمــًا وإشــرافًا , وهــم : 

أواًل: اللجنة اإلشرافية:

وكيل الوزارة للتنمية االجتماعية والمشرف العام على مبادرة " تأهيل " د. عبد اهلل بن ناصر السدحان

المشرف العام على برامج التنمية األسرية في إدارة تنمية المجتمع. أ. أحمد بن مرزوق القاضي

منسق برنامج تأهيل المقبلين على الزواج وخبير التدريب والتطوير.  د. فؤاد بن عبد الرحمن الجغيمان 

ثانيًا: المشاركون في إعداد الجزء الشرعي:

عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكيمعالي الشيخ/ عبد اهلل بن سليمان المنيع

عضو هيئة التدريس / كلية الشريعة باإلحساءد. إبراهيم بن صالح التنم

أستاذ مساعدفي جامعة أم القرى بمكة المكرمةد. أميرة بنت علي الصاعدي

أستاذ الحديث وعلومه في جامعة األميرة نورة بالرياضأ. د. رقية بنت محمد المحارب

قاض استئناف مشرف إدارة الجودة القضائية بالمجلس األعلى للقضاءالشيخ/ سعد بن عبد العزيز الحقباني 

محكمة االستئناف بالمدينة المنورةد. عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي

عضو مجلس الشورى / عميد كلية أصول الدين بجامعة اإلمام أ. د. فالح بن محمد الصغير
د بن سعود اإلسامية سابقَا ُمَحمَّ

أستاذ مشارك في جامعة األميرة نورة بالرياض د. نوال بنت عبد العزيز العيد 

أستاذ مشارك في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة د. يحي بن إبراهيم اليحي  
اإلسامية بالمدينة المنورة     

ثالثًا: المشاركون في إعداد الجزء النفسي:

أستاذ مساعد صحة نفسية/ جامعة طيبة بالمدينة المنورةد.سحر بنت عبد اللطيف كردي 
أستاذ علم النفس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلساميةد. سليمان بن عبد الرزاق الغديان

استشاري الطب النفسي بجازعة الملك سعود سابقًاأ. د. عبد اهلل بن سلطان السبيعي
أستاذ علم النفس بجامعة الملك سعودد. علي بن إبراهيم الزهراني

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدةأ. د. ميسرة كايد محمد طاهر
أستاذ مساعد / جامعة أم القرى بمكة المكرمةد. نادية سراج محمد جان

عضو مجلس الشورى وعضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعودد. وفاء بنت محمود عبد اهلل طيبة
استشاري الطب النفسي/ جامعة الملك خالد – كلية الطب بأبهاد.موسى بن أحمد آل زعلة



رابعًا: المشاركون في إعداد الجزء االجتماعي :

عضو هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بالرياض.د. أمل بنت فيصل الفريح
جامعة الملك عبد العزيز بجدة.د. حصة بنت ........ السهلي

أستاذ الخدمة االجتماعية في جامعة الملك سعود بالرياض.أ. د. سامي عبد العزيز الدامغ
عضو هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بالرياض.د. ظالل بنت يوسف مداح

أستاذ مساعد خدمة اجتماعية / جامعة الملك سعود بالرياض.د. عبدالعزيز بن عبداهلل الدخيل
أستاذ علم االجتماع وعميد معهد البحوث بجامعة حائل.     د. عبداهلل بن محمد الفوزان

محاضر بقسم االجتماع والخدمة االجتماعية في جامعة اإلمام محمد د. عبدالمجيد طاش نيازي
بن سعود اإلسامية بالرياض.

عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم.د. محمد بن إبراهيم السيف
أستاذ الخدمة االجتماعية بقسم الخدمة االجتماعية في جامعة أم أ. د. محمد بن مسفر القرني

القرى بمكة.
عضو هيئة التدريس بقسم االجتماع بجامعة اإلمام محمد بن سعود د. منصور بن عبد الرحمن بن عسكر

اإلسامية بالرياض.
عضو هيئة التدريس بقسم االجتماع بجامعة اإلمام محمد بن سعود د. ناصر بن صالح العود

اإلسامية بالرياض.
مجلس الشورى/ عضو هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة د. هيا بنت عبدالعزيز المنيع

األميرة نورة بالرياض.

خامسًا: المشاركون في إعداد الجزء االقتصادي: 
عضو هيئة تدريس في جامعة الملك فيصل باألحساء.د. خالد بن محمد الدوغان

عضو هيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية بالرياض.د. زيد بن محمد الرماني
مشرف تدريب تربوي في إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة.      أ. محمد سعيد بن جحالن

سادسًا: المشاركون في إعداد الجزء الطبي :

استشــاري طــب األســرة وكبيــر األطبــاء بمركــزي الحــرس الوطنــي لطــب د. سامية بنت صديق صبر
األســرة بالمدينــة المنــورة.

مدير إدارة طب األسرة / مستشفى األمير سلمان بتبوك.د.علي بن فارس العمري
مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.د. محمد بن عثمان الركبان

مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.د. منى بنت محمد العواد
أستاذ مساعد بكلية الطب وعميدة كلية التمريض بالمدينة المنورة.د. نادية بنت عبد اهلل عويضة



 سابعًا: المشاركون في تصميم الحقائب التدريبية: 

مدربة ومستشارة في العاقات الزوجية في جمعية المودة أ. أميرة بنت سيف عبده عثمان
الخيرية بجدة

مدرب ومستشار في العاقات الزوجية ومشرف تدريب في د. تركي عبد الرحمن محمد الخليفة
تعليم اإلحساء

مدرب ومستشار في العاقات الزوجية ومرشد طابي بتعليم أ. ثامر بن عبد اهلل محمد الصالح

الرياض
مدرب ومستشار في العاقات الزوجية وعضو هيئة التدريس د. خالد بن عبد اهلل السبيت

كلية الملك خالد

مدربة ومستشارة في العاقات الزوجية ومشرفة تدريب بتعليم أ. سارة حسن عبداهلل الخضير
اإلحساء

مدربة ومستشارة في العاقات الزوجية في جمعية المودة أ. سميرة بنت حماد حمدي الفارسي
الخيرية بجدة

مدرب ومستشار في العاقات الزوجية ومشرف تدريب بتعليم المدينةأ. سهيل بن محمد بن علي هندي

مدرب ومستشار في العاقات الزوجيةد. محمد بن خليل العطية
مدربة ومستشارة في العاقات الزوجية وأستاذة في جامعة طيبةد. نبيهة بنت محمد إبراهيم األهدل

مدربة ومستشارة في العاقات األسرية في اللجنة الوطنية د. هند عبد اهلل محمد الثميري

للطفولة بالرياض    

      

ثامنًا: المراجع اللغوي:

وزارة العمل والتنمية االجتماعيةأ.محمد بن عبد العزيزالهزاع






