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(تثرغإ رجال)



(تثرغإ رجال)

دورات معهد التنمية األسرية للتدريب باألحساء (تدريب رجال)

كيف تنمي ذكاء 
طفلك عاطفًيا؟

1442/11/13هـ   
عدد األيام : 1

عن ُبعد 

من 7:00 
 حتى 10:00 مساًء

ُتقدم مجاًنا

1
عندما يختلف 

الزوجان.

1442/11/27هـ   
عدد األيام : 1

عن ُبعد 

من 4:30
 حتى 7:30 مساًء

ُتقدم مجاًنا

2
مهارات االستعداد 

الزواجي

1-1442/12/3هـ   
عدد األيام : 3

عن ُبعد 

من 4:30 
 حتى 7:30 مساًء

ُتقدم مجاًنا

3

كيف ينمي األباء 
مهارات األبناء؟

1442/12/22هـ   
عدد األيام : 1

عن ُبعد 

من 4:30 
 حتى 7:30 مساًء

ُتقدم مجاًنا

4
كيـــف تخــــطط
 لتربية ولدك؟

1442/12/23هـ   
عدد األيام : 1

عن ُبعد 

من 4:30 
 حتى 7:30 مساًء

ُتقدم مجاًنا

5

للرجال والنساءللرجال والنساءللرجال والنساء

للرجال والنساءللرجال والنساء



تربية األبناء على 
الحب.

1442/12/24هـ   
عدد األيام : 1

عن ُبعد 

ُتقدم مجاًنا

6
التعامل مع 
المراهقين.

1442/12/25هـ   

عدد األيام : 1

عن ُبعد 

من 4:30
 حتى 7:30 مساًء

ُتقدم مجاًنا

7

انتهى التسجيل 
في الدورة

عدد األيام : 3

عن ُبعد 

من 4:30 
 حتى 7:30 مساًء

ُتقدم مجاًنا

موظفو الجمعية
( رجاالً ونساًء)

8

الســـــكـــرتارية.

1443/1/1هـ   
1443/4/1هـ   

عدد األيام : 60

حضوري

من 5:00 
 حتى 8:00 مساًء

ُتقدم مجاًنا

 لذوي الدخل المحدود
( رجال )

9
تنمية مهارات 

المستشار األسري.

عدد األيام :10

حضوري

من 4:00 
 حتى 8:00 مساًء

ُتقدم مجاًنا

مستشارو الجمعية 
(رجاالً ونساًء)

10

من 4:30
 حتى 7:30 مساًء

األمن السبراني.

انتهى التسجيل 
في الدورة

للرجال والنساءللرجال والنساء

(تثرغإ رجال)

دورات معهد التنمية األسرية للتدريب باألحساء (تدريب رجال)



إدارة فـــريـــــق 
العمل.

1443/1/18هـ   
عدد األيام : 1

عن ُبعد 

ُتقدم مجاًنا

للرجال والنساء

11
أسس العالقات 

العامة.

1443/1/9هـ   

عدد األيام : 1

عن ُبعد 

من 4:30
 حتى 7:30 مساًء

ُتقدم مجاًنا

12

عن ُبعد 

من 4:30 
 حتى 7:30 مساًء

ُتقدم مجاًنا

13

تنمية مهارات 
المصلحين األسريين. 

من 4:30 
 حتى 7:30 مساًء

ُتقدم مجاًنا

للمصلحين

14
تنمية مهارات 

المستشار األسري.

عدد األيام :10

من 4:30 
 حتى 7:30 مساًء

ُتقدم مجاًنا

 للمستشارين 
(رجاالً ونساًء)

15

من 4:30
 حتى 7:30 مساًء

خدمة العمالء.

انتهى التسجيل 
في الدورة

عدد األيام :10

انتهى التسجيل 
في الدورة

1443/1/10هـ   

عدد األيام : 1

عن ُبعد عن ُبعد 

          0505966322 mto1433@gmail.com    

للرجال والنساءللرجال والنساء

(تثرغإ رجال)

دورات معهد التنمية األسرية للتدريب باألحساء (تدريب رجال)



معهد التنمية األسرية العالي للتدريب (تدريب نساء)



دورات معهد التنمية األسرية العالي للتدريب  (تدريب نساء)

مهارات الخطابة 
واإللقاء.

1442/11/13هـ   
عدد األيام : 1

عن ُبعد 

ُتقدم مجاًنا

للنساء

1
فــــن صــــــناعة

 القرار.

1442/11/16هـ   

عدد األيام : 1

عن ُبعد 

من 7:30
 حتى 9:30 مساًء

ُتقدم مجاًنا

عن ُبعد 

من 4:30 
 حتى 6:30 مساًء

ُتقدم برسوم

لألطفال
(7-13)

بــــناء الطـــموح.

عن ُبعد

من 7:00 
 حتى 9:00 مساًء

ُتقدم مجاًنا

من 9:00
 حتى 11:00 مساًء

صــــانع األفـــــالم.

2

34

1442/11/17هـ   

عدد األيام : 1

1442/11/18هـ   

عدد األيام : 1

معهد التنمية األسرية العالي للتدريب (تدريب نساء)

للنساء

لفتيات المرحلة 
المتوسطة والثانوية



تربية البنات.

1442/11/25هـ   
عدد األيام : 1

عن ُبعد 

ُتقدم مجاًنا

للنساء

5

مـــــهارات 
االستعداد الزواجي.

1-2-1442/12/3هـ   

عدد األيام : 3

عن ُبعد 

من 7:00
 حتى 10:00 مساًء

ُتقدم مجاًنا

للنساء

عن ُبعد 

من 7:00 
 حتى 9:00 مساًء

ُتقدم مجاًنا

للنساء

المهارات القيادية 
فـــي المؤســـسات 

الخيرية.

عن ُبعد

من 6:30 
 حتى 9:30 مساًء

ُتقدم مجاًنا

 للنساء

من 7:30
 حتى 9:30 مساًء

خدمة العمالء. 789

1442/12/18هـ   

عدد األيام : 1
1442/12/22هـ   

1443/1/1هـ   

عدد األيام : 7

 رواد 
"المحاور الناجح "

عن ُبعد

من 4:30 
 حتى 6:30 مساًء

ُتقدم مجاًنا

6

1442/11/27هـ   

عدد األيام :1

لألطفال

معهد التنمية األسرية العالي للتدريب (تدريب نساء)

دورات معهد التنمية األسرية العالي للتدريب  (تدريب نساء)



فن كتابة السيرة 
الذاتية.

1443/1/3هـ   
عدد األيام : 1

عن ُبعد 

ُتقدم مجاًنا

10

7-1443/1/15هـ   

عدد األيام :7

عن ُبعد 

من 6:30
 حتى 9:30 مساًء

ُتقدم مجاًنا

من 7:00
 حتى 9:00 مساًء

11
المــــــهــــــــــارات

الوظيفية فــــي 
المؤسسات الخيرية.

للنساءللنساء

بنـــــاء القـــــيم.

عن ُبعد

من 7:00 
 حتى 9:00 مساًء

ُتقدم مجاًنا

12

28-1443/1/30هـ   

عدد األيام : 3

للنساء

          0503582244 train-w-m@osarya.org.sa

معهد التنمية األسرية العالي للتدريب (تدريب نساء)

دورات معهد التنمية األسرية العالي للتدريب  (تدريب نساء)

عن ُبعد 

من 4:00 
 حتى 8:00 مساًء

مهــــارات حــياتية. 13

21-1443/2/22هـ   

عدد األيام : 2

للنساء

ُتقدم مجاًنا



إدارة اإلرشاد األسري



1

برامج إدارة اإلرشاد األسري

استثمار طاقات 
ومواهب األوالد

تقديم األستاذ/ 
محمد بن عياش حسن

البرنامج مجاني لكافة
 أفراد المجتمع وُيقدم

عبر إذاعة القرآن الكريم 

من 7:30 
حتى 7:45 صباًحا

عدد األيام: 1
1442/11/21هـ 

2

إدراة الضغوط
األســــريــــــــــة

تقديم األستاذة/ 
جواهر بنت عبدالله الدهام

البرنامج مجاني لكافة
 أفراد المجتمع وُيقدم

عبر إذاعة القرآن الكريم 

من 7:30 
حتى 7:45 صباًحا

عدد األيام: 1
1442/11/28هـ 





برامج نادي الرائدة األسرية بالهفوف

برنامج أمومة "لقاء التعامل مع االطفال"

5-6-1442/11/7هـ
عدد األيام :3

Zoom لألمهاتُيقدم مجاًناعبر برنامج
من 7:00

 حتى 10:00 مساًء

1

برنامج أفق ثالثيات

1442/11/5هـ
عدد األيام :1

Zoom ُيقدم مجاًناعبر برنامج
للفتيات

 (15سنة فما فوق)
من 7:00

 حتى 5:00 مساًء

2

برنامج أمومة "لقاء التعامل مع المراهقين" 

25-26-1442/11/27هـ
عدد األيام :3

Zoom لألمهاتُيقدم مجاًناعبر برنامج
من 7:00

 حتى 10:00 مساًء

3

برنامج أمومة " لقاء بناء شخصية األم"

18-19-1442/10/20هـ
عدد األيام :3

Zoom لألمهاتُيقدم مجاًناعبر برنامج
من 7:00

 حتى 10:00 مساًء

4



واحة صيف "عالم التصميم و البرمجة" 

واحة صيف "عالم التصميم و البرمجة" 

 رواد  "المحاور الناجح "

واحة صيف "ياماكان وكان"

برامج نادي الرائدة األسرية بالهفوف

5

6

7

8

3-1442/11/25هـ

عدد األيام : يومان في األسبوع 
لألطفالُيقدم برسومحضوري(أحد- إثنين)

 (7-12 سنة)
من 5:00

 حتى 8:00 مساًء

للفتياتُيقدم برسومحضوري
 (13 فما فوق)

من 5:00
 حتى 8:00 مساًء

عبر برنامج 
Zoom

عبر برنامج 
Zoom

لألطفالُيقدم برسوم
من 5:00

 حتى 6:30 مساًء

لألطفال ُيقدم مجاني
من 4:30

 حتى 6:30 مساًء

5-1442/11/27هـ

عدد األيام : يومان في األسبوع 
(أربعاء- ثالثاء)

عدد األيام : يومان في األسبوع 
(أربعاء- ثالثاء)

5-1442/11/27هـ

1442/11/27هـ
عدد األيام :1



نادي الرائدة األسرية بالعيون



برامج نادي الرائدة األسرية بالعيون

همسة من القلب 

انطلق معنا

أنا أتميز+هيا نمرح

بقعة حمراء

nadu_alraidaw110561340698 

Zoom ُيقدم مجاًناعبر برنامج

1

2

3

 8:30 مساًءللنساء
1442/11/16هـ

عدد األيام :1

حضوري من 1442/11/10هـ
من 1442/12/3هـ

عدد األيام :8
ُيقدم برسوم

(150)
 5:00 مساًءلألطفال

من 1442/11/11هـ
من 1442/12/5هـ

عدد األيام :12
ُيقدم برسومحضوري

(200)
 4:00 مساًءلألطفال

4

للفتياتعبر برنامج Zoom 8:30 مساًء
1442/11/27هـ

عدد األيام :1
ُيقدم مجاًنا



نادي الرائدة األسرية بالطرف



برامج نادي الرائدة األسرية بالطرف

من فكرة إلى مشروع

أمومة "بناء شخصية األم" 

أمومة " تأهيل األوالد للزواج" 

أفق

رواد

Nadi_alraedah0500214741

1

2

3

4

5

22-1442/11/25هـ
عبر برنامج Zoomعدد األيام: 4 

أو 
ممكن تنفيذه حضوري

 ُيقدم
للفتياتبرسوم

من 7:00
 حتى 9:00 مساًء

 23-1442/12/25 هـ
عبر برنامج عدد األيام: 3

Zoom

عبر برنامج 
Zoom

عبر برنامج 
Zoom

عبر برنامج 
Zoom

 ُيقدم
لألمهاتمجاًنا

من 7:00
 حتى 10:00 مساًء

1-1443/1/3 هـ
 ُيقدمعدد األيام: 3

مجاًنا
من 7:00لألمهات

 حتى 10:00 مساًء

1443/1/9هـ
 ُيقدمعدد األيام :1

للفتياتمجاًنا
من 7:00

 حتى 8:30 مساًء

15-1443/1/16هـ
 ُيقدمعدد األيام :2

لألطفالبرسوم
من 5:00

 حتى 7:00 مساًء



نادي الرائدة األسرية بالمبرز



أمومة " لقاء شخصية األم "

كنوز العشر

لألمهات تقديم األستاذة/ 
رحاب أحمد الفريج

1

أمومة"  فن التعامل مع المراهقين" 2

لألطفال

3

18-1442/11/20هـ
عدد األيام :3

25-1442/11/27هـ
عدد األيام :3

1442/12/3هـ
عدد األيام :1

تقديم األستاذة/ 
رحاب أحمد الفريج

تقديم /
فريق رواء

لألمهات

نبراس القيم

عيدية رواء4

5

لألطفال

6

22-1442/12/24هـ
تقديم /عدد األيام :3

فريق رواء

لألطفال
1442/12/17هـ

تقديم /عدد األيام :1
فريق رواء

صناعة الهوية

للفتيات
1442/12/25هـ

تقديم /عدد األيام :1
األستاذة: المها المبارك
األستاذة: رناد الخضير

برامج نادي الرائدة األسرية بالمبرز

 reewa-10561090797




