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معهد التنمية األسرية العالي للتدريب (تدريب نساء)

مشاعر المستفيدين والمستفيدات

آراء المتدربات عن دراستهن في (دبلوم إعداد قيادات العمل االجتماعي)

قد عبرت أحد المتــدربات (م.هـ) عن رأيــها بشـكل عام بأنه قد أفـادها جًدا في عملها 
كباحثة اجتماعية وفي حياتها الخاصة.

في حين أضــافت (ن.ص) عن شكــرها للقـائـمين على هذا الدبــلوم كونه أسهم في 
تعـريفهم على ثقافة الــعـمل التطوعـي ومناسبة وقته.

أما بالنســـبة للمدربات فقد شــكرن المجهودات التي وفرت لهن المكان المناسب 
وتهيئة الوسائل التعليمية من أجـهزة إلعـطاء المواد بمنتهى السهولة.
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إدارة اإلرشاد األسري وموقع المستشار

مشاعر المستفيدين والمستفيدات

طرح هللا لكم البركة في علمكم وعملكم.. حلـول قيمة ومؤثرة، وبإذن هللا يكتب هللا حل المعضلة 
على يديكم عبارات الشـــكر ال توفيكم وأخجل من تقصـــــيري في شــــكركم، جعله هللا في موازين 

حسناتكم يوم الدين، دمتم بخير.

في  وجدتها  لكني  عليها  العثور  في  ويئست  طويلة  مدة  منذ  ألسئلتي  أجوبة  عن  أبحث  كنت  لقد 
كالمكم وتفتح النور في قلبي وفهمت نفسي ووضعت خارطة طريقي فال أستطيع أن أشكركم 
أصبح  أن  فهي  الثانية  الخطة  أما  ناجحة  طبيبة  أصبح  أن  فهي  األولى  للخطة  بالنسبة  بالدعاء.  إال 

طبيبة ناجحة مجدداً، شكًرا جزيًال لكم.

( من اليشكر الناس اليشكر هللا) 
وقعت لي مشكلة زوجية وكانت حياتي على وشك االنهيار تقفلت جميع الطرق في وجهي لجأت 
الى هللا ودعيته أن يدلني على الخير وإذا بي أرفع السماعة بغير تردد ثقًة بجمعيتكم ( جمعية التنمية 
األسرية باألحساء) واتوفق في محادثة المستشارة رقم (...)، التي أخرجتني من مشكلتي بأسلوب 
هادْي وذكاء اتصلت بها وأنا أبيك وعباراتي وكلماتي غير مرتبة وأغلقت الهاتف وأنا على يقين بأن 
مشكلتي ستحل بفضل ربي ثم فضلها علي. وها أنا الحمد لله قد اجتزت عقبتي و توسع تفكيري 
ولن أتردد في المتابعة معها .. فجزاها هللا خير الجزاء. وجزى هللا القائمين على هذه الجمعية وكل 

من يعمل بجد فيها ودعواتي لكم جميًعا بالتوفيق وتسخير كل أمر طيب.
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نوادي الرائدة األسرية

مشاعر المستفيدين والمستفيدات
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رجاٌء ُمضيء

أن يكون للجمعية أوقاف ليكتفي بها ذاتيا؛ ليدوم الخير و األجر واإلصالح ..

االتصال بالجمعية :
 هاتف /  0135752929

   فاكس /  0135758606
زيارة الجمعية 

االتصال 
برئيس قسم

 تنمية الموارد : 
0505932887

اإلرسال
 على إيميل الجمعية : 
info@osarya.com

فتوى طبع الكتب وتسجيل األشرطة ، وجميع الوسائل التي يستعان بها في نشر العلم ، يصح أن تصرف من الزكاة 
المـــفروضة ، ويكون ذلك داخًال في سبيل هللا ، فإن ســـبيل هللا كل شيء يوصل إلى رضا هللا ، وإلى التمــكين لدينه.                 

الشيخ  : عبدهللا بن جبرين رحمه هللا تعالى

 حسنات جارية حتى قيام الساعة بإذن هللا تعالى 



 العنوان/ األحساء - الهفوف السلمانية الجنوبية - شرق كلية اآلداب للبنات

برامجنا

جوائز وأوسمة

جائزة المشروعات الرائدة في مجال 
العمل االجتمـاعي بدول مــــجلس 

التعاون الخليجي بأبوظبي لعام١٤٣٢هـ . 

C٢E حصول الجمعية على شهادة
ملتزمون بالتميز من المؤســــــــسة 

.EFQM األوروبية إلدارة الجودة

في  األول  المركز  على  الجمعية  حصول 
المنشآت االجتماعية  التميز فرع  جائزة 

واإلغاثية الكبيرة لعام 2020م

وسام جمعية البر للمركز المتميز 
لعام ١٤٣٠هـ  - ١٤٣٣هـ  - ١٤٣٥هـ .

تكريم الجمعية لحصولها على 
اعتماد الجودة(اآليزو) ٢٠١٥-٩٠٠١ .

www.osaryah.com    info@osarya.org.sa            osaryah    osaryh       0505966322    0135758606    0135752929www.osaryah.com    info@osarya.org.sa            osaryah    osaryh       0505966322    0135758606    0135752929www.osaryah.com    info@osarya.org.sa            osaryah    osaryh       0505966322    0135758606    0135752929www.osaryah.com    info@osarya.org.sa            osaryah    osaryh       0505966322    0135758606    0135752929www.osaryah.com    info@osarya.org.sa            osaryah    osaryh       0505966322    0135758606    0135752929www.osaryah.com    info@osarya.org.sa            osaryah    osaryh       0505966322    0135758606    0135752929www.osaryah.com    info@osarya.org.sa            osaryah    osaryh       0505966322    0135758606    0135752929www.osaryah.com    info@osarya.org.sa            osaryah    osaryh       0505966322    0135758606    0135752929www.osaryah.com    info@osarya.org.sa            osaryah    osaryh       0505966322    0135758606    0135752929

تأهيل
أكاديمي

إعالم 
هادف

استشارات
أسرية

إصالح
أسري

تأهيل
 أسري

في  األول  المركز  على  الجمعية  حصول 

الريادة في 
اإلرشاد األسري

اإلتقان .  
السرية .

روح الفريق . 
المسؤولية .

اإلبداع .

القيمالرسالةالرسالة الرؤية

مؤسسة غير ربحية تُعنى باإلرشاد 
األسري وتعزيز تماسك األسرة بسرية 

تامة وفق معايـير التميز المؤسسي 
المعتمدة ألسرة مستقرة.

وسام جمعية البر باألحساء جائزة المشروعات الرائدة في مجال العمل التطوعي 


