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 2 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

لهيا وجعل بينمك مودة ورمحة"قال تعاىل:   [.21]الروم:  "ومن آ ايته آ ن خلق لمك من آ نفسمك آ زواجا لتسكنوا ا 



           

  

 

 3 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 
 بسم هللا، وامحلد هلل، والصالة والسالم عىل رسول هللا.

م يو ل آ ن يشهدوا ا آ ما بعد؛ فقد اكن حلام عظامي للك اخملتصني يف شؤون ال رسة يف اململكة العربية السعودية،

هيام دليمني و اذلي يبدآ  فيه الزوجان مشوار احلياة الزوجية بربانمج تدرييب تثقيفي، يكشف هلام س بل السعادة، 

هنا حمارصة جديدة للجرمية وال رهاب، ول   ل رسيالعنف همارات احلياة اخملتلفة، بل س يكون بوابة ل من الوطن؛ ا 

سة نتجات ابئ لكها م والتخلف العلمي، وللفقر والبطاةل؛ حمارصة ل كرث ما يشغل احملامك الرشعية واملشايف النفس ية، ف 

نه الربانال رسيملصنع الطالق آ و اخلالف  ني حلعامة؛ مج اذلي يس هتدف حقن مليارات الرايلت من ال موال ا، ا 

 يوجد التعامل ال مثل مع قضااي وخالفات احلياة الزوجية قبل آ ن حتدث، فالوقاية خري من العالج.

هذا احلمل  ه( اخلطوة ال وىل يف حتقيق1434 /5 /6( بتارخي )144فاكن قرار جملس الوزراء املوقر برمق )

 . جامتعيةالاتمنية ، ومسؤولية آ لقيت عىل عاتق وزارة العمل والتمنية الاجامتعية؛ ممثةل يف واكةل ال الوطين الكبري

عد علمية ىل قواعونسأ ل هللا آ ن يعيننا ويوفقنا للقيام هبذا املرشوع، معمتدين بعد هللا يف تصممي هذا الربانمج 

تج آ ن تن  عية ونفس ية وطبية واقتصادية. يرىجرصينة؛ ومبرجعيات موثقة، ملبني احتياجات هممة؛ رشعية واجامت

 آ رسة ذات مس توى عال من ال دراك واملسؤولية والامتسك، وابلتايل؛ اس تقرار آ من اجملمتع وسالمته.

 

 فريق العمل



           

  

 

 4 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 دليل الربنامج

 .عىل الزواج التتأ هيل املقب امس الربانمج:

 .لعالقة الزوجية مبا حيقق هلم السعادة والاس تقرار الزوايجيف ا تهمارات ومعارف واجتاهات املشاراكتمنية  الهدف العام:

 :يف تمعارف واجتاهات املشاراكتمنية همارات و  ال هداف التفصيلية:  

 داب الرشعية املتعلقة ابحلياة الزوجية.حاكم وال  ال    -

دارة مزيانية ال رسة. -  ا 

 .فهم الفروق بني الرجل واملرآ ة -

 ني.بناء العالقة الاجامتعية بني الزوج -

دارة -  .الزوجية يف اجلانب الصحي العالقة ا 

 عىل الزواج. التاملقب فتياتال  املس هتدفون من الربانمج:

 .الاجامتعية العمل والتمنيةمن وزارة  اتاملعمتد تاملدراب املنفذون:

 .آ ايم( 3) :مدة الربانمج

 تدريبية.  ( ساعة15) ساعات الربانمج:

 . يةة الاجامتع العمل والتمني املعمتدة من وزارةواملؤسسات  ة واللجان احملليةال رسيواملراكز مجعيات الزواج  ماكن تنفيذ الربانمج:

 ساعات الربانمج.من  %90عن  ةاملشارك يقل نس بة حضور آ ل :واحلصول عىل الشهادة الربانمج حضور رشط



           

  

 

 5 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 إرشادات للمدربة

 ة املدربيتآ خ: 

 يساعدك عىل حتقيق آ هداف الربانمج التدرييب: تفعيل هذه ال رشادات يف العملية التدريبية سوف 

 1- .التحضري اجليد للحقيبة التدريبية 

 2- .)...التأ كد من توفر ال دوات الالزمة ) آ هجزة ، آ قالم ، آ وراق 

 3- .اختيار اجملموعات عشوائًيا لتفعيل ال نشطة امجلاعية وورش العمل 

 4-  اتحة الفرصة ل كرب عدد من امل   التطبيقات الفردية.للمشاركة يف شاراكتا 

 5- .العرض لال جاابت يمت ابس تخدام ال ساليب التدريبية املشوقة 

 6- .ربط املادة العلمية ابلنشاط بعد العرض ومناقش هتا 

 7- .التجول بني اجملموعات آ ثناء النشاط لال رشاف واملتابعة وتقدمي املساعدة 

 8- شة العمل واملناقشة والعرض.احلرص عىل مشاركة مجيع آ فراد اجملموعة الواحدة يف ور 

 9- .الاهامتم ابلنقاط الرئيسة خاصًة يف املناقشات لالس تفادة من الوقت 

 10-  عطاؤمه الفرصة لتبادل اخلربات. شاراكتمراعاة مس توى امل  وا 

 11- .التنوع يف اس تخدام معينات التدريب ويف مقدمهتا احلاسب ال يل 

 12-  ج التقيمي يف هناية الربانمج.وتعبئة منوذ شاراكتالاهامتم بأ راء امل 

 13- ال لعاب(. رين،اس تخدام آ ساليب التدريب احلديثة: ) مجموعات النقاش، التطبيقات العملية، ورش العمل، متثيل ال دوار، الامت 

 14- . احلضور املبكر واحلرص عىل وقت الربانمج 



           

  

 

 6 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 منهاج الربنامج 

 الزمن اجللسات واملوضوعات اليوم

 ال ول:

 

 

 لتدريب للحياة الزوجية.آ مهية ا -1

 مفهوم الزواج وآ هدافه. -2

 جهياتتو و  ،آ سس الزواج الناحج ومراحهلو  ،عقد القران: مفهومه، وآ راكنه، ورشوط العقد -3

 فرتة امللكة.

 العالقة امحلميية  -4

 احلقوق الرشعية بني الزوجني. -5

 آ خالقيات احلياة الزوجية. -6

 مراحل العالقة الزوجية. -7

 التوافق الزويج. -8

 عامل مع آ هل الزوج والزوجةهمارة الت -9

 

 

 ساعات 4

 

 الثاين:

 

 اذلاكء املايل. -1

دارة مزيانية ال رسة.  -2  ا 

 املايل.والاستامثر الادخار  -3
 همارات ال ش باع العاطفي. -4

 همارات التصال واحلوار. -5

دارة الضغوط النفس ية بطريقة حصيحة. -6  ا 

 التعامل مع املشالكت الزوجية. فن -7

 

 ساعات 4



           

  

 

 7 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 الثالث:

 

 

 يب.الفحص الط -1

 الفروق بني الرجل واملرآ ة واحلاجات. -2

  العالقة امحلمية من الناحية الطبية. -3

 ال زمات الثالث عند املرآ ة. -4

 وسائل مباعدات امحلل.  -5

 عوامل اخلطورة عىل الصحة العامة. -6

  آ ثر التدخني واملسكرات واخملدرات عىل العالقة الزوجية. -7

 

 ساعات 4

 ساعة 12 مجموع الساعات التدريبية 



           

  

 

 8 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 ليوم األولا

 األهداف املوضوعات اليوم
 الزمن يف نهاية اليوم التدريبي أن: ةيتوقع من املشارك

 

 

 

 ال ول

 

 

 

 

 
 

 آ مهية التدريب للحياة الزوجية. -

 مفهوم الزواج وآ هدافه. -

 .توجهيات فرتة امللكة، و عقد القران -

 احلقوق والواجبات الرشعية بني الزوجني. -

 دريب والتأ هيل للحياة الزوجية.تعرف عىل آ مهية التت  -

 وحض آ هداف الزواج.ت -

جيابية خالل فرتة امللكة مخسذكر ت -  .ممارسات ا 

 .بني الزوجني والواجبات صنف احلقوقت  -

 د 120

 د 30           راحة

 العالقة امحلميية -

 آ خالقيات احلياة الزوجية. -

 مراحل العالقة الزوجية. - 

 .التوافق الزويج -

 .الك الزوجنيهمارة التعامل مع آ هل  --

 

قامة العالقة امحلمييةترتب  -  خطوات ا 

 آ خالقيات التعامل يف العالقة الزوجية. توحض -

 كتشف مراحل العالقة الزوجية.ت  -

 التوافق الزويج. مقومات وآ مهية قرتحت -

 .عىل همارة التعامل مع آ هل الزوج تعرفت  -

 

 د 120

 

  



           

  

 

 9 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 يذ اليوم ال وللتنف اخلطة ال جرائية 

 الوقت د الوقفة  ال دوات ال سلوب ال جراء  اجللسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال وىل

...(،  واًجااجللسة ابمحلد هلل القائل: )ومن آ ايته آ ن خلق لمك من آ نفسمك آ ز  يافتتح -

 طلب العمل فريضة عىل لك مسمل(.) والصالة والسالم عىل نبينا محمد القائل:

قامة هذه ادلورة.هللا عىل توفيق يشكر ا -  ه وتيسريه ل 

نة اللج  وامجلعية آ و ،واكةل التمنية الاجامتعية)اجلهة املنظمة للربانمج  ياشكر  -

 (.املنفذة

ة لتدريب وحضور هذه ادلوروا عىل معلية التعمل ي املشاراكت عىل حرصهناشكر  -

 للحياة الزوجية. وتأ هيلهن

 ه وساعاته.وعدد آ ايم ،وموضوعاته ،آ هداف الربانمج ياذكر  -

رشادات حضور الربانمج وضوابطه ي للمشاراكتاذكر  -  .ا 

، ةاملنسق ،البوفيه ،دورات مياه ،خبدمات مقر ادلورة )مصىل املشاراكت عريف -

.)... 

 . ونفذي نشاط التعارف ،بنفسك عريف -

( 5 يتجاوز عدد آ فرادها )ا ىل مجموعات حبيث لك جموعة ل ي املشاراكتشلك -

 اجملموعة. رحشن قائدًة لهن ويسمنيمن لك مجموعة آ ن ي واطليب ،مشاراكت

 العرض 

 

 

 

 

 

 العرض

 العرض

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 د 15

 جية؟: ما آ مهية تدريب وتأ هيل املقبلني عىل الزواج للحياة الزوالسؤال اطريح -

 م عىل املشاركة.هيم وحفز هيل جاابت املشاركني وجشع ياس متع -

 لتدريب عىل برانمج التأ هيل.املادة العلمية عن آ مهية ا قديم -

  

 العرض 

 

 

1 

 

 د 10

 د 5  العرض  .لتنفيذ التقيمي القبيل للربانمج يي املشاراكتوهج  -

 (.1/1لتنفيذ النشاط ) املشاراكت ييوهج  -

 

 وال جابة عىل آ س ئةل النشاط.  ،املادة العلمية: آ هداف الزواج قديم -

 لعبة

 

 حمارضة

 ،سهم ،ابلوانت

ورق مربعات 

 لصق ،صغري

2  

 د 20

 د 15 3 ورق لصق تطبيق (.2 /1)لتنفيذ النشاط  يي املشاراكتوهج  -

 د 15 4 العرض حمارضة .وآ سس الزواج الناحج ،املادة العلمية: عقد القران قديم - -

 (.1/3يي املشاراكت لتنفيذ النشاط )وهج  - -

 ي ل جاابهتم.اس متع - -

 .كةاملادة العلمية: توجهيات فرتة املل قديم - -

 تعمل تعاوين

 

 حمارضة

 4 العرض

 

 

 د 20

 

 د 30 راحة  

 .( بشلك فردي مث جامعي4 /1لتنفيذ النشاط ) راكتاملشا ييوهج  - - 

  ي ل جاابت املشاراكت.اس متع - -

 .الغسل من اجلنابة ،املادة العلمية: خطوات العالقة امحلميية قديم - -

دارة املوقف   ا 

 حمارضة

 

 

 العرض

 

 

5 

 

 د 20

 

 الثانية

 (.1/5)لتنفيذ النشاط  يي املشاراكتوهج  -

اثرة  ،خرائطهم اذلهنية مع التحفزي للك مجموعة ي لعرض املشاراكتاس متع - وح ر وا 

 املنافسة بني اجملموعات يف تقدمي آ مجل خريطة ذهنية.

 خريطة ذهنية

 

 حمارضة 

 ،آ قالم ملونة

 حصف ورقية

 

6  

 د 25



           

  

 

 10 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 العرض  .املادة العلمية: احلقوق والواجبات اعريض -

 (.1/6لتنفيذ النشاط ) يي املشاراكتوهج  - 

 .ي ل جاابت املشاراكتاس متع -

 املادة العلمية للنشاط: آ خالقيات احلياة الزوجية. قديم -

 وصية. ،قصة

 حمارضة 

آ قالم  ،حصف

 خط ملونة. 

 العرض 

7  

 د 30

 .املادة العلمية: مراحل العالقة الزوجية قديم - - 

 (.1/7شاط )لتنفيذ الن  يي املشاراكتوهج  - -

 .ي ل جاابت املشاراكتاس متع - -

 حمارضة

 قصة

 العرض

 كروت

8 

 

 

 

 د 30

 د 15 9  حمارضة .املادة العلمية: التوافق الزويج قديم - - 

 د 10 10 العرض حمارضة .املادة العلمية: التعامل مع آ هل الزوج قديم - - 

 270 اجملموع 

 



           

  

 

 11 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 

 

 

  (اجللسة ال وىل –اليوم ال ول )
 

  



           

  

 

 12 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 الربنامج ية التدريب علىأهم

 حتقيق السعادة الزوجية للزوجني. -1

 احلد من حالت الطالق.  -2

  .حساء(ة ابل  ال رسيمركز التمنية  دراسة ،مجعية آ رسيت ابلقصمي جتربة ،مجعية مودة جبدة دراسات ،)التجربة املالزيية

 .جبوانب وشؤون احلياة الزوجية زايدة الوعي -3

 .والوطين حتقيق ال من ال رسي -4

 .اجلرميةاحلد من حالت العنف ال رسي و  -5

 .نرش ال لفة واحملبة يف اجملمتع -6

 حامية ال رسة من التفكك والقطيعة والهجران. -7



           

  

 

 13 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 تقييم ذاتي
 ؟حدد موقفك مهنا ،ابحلياة الزوجيةدليك بعض املفاهمي املنترشة بني الناس فامي يتعلق : شاركعزيزي امل 

 

 ل ا ىل حد ما نعم العبارة م

    كن التنازل عنه هو ادلين واخللقاملتفق عليه يف موضوع الكفاءة ول ميال مر  1

    زواج سبب يف التفريق بني احملبنيالفحص الطيب قبل ال 2

    جيب عىل الزوجني مراعاة العادات وال عراف اخلاصة بفرتة امللكة 3

    ل مانع من الاقرتاض البنيك آ و ادلين لسفر شهر العسل 4

    وجيعلها تتجرآ  عليه ،ذار من الرجل لزوجته يضعف موقفه آ ماهماالاعت 5

عطاء خرب للنساء ليحتجنب 6     ل مانع من دخول الزوج ا ىل قاعة النساء برشط ا 

    بد من خروج ادلم عذرية العروس لللتأ كد من  7

    الباكرة آ لم شديدة عند الزوجة يصاحب معلية فض 8

    ل عنادها وحب الس يطرة عىل زوهجاةل الزفاف دليامتناع الزوجة يف لي 9

    الزوجية لوقت لحق لليةل الزفافليس من العيب تأ جيل موضوع املعارشة  10

    اجلنس ية التدخني آ و املرشوابت الكحولية منشطة لعملية املعارشة 11

    عىل الزوجني املصارحة بشلك اكمل مباضهيام ال جيايب والسليب 12

    س ية يه امجلاع بني الزوجني فقطعالقة اجلن ال 13

    عىل املرآ ة احلامل اامجلاع يشلك خطرً  14

نزالجيزئ الوضوء عن الغسل يف حاةل  15 ذا مل حيصل ا      معارشة الزوجة ا 

    م عىل اجلنب النوم قبل الاغتسالحير  16

براز مظاهر احلب ابللكامت 17     اوال فعال بني الزوجني همم جد ا 

    ما ختلو من املشالكت الزوجية االس نة ال وىل من الزواج غالبً  18

    بد آ ن يرتكز حنو اذلات لاملدح آ و اذلم بني الزوجني  19

    ل زوجته مبا آ نه مسح لها ابلعملللزوج احلق يف الترصف يف ما 20

    يةلتجنب حدوث املشالكت الزوج  ؛جيوز الكذب بني الزوجني يف معظم ال مور 21

    ه ادلامئ آ مام زوجته يسقط هيبتهانبساط الرجل وتبسم 22

    م ثقته هباغرية الرجل عىل زوجته دليل عىل عد 23

    ن وضع حدود هلم من بداية الزواجبد م آ هل الزوجة مه مصدر ا زعاج؛ ذلا ل 24

    لتخترب ماكنهتا دلى زوهجا االبً تتومح املرآ ة غ 25

 



           

  

 

 14 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 
 .زميالهتا يف الربانمجعلى  ةأن تتعرف املشاركف النشاط: هد نشاط تعارف

 ( دقيقة15الزمن )  جامعي  فردي لعبة تدريبية آ سلوب التدريب/

 

 

 عزيزيت املشاركة:
 ملونة واليت حتتوي على جزء من حكمة أو بيت شعر. ةبطاق خذي 
 أو احلكمة عند زميالتك عن اجلزء الناقص من املثل احبثي. 
 ووجهي هلا األسئلة التالية بطاقتها بطاقتك مع تطابقت اجلسي مع من: 

  ما امسك؟ 
 ما هوايتك املفضلة؟ 
  ؟يف بيت الزوجيةما أمنياتك 

 
  :نفس  نحتمل ايتلو اليالت للزم ييف هناية كل بطاقة يوجد رمز مميز لتوزيع اجملموعات ودجمها، توجهأخيت العروس

والت على طا داملوجو  على حامل البطاقات هجموعة وكتابتعلى اسم للم واتفقواوشكلي معهم جمموعة الرمز 
 التدريب.



           

  

 

 15 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 
  نشاط

(1/ 1) 

 آ هداف الزواج

 آ هداف الزواج ةاملشارك توحضهدف النشاط: آ ن 

 ( دقيقة15الزمن ) جامعي  فردي  لعبة تدريبية آ سلوب التدريب/

 
 عزيزي املشارك: 

ذا اجمتعت: تناكحت.امجلع بني الش يئني والضم و  :هو يف اللغةالناكح   التداخل، يقال لل جشار ا 

 طلًبا للنسل عىل الوجه املرشوع. ؛اس متتاع لك من الزوجني ابل خر واس تئناسه به ل  ح   :يقصد ابلزواج ويف الاصطالح

 :عزيزي املشارك

 ا عىلئهياقر بالون و ة يف ال الورقة املوجود يوخذ ،عىل آ حدهابريم السهم  ويمق ،آ مامك مجموعة من البالوانت املثبتة عىل اجلدار

 ضور.احل

 :آ هدافك من الزواج اكتيب -

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

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

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

  هل جيب حتقيق مجيع ال هداف من الزواج؟ وما موقفك فامي ل يتحقق؟  -

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

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

 :ةللمدرب

 حسب عدد آ فراد اجملموعة. ابلوانت وورقات صغرية احلجمللك مجموعة  يوزع -

 حبيث يكتب لك هدف عىل ورقة. من الزواج هاآ هداف عىل الورق الصغري كتب ت  آ ن مجموعةمن لك  اطليب -

 بطها. بنفخ البالونة ور  مهنن آ ن يقمنواطليب ،آ ن يضعوا لك ورقة داخل ابلونة  من املشاراكتاطليب -

 ابلالصق. تثبيت البالوانت عليه مهنن واطليب مرتا مربعا، تتجاوز مساحته ل اللك مجموعة جدار  يحدد -

من يصيب و  هل فرصة واحدة فقط،حبيث لك عضو يف اجملموعة  ،ابلسهم وتفجريها من آ عضاء اجملموعة ريم البالوانت اطليب -

 وس تالحظ آ ن بعض اجملموعات لن تصيب مجيع ابلوانهتا. ،تويقرآ ها عىل مجيع املشاراك الهدف يذهب ويأ خذ الورقة

هل جيب آ ن تتحقق مجيع  :سؤالال   علهينواطريحمن هذا النشاط،  عن اس تفادهتن ي عىل اللعبة واسأ يل املشاراكتعلق -

 ؟ وما موقفك فامي ل يتحقق؟من الزواج آ هدافهن

 انية يف الكتاب.املادة العلمية من خالل حتضريك لها والرجوع للوقفة الث قديم -

 آ سهم للريم. ، ورق صغري احلجم، لصق،وزايدة عىل عدد املشاراكت : ابلوانتال دوات

-  



           

  

 

 16 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 
ها آ ن يلكم و  هل آ ن يراها بني العقد واخللوة ابلزوجة ليةل الزفاف، ومن حني العقد آ صبحت املرآ ة زوجة ويف عصمة الرجل، اليتالفرتة  :يهامللكة 

 وآ ن خيلو هبا.

لها  كام آ ن هذه املرحةل ،وتفهم الطباع املشرتكة بيهنام ،وآ مهها تعارف الطرفني ،آ مور الزواج ة التفاق عىل كثري منفهيي فرت  ؛ويه مرحةل هممة 

جان ال مل حيدد الزو يف هذه الفرتة ،ابدلخول يف فرتة الرشد الزوجفهيي فرتة الاس تعداد لالنفصال عن العائةل ال صلية، وشعور  نفس ية؛ جوانب

اج آ ن آ ايم تبة الزوع فهذه الفرتة فرتة اسرتاحة، يرى كثري من الش باب اذلين مه عىل  ؛البامس والتفكري يف السعادