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جمعية محبة للتنمية األسرية مبحافظة اجلبيل 
تأسست : تاريخ ١٤٣٨/٧/٢٨هـ - بتصريح رقم ٩٠٠. 
الستقرار  تسعى  مستدامة  تنموية  جمعية  وهي 
و  الواعية  األسر  بناء جيل من  األسرة من خالل 
املتماسكة القادرة على مواجهة التحديات على أن 
لرسالة  وسفيرة  األسرة  استقرار  يف  مؤثرة  تكون 
احملبة من خالل بناء وتقدمي البرامج املناسبة كما 
صحية  أسرية  بيئة  تكوين  إلى  اجلمعية  تسعى 
يسودها  األبوين  انفصال  بعد  لألبناء  وآمنة 
املرجع  تكون  تسعى ألن  كذلك  املتبادل،  االحترام 
أفضل  طرح  يف  واإلسهام  األسرة  لقضايا  األول 
اجلهات  مع  والتكامل  االستراتيجية  احللول 
التحول  برنامج  أهداف  حتقيق  يف  احلكومية 
الوطني املتعلقة باألسرة وتأهيل أفضل الكفاءات 

من املختصني يف املجاالت األسرية واتاحة فرص
التطوع للراغبني يف مجاالت عمل اجلمعية .
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نبذه عن الجمعية
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األهداف : 

المالمح االستراتيجية للجمعية

الرسالة :

الرؤية : 
الريادة يف التنمية األسرية .
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مسارات عمل الجمعية

اإلمناء

الوقاية

املعالجة رفـــــع مســــــــــــــتوي 
الوعي يف مجــال

التعامل األسري 
لـــدى أفـــــــــــــــــــــــــــراد 

املجتمع .

نشـــــــــــــر الوعــــــــــي 
االجتماعــــــــــــــــــــي 
فيمــــــــا يتعلـــــــــــــق
ببنيـــــة األســــــــــرة 
وكيفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
احملافظة عليها 

إيجـــــــاد احللــــــول 
للخـــالفـــــــــــــــــــــــــــــات 
األســــــرية قبل أن 
تصــــــــــــــل إلــــــــــــــــــــــى 
مرحلـة التفكـــــــك 

األسري .
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اختصاصات الجمعية 

الدورات والبرامج التدريبية

الدراسات والبحــــــوث

 األسرية والمجتمعية

التمكين األسري

تأهيل الكوادر وتطويرها

في مجاالت التنمية األسرية
 التوفيق بين الراغبين

 في الزواج

اإلصالح األسري

اإلرشاد األسري

البرامج العامة األسرية
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برامج ومبادرات الجمعية

يهدف  هذا البرنامج  إلى توعية وتثقيف أفراد املجتمع باملقومات األساسية لالستقرار 
األسري عن طريق تقدمي العديد من البرامج  واملبادرات التوعوية عن األسرة  من خالل 

األتي :
معارض توعوية المحاضرات والندواتحمالت توعوية إعالمية

برنامج  وعي

تأهيل الكوادر وتطويرها

في مجاالت التنمية األسرية

تعمل اجلمعية على تقدمي برامج تدريبية تشمل اآلتي :
تأهيل وتدريب ممارسي اإلرشاد األسري

دبلوم اإلرشاد األسري بالتعاون مع اجلامعات ومراكز اخلبرة

اإلمناء
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هو برنامج يستهدف بشكل أساسي األباء و األمهات - األبناء  وخاصة املقبلني واملقبالت على  
الزواج عن طريق تزويدهم باملعارف واملهارات والقدرات الالزمة لتكوين أسرة مستقرة  من خالل 

تقدمي برامج تدريبة وقائية وتنموية .

تقدمي مجموعة من البرامــج التدريبيــــــــة لتزويد أفراد األســــــــــــــرة بعوامل النجـــــــــاح التي 
تساهم يف حتقيق التـــوازن واالســـــــــــــتقرار األســـــــــــــــري واملالـــــــي وذلك عن طــــريق التعــــــرف 

على كيفية إعداد ميزانية  مالية لألســـــــــــــــرة تضمن بإذن اهللا جتنب األزمـــــات املاليـــــــة و 
تفعيل مفهوم اإلدخار وصوال لآلستقرار األسري واملالي .

برنامج جودة الحياة األسرية

1

2

3

4

برنامج يستهدف متكني األباء واألمهات باملهارات واملعارف الالزمة للتعامل مع األبناء يف مختلف 
األعمار وتعزيز القيم األسرية لدي األبناء .

برنامج يقدم عدد من الــــدورات التدريبيــــــة التي تتضمن طبيعـــــــة االتصـــــــاالت والتفاعالت 
التي تقـــع بني أعضــــــــاء األســـــــــــرة الواحـــــــــدة والتي تظهــــــــر على شكـــــل الروابـــــــــــــط واألثــــــــار 
املتبادلة بينهم وكذلك متكينهم مبهارات حل املشكالت األسرية  و إدارة الضغوط وتفضيل 

احلــــــــوار  داخل األســـــــــرة وجتنب معوقاته  ومهـــــــــارات التعامل مع كبار السن .

االستعداد الزواجي

تربية األبناء

العالقات األسرية

التخطيط واالدخار المالي

الوقاية



يقوم برصد وحتليل قضايا األسرة والعمل على إيجاد حلول لها بالتعاون مع
اجلهات املختصة .

المرصد األسري

يعمل على تعزيز القيم األسرية وكيفية احملافظة على نسيج األسرة  من خالل تقدمي
برامج جلميع أفراد األسرة .

التحصين األسري

يهدف إلي حماية أفراد األسرة من خالل برامج عالجية مختلفة إليجاد منظومة
 متكاملة للحماية األسرية.

األمن األسري

WWW.MAHABBAH.ORG.SA



WWW.MAHABBAH.ORG.SA

واليتيمات   واملطلقــــات  األرامل  وتأهيل  تدريب  طريق  عن  املرأه  لتمكني  البرنامج  يهدف 
املهارات  املتعففة يف محافظة اجلبيل الكسابهن  واملستفيدات من الضمان االجتماعي واألسر 
التدريب  خالل  مـــن  لهن  املاليــة  االســــــــــــتدامة  لتحقيق  االقتصادي  وضعهن  وحتسني  الالزمة 
والعمل  التنموية  إلى  الرعـــوية  من  وحتويلهـــن  الذاتـــــــي  اكتفائهن  لتحقيق  واحلريف  املهــــــني 

واالنتاج ومســـــــاعدتهم ملواجهة  حتديات احلياة وعيــــش حيــــــاة كرمية ومستقرة .

برنامج  تنمية المرأة

التمكين األسري



هاتف اإلرشاد األسري

برنامج يهتم بتقدمي احللول االستشارية يف املجاالت التالية :

وفرت اجلمعية نظام اتصاالت يقوم بتقدمي خدمة اإلرشاد عبر
 الهاتف واجلوال من خالل خبراء متخصصني يف اإلرشاد األسري .

اإلرشاد احلضوري
يتم فيه اللقاء يف جو يسودة الثقة املتبادلة بني الطرفني لفتح آفاق جديده .

اإلرشاد االلكتروني
يقدم أفضل احللول االستشارية للمساعدة يف حل جميع املشكالت األسرية

بسرية تامة وخصوصية عن طريق موقع اجلمعية .
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اإلرشاد األسري

برنامج  استشارات

وذلك من خالل القنوات التالية :

زوجية - أسرية - تربوية - احتماعية - نفسية - قانونية - طالبية

املعالجة



نظرا  لكثرة املشكالت األســـرية  والزوجية وارتفاع نســـــــبة حاالت الطـــــــالق قامت 
جمعية محبة  بتوفير مكتب لإلصالح األسري هدفه تسوية النزاعات األســـــــرية 
ويقوم عليه مصلحون مؤهلون ذو كفاءة عالـــــــــــية وحتكمه قيم ومعايير املصلــــــح 

األسري منها ( السرية التامة، احلياد واملهنية واإلتقان واإلخالص )

برنامج إصالح

برنامج لم الشمل

1

2

برنامج التهيئة والتدرج النفسي لألطفال 3

وفق االتفاق مع اجلهات املختصة تقوم اجلمعيــــة بتقدمي خدمــــة ( االســــــــتالم 
والتسليم ) ألطفال األسر املنفصلة يف محافظة اجلبيل مما يساعد يف تعزيز 

وتسهيل اســــــتالم الوالدين الطفالهم بدال من مراكز الشـــــــــــــــرطة وشعب تنفيذ 
االحكام .

 االصالح  األسري
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يهدف إلى التهيئة والتدرج النفسي لألطفال الغير قادرين على تقبل أحد والديهم
بسبب التأثير السلبي النفسي نتيجة انفصال الزوجني .
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