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عدد المستفيدين: 
متدرًبا ومتدربة. 732



محتوى التقرير 

أولـــــــــًا   المقدمة.

ثــانـــيـــًا   الوصف العام للمشروع.

ثـالــثـــــًا   أهداف المشروع.

رابــــعـًـا   تفاصيل المشروع.

مميزات المشروع. خامسـًا  

سادًسا   الدورات التدريبية.

سـابــًعا   نماذج من آراء المستفيدين من المشروع.

ثــامــًنــا   نماذج من آراء المستفيدات من المشروع.  

تحليل االستبانات التقويمية. تــاسـًعا  

عــاشـًرا   الشكر والتقدير.

 نماذج من آراء المستفيدين من المشروع.

 نماذج من آراء المستفيدات من المشروع.  



الحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وعلى آله وصحبه جمعين.

أما بعد: فإن مملكتنا الغالية تشهد قفزة هائلة في ميادين كثيرة، من بينها هذه العناية الفائقة 

بالتدريب، وخصوًصا المقبلين والمقبالت على الزواج، الذين تتأسس على أيديهم نواة األسرة، وال 

ريب أن صالح األسرة صالح للمجتمع كله.

ويأتي التدريب المعتمد القائم على أسٍس مهنية وعلمية؛ ليرفع من قدراتهم الشرعية والنفسية 

المودة  أعلى من  نسبة  وليحققوا  أسرهم،  إدارة  أكثر مهارة في  ليكونوا  والصحية،  واالجتماعية 

واالنسجام، وتحصل بزواجهم مقاصد الشارع الحكيم التي ذكرها في كتابه العزيز، حيث قال تعالى: 

المقدمة. أوالً:

ُرونَ{ ةً َوَرْحَمًة إَِنّ ِفي َذٰلَِك َآليَاٍت لَِّقْوٍم يََتَفَكّ َوَدّ ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم َمّ }َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق لَُكم ِمّ

وقد َسِعد معهدا التنمية األسرية العالي للتدريب (رجال، نساء) التابعان لجمعية التنمية األسرية 

باألحساء بهذه الثقة من هذه المؤسسة المباركة (مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية)؛ ليؤديا 

بفضله  المشروع  وتم  ذلك،  على  تعالى  الله  أعانهما  وقد  والتدريبية،  التطويرية  المهمة  هذه 

سبحانه، وهذا تقرير موجز عنه، شاكرين الله تعالى على إتمامه، ثم شاكرين لإلخوة الكرماء في 

هذه المؤسسة على دعمهم الكريم، ونسأل الله القبول، والتوفيق والسداد.    

إدارة الجمعية

رة: مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية، التي تفضلت بدعم  وإن من بين هذه المؤسسات الخَيّ

مشروع: (دورات مهارات االستعداد الزواجي لتأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج)، التي ينفذها 

من  المعتمدة  الدورات  هذه  تركز  حيث  نساء)؛  (رجال،  للتدريب  العاليان  األسرية  التنمية  معهدا 

والمقبالت  المقبلين  والفتيات  الشباب  تأهيل  على  والمهني  التقني  للتدريب  العامة  المؤسسة 

ورؤية  النبيلة،  ألهدافهم  تحقيًقا  أكثر  ليكونوا  وناجحة،  وهانئة  سعيدة  زوجية  لحياة  الزواج  على 

بالدهم الطموحة.

وإن نجاح أصل األسرة (الزوجان) نجاح لذريتهم بإذن الله تعالى، فيتوقع من أسرة ناجحة أن تخِرّج بناة 

خير ونماء لبالدهم الغالية، ترعاهم رعاية الله تعالى، ثم حكومة رشيدة ذللت لهم الصعاب، ومهدت 

الله  ـ حفظهما  الشريفين وولي عهده  الحرمين  خادم  لدن  أبوية حكيمة من  بقيادة  السبل،  لهم 

تعالى ـ، ثم مؤسسات الخير والعطاء التي أخذت على عاتقها منح الجمعيات الخيرية ِمَنًحا مادية 

كريمة؛ مشاركة مجتمعية لدعم مسيرتهم الطيبة على خير وجه بإذن الله تعالى، وإسهاًما منها 

في بناء األسرة الناجحة، المحبة لدينها ووطنها ووالة أمرها.
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 دورة تدريبية تطويرية معتمدة، ُتعنى بإعداد وتأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج، للحصول 

على معارف ومهارات متميزة ومتطورة لحياة سعيدة، ويكون ذلك على أيدي مدربين متميزين 

وبحقائب تدريبية مميزة.

حيث يعد أمر الزواج من أهم وأخطر األمور الشرعية؛ وذلك لخطورة ما يترتب عليه من آثار على كال 

وكذلك  ذلك،  بعد  من  المجتمع  وعلى  بهم،  المحيطين  جميع  وعلى  والزوجة)،  (الزوج  الطرفين 

خطورته تظهر في أن الزواج هو الرافد الشرعي الوحيد إلخراج جيل من األوالد الذين يكونون امتدادًا 

لألجيال السابقة فيما بعد، ولعل خبرة جمعية التنمية األسرية باألحساء بمعهديها العاليين للتدريب 

(رجال ونساء) على مدار السنوات الماضية من العمل التدريبي في المجال االجتماعي كفيل بجعلها 

قادرة على القيام بمهام التدريب بعون الله وتسديده، وتؤهلها للوقوف على أهم أسباب الروابط 

األسرية وأهم أسباب انفصامها، وكذلك الوقوف على دوافع ما ابتلي به المجتمع من كثرة وقوع 

الطالق بين طبقة الشباب ألسباب راجعة في أغلبها إلى قلة المعرفة وعدم التأهيل المناسب، وما 

األفكار  نتيجة النتشار  اســـتقرار األسر، وذلك  الطالق بشكل يهدد  تزايد حاالت   ترتب على ذلك من 

وسائل  عبر  جيدة  غير  أفكار  انتشار  مع  خاصـــة  واألسرة؛  للزواج  المفسدة  والمنحرفة  المغلوطة 

التواصل، ونسبًة لما سبق استشعرت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وجمعيات التنمية 

التأهيل  في  تسهم  وبذلك  التدريب،  عبر  المجتمعية  الحاجة  سد  وقصدت  األمر  خطورة  األسرية 

بناء  الشريف وهو  الشرع  الزواج تحقيقًا لمقصد مهم من مقاصد  المقبل على  للشباب  المناسب 

األسرة التي هي أساس المجتمع على قدر من الوعي الصحيح والعلم الرصين.

الوصف العام للمشروع: ثانًيا:

1     مراحل تكوين األسرة.
2    الحقوق والواجبات الزوجية.

3   االتصال والتوافق في العالقات الزوجية.
4    التخطيط لألسرة واالدخار المالي.

5   إدارة االنسجام النفسي في األسرة.
6   إدارة الصحة الزوجية.

ويتم التدرب في هذه الدورة على المهارات التالية: نـــــوع التـــــــدريـــب: دورة تطويرية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

3 أيام تدريبية. المـــدة الزمـــنـــيـة:

عدد الدورات التي أقيمت: (4) دورات تدريبية.

وقــــت التــنـــفيـــذ: خالل عام 1442هـ ، 2021م.

الجـــهة المــنفــذة: معهدا التنمية األسرية العاليان للتدريب التابعان لجمعية التنمية األسرية باألحساء. 

جـــهــــة االعتـــمــاد: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الداعم الرسمـــــي: مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية.
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أهداف المشروع: ثالًثا:

تفاصيل المشروع: رابًعا:

يعدد مراحل تكوين األسرة.

يحدد الحقوق والواجبات الزوجية.

يقيس مقومات االستعداد للزواج لديه.

يستنتج مهارات االتصال في العالقات الزوجية.

يقيس مراحل حل المشكالت الزوجية لديه.

يبين مهارات التخطيط لألسرة واالدخار المالي.

يقيس مهارة إدارة ميزانية األسرة لديه.

يطبق مهارات إدارة االنسجام النفسي والعاطفي لديه.

يقيس كفاءة االستعداد النفسي والعاطفي لديه.

يبين مهارات إدارة الصحة الزوجية.

بالمهارات  الزواج  على  والمقبالت  المقبلين  قدرات  تنمية  إلى  الدورة  هذه  تهدف  العام:  الهدف 

الزواجية المؤدية إلى تحقيق االستقرار األسري.

بمقدور  سيكون  اآلتية:  التفصيلية  األهداف  لتحقق  الدورة  هذه  تصميم  تم  التفصيلية:  األهداف 

المتدرب – بإذن الله تعالى – بنهاية الدورة: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نـــــوع التـــــــدريـــب: دورة تطويرية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

3 أيام تدريبية. المـــدة الزمـــنـــيـة:

عدد الدورات التي أقيمت: (4) دورات تدريبية.

وقــــت التــنـــفيـــذ: خالل عام 1442هـ ، 2021م.

الجـــهة المــنفــذة: معهدا التنمية األسرية العاليان للتدريب التابعان لجمعية التنمية األسرية باألحساء. 

جـــهــــة االعتـــمــاد: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الداعم الرسمـــــي: مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية.
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االعتماد الرسمي للدورة التدريبية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الشهادات المعتمدة.

العروض التقديمية المميزة .

المدربون المحترفون.

قياس الدورات باستبانات إلكترونية.

التقرير الختامي.

مميزات المشروع: خامًسا:

1
2
3
4
5
6

سادًسا: الدورات التدريبية:

مهارات االستعداد الزواجي (رجال).
عدد األيام: 3 أيام لكل دورة تدريبية.                      

التاريخ: 25-27 / 10 / 1442هـ

 عدد المتدربين: 102 متدرًبا.

التاريـــــخ: 1-3 / 12 / 1442هـ

عدد المتدربين: 147 متدرًبا

المحور األول

المدرب:  د/ عمر بن عبدالعزيز السعيد

1442/10/27 هـ
المدرب: علي بن محمد التركي

1442/12/2 هـ
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المحور الثاني

المدرب: عبدالله بن عبداللطيف الحمام

1442/10/25 هـ

المدرب: صالح بن حسن العموش

1442/12/1 هـ

المحور الثالث

المدرب:د/ أحمد بن عبدالعزيز الربيع

1442/10/26 هـ
المدرب: د/ عبدالله بن محمد الحمام

1442/12/3 هـ

5

الدورات التدريبية: سادًسا:



مهارات االستعداد الزواجي (نساء).
عدد األيام: 3 أيام لكل دورة تدريبية.                      

التاريخ: 25-27 / 10 / 1442هـ
 عدد المتدربين: 180 متدربة.
التاريـــــخ: 1-3 / 12 / 1442هـ

عدد المتدربين: 303 متدربة.

الدورات التدريبية: سادًسا:

المحور األول

المدربة: أسماء بنت متاعب الحارثي 

1442/10/25 هـ
1442/12/3 هـ

المحور الثاني

المدربة: سارة بنت حسن الخضير

1442/10/27 هـ
1442/12/1 هـ

المحور الثالث

المدربة: حنان بنت عبدالله الشجار

1442/10/26 هـ
1442/12/2 هـ
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سابًعا: نماذج من آراء المستفيدين من المشروع

- ويقول أحد المتدربين: استفدت أن أكون ذا تعقل وصبر جم والتعايش مع الطرف 
االخر بما يحقق االستقرار واألمان، وأقول لمؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية: إنكم 
داعم سخي ال يتوقع منهم غير ذلك، وأما جمعية التنمية األسرية والمعهد فقد علمنا 

بأن همهم إسعاد اآلخرين وإنشاء أسر زوجية مستقرة وسعيدة.

- ويقول أحد المتدربين: أقول لمؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية بارك الله لهم 
في مالهم وزادهم من واسع فضله، ألن فعالً الشباب بحاجة لهذه المقدمات، بفضل 
الله سبحانه وتعالى ثم فضل هذه الجمعية وصلنا لهذه المعلومات القيمة التي تم 

االستفادة منها ولله الحمد.

هذه  في  اكتسبتها  التي  الهامة  األفكار  من  المزراق: عبدالعزيز  المتدرب  ويقول   -
حياته،  لشريك  األساسية  الحاجات  الطرفين  بإشباع  الزوجية  العالقة  استمرار  أن  الدورة 
وعن مشاعره للداعم الكريم يقول: الله يكتب أجركم فكم مسلم استفاد من دعمكم 
المتواصل، كما عبر عن مشاعره لجمعية التنمية األسرية ومعهدها العالي بأن قال: إن 
عليكم واجبا تجاه الوطن والمواطنين قد أديتموه على أتم وجه بنشاطاتكم المباركة، 

كتب الله أجركم.

- أما نادر محمد سالم باوزير فيقول: استفدت كثيرا من الجانب الفقهي لألمور الخاصة 
هذا  الخاصة،  العالقة  في  المفيدة  األمور  وبعض  المرأة،  تكوين  وطبيعة  بالنساء، 
وأقدم شكري لمؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية جزاهم الله كل خير على هذه 
حديثا،  تزوج  ومن  الزواج  على  مقبل  كل  يحتاجها  والتي  والمفيدة،  المتميزة،  الدورة 
للدورة،  الرائع  والتنسيق  الترتيب  هذا  على  األسرية  للتنمية  قلبي  أعماق  من  وشكًرا 

وعلى المدربين المتميزين، وبإذن الله نلتقي معهم في دورات أخرى.

- ويقول أحد المتدربين:
االخر بما يحقق االستقرار واألمان، وأقول لمؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية: إنكم 

- ويقول أحد المتدربين:
في مالهم وزادهم من واسع فضله، ألن فعالً الشباب بحاجة لهذه المقدمات، بفضل 
الله سبحانه وتعالى ثم فضل هذه الجمعية وصلنا لهذه المعلومات القيمة التي تم 

المزراق: عبدالعزيز  المتدرب  ويقول   -
حياته،  لشريك  األساسية  الحاجات  الطرفين  بإشباع  الزوجية  العالقة  استمرار  أن  الدورة 
وعن مشاعره للداعم الكريم يقول: الله يكتب أجركم فكم مسلم استفاد من دعمكم 
المتواصل، كما عبر عن مشاعره لجمعية التنمية األسرية ومعهدها العالي بأن قال: إن 
عليكم واجبا تجاه الوطن والمواطنين قد أديتموه على أتم وجه بنشاطاتكم المباركة، 

كتب الله أجركم.

- أما نادر محمد سالم باوزير فيقول:
هذا  الخاصة،  العالقة  في  المفيدة  األمور  وبعض  المرأة،  تكوين  وطبيعة  بالنساء، 
وأقدم شكري لمؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية جزاهم الله كل خير على هذه 
حديثا،  تزوج  ومن  الزواج  على  مقبل  كل  يحتاجها  والتي  والمفيدة،  المتميزة،  الدورة 
للدورة،  الرائع  والتنسيق  الترتيب  هذا  على  األسرية  للتنمية  قلبي  أعماق  من  وشكًرا 

وعلى المدربين المتميزين، وبإذن الله نلتقي معهم في دورات أخرى.

- ويقول أحد المتدربين: استفدت أن أكون ذا تعقل وصبر جم والتعايش مع الطرف 
االخر بما يحقق االستقرار واألمان، وأقول لمؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية: إنكم 
داعم سخي ال يتوقع منهم غير ذلك، وأما جمعية التنمية األسرية والمعهد فقد علمنا 

بأن همهم إسعاد اآلخرين وإنشاء أسر زوجية مستقرة وسعيدة.

هذه  في  اكتسبتها  التي  الهامة  األفكار  من 
حياته،  لشريك  األساسية  الحاجات  الطرفين  بإشباع  الزوجية  العالقة  استمرار  أن  الدورة 
وعن مشاعره للداعم الكريم يقول: الله يكتب أجركم فكم مسلم استفاد من دعمكم 
المتواصل، كما عبر عن مشاعره لجمعية التنمية األسرية ومعهدها العالي بأن قال: إن 
عليكم واجبا تجاه الوطن والمواطنين قد أديتموه على أتم وجه بنشاطاتكم المباركة، 

 استفدت كثيرا من الجانب الفقهي لألمور الخاصة 
هذا  الخاصة،  العالقة  في  المفيدة  األمور  وبعض  المرأة،  تكوين  وطبيعة  بالنساء، 
وأقدم شكري لمؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية جزاهم الله كل خير على هذه 
حديثا،  تزوج  ومن  الزواج  على  مقبل  كل  يحتاجها  والتي  والمفيدة،  المتميزة،  الدورة 
للدورة،  الرائع  والتنسيق  الترتيب  هذا  على  األسرية  للتنمية  قلبي  أعماق  من  وشكًرا 

وعلى المدربين المتميزين، وبإذن الله نلتقي معهم في دورات أخرى.

- يقول المتدرب يحي محمد األنصاري: بفضل الله ساهم حضوري للدورة في معرفة 
شؤون الزواج بشكل عام، وأيضا أمور خاصة كثيرة غابت عنا، وأشهرها الذكاء االنفعالي 
في التعامل مع الزوجة، وعبر عن امتنانه للداعم الكريم مؤسسة عبداللطيف العيسى 
ولي  األسرية،  التنمية  ولجمعية  ميزان حسناته  يجعل ذلك في  أن  الله  داعيًا  الخيرية 

معكم لقاء قريب ألني استفدت منكم استفادة كبيرة.
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نماذج من آراء المستفيدات من المشروع ثامًنا:

برنامـــج جـــــميل جــــًدا تقــــــديري له %100 وأجــــمل ما فـــيه المــــدربات.

البرنــــامج روعــــة وجـــــمــــيل، البرنـامج وراســــخ ومـــــفيد .. شــكــــًرا لكم.

حــــبـــــيت كــــل شــــــيء في الدورة وخـــــصـــــوًصا المـــــادة العــــلمـــيـــــة.

تقـــيــــــيــــمي لنــــفـــــسي في الـــــدورة عالي وبإذن الله نكون أحـــســـن.

شــــــعوري اليـــــــوم ال يوصــــــف بســـــــبب حضوري لهذا الدورة المفيدة.

قد تكون أجمل دورة حضرتها؛ ألنها إيجابية، تنشر التفاؤل بين الناس، وهو 
شعور جًدا جميل في هذه الدورة.

البرنامج مفيد للغاية وله هدف، وبإذن الله نكون إيجابيين ونترك السلبية، 
وتعلمنا التفاؤل وهو سبب النجاح والطريق له، والله ولي التوفيق.

الصدق واألخـالق وحـــسن التنــــظيم وااللتزام بالموعد كلها ساهمت في 
نجاح البرنامج.

نماذج من آراء المستفيدات من المشروع ثامًنا:

برنامـــج جـــــميل جــــًدا تقــــــديري له 

البرنــــامج روعــــة وجـــــمــــيل، البرنـامج وراســــخ ومـــــفيد .. شــكــــًرا لكم.

قد تكون أجمل دورة حضرتها؛ ألنها إيجابية، تنشر التفاؤل بين الناس، وهو 
شعور جًدا جميل في هذه الدورة.

البرنامج مفيد للغاية وله هدف، وبإذن الله نكون إيجابيين ونترك السلبية، 
وتعلمنا التفاؤل وهو سبب النجاح والطريق له، والله ولي التوفيق.
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شارك المتدربون والمتدربات في تقويم المشروع عبر استبانات إلكترونية، وقامت اإلدارة بتحليلها 

على ضوء معايير الجودة، وهذه خالصتها: 

تحليل االستبانات التقويمية: تاسًعا:

9

استبانة المحور األول للدورة األولى



تحليل االستبانات التقويمية: تاسًعا:

10

استبانة المحور األول للدورة الثانية



تحليل االستبانات التقويمية: تاسًعا:

11

استبانة المحور الثاني للدورة األولى



تحليل االستبانات التقويمية: تاسًعا:

12

استبانة المحور الثاني للدورة الثانية
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تحليل االستبانات التقويمية: تاسًعا:

13

استبانة المحور الثالث للدورة األولى



تحليل االستبانات التقويمية: تاسًعا:

14

استبانة المحور الثالث للدورة الثانية



نـــــوع التـــــــدريـــب: دورة تطويرية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

3 أيام تدريبية. المـــدة الزمـــنـــيـة:

عدد الدورات التي أقيمت: (4) دورات تدريبية.

وقــــت التــنـــفيـــذ: خالل عام 1442هـ ، 2021م.

الجـــهة المــنفــذة: معهدا التنمية األسرية العاليان للتدريب التابعان لجمعية التنمية األسرية باألحساء. 

جـــهــــة االعتـــمــاد: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الداعم الرسمـــــي: مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية.

732 متدرًبا ومتدربة. عدد المستفيدين:

تحليل االستبانات التقويمية: تاسًعا:

15

استبانة المحور األول للدورة األولى



نـــــوع التـــــــدريـــب: دورة تطويرية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

3 أيام تدريبية. المـــدة الزمـــنـــيـة:

عدد الدورات التي أقيمت: (4) دورات تدريبية.

وقــــت التــنـــفيـــذ: خالل عام 1442هـ ، 2021م.

الجـــهة المــنفــذة: معهدا التنمية األسرية العاليان للتدريب التابعان لجمعية التنمية األسرية باألحساء. 

جـــهــــة االعتـــمــاد: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الداعم الرسمـــــي: مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية.

732 متدرًبا ومتدربة. عدد المستفيدين:

تحليل االستبانات التقويمية: تاسًعا:

16

استبانة المحور األول للدورة الثانية



تحليل االستبانات التقويمية: تاسًعا:

17

استبانة المحور الثاني للدورة األولى



تحليل االستبانات التقويمية: تاسًعا:

18

استبانة المحور الثاني للدورة الثانية



تحليل االستبانات التقويمية: تاسًعا:

19

استبانة المحور الثالث للدورة األولى



تحليل االستبانات التقويمية: تاسًعا:

20

استبانة المحور الثالث للدورة الثانية



 يتقدم معهد التنمية األسرية العالي للتدريب باألحساء 
التابع لجمعية التنمية األسرية بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى:

مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية

رة لدعم تنفيذ هذا المشروع، الذي رأينا نتائجه الكريمة على نفوس  على مساهمتهم الخَيّ
المتدربين والمتدربات، واستفادتهم منه، وانتفاعهم به االنتفاع الكبير، ونسأل الله تعالى 
يوم  حسناتهم  موازين  في  ذلك  يجعل  وأن  ألصحابه،  يبارك  وأن  العطاء،  هذا  يتقبل  أن 

يلقون الله تعالى. 

عاشًرا: الشكر والتقدير 

ونأمل أن يستمر هذا الخير لتستمر هذه المسيرة الخيرة، 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كما نتقدم بالشكر واالمتنان إلدارة التدريب األهلي باألحساء الذين ال يألون جهًدا في دعم 
مسيرة المعهد، ويشاركوننا في نفع الناس، وخدمة هذا الوطن الغالي، وتذليل العقبات، 

والتشجيع على االستمرار لمزيد من العطاء المتميز.
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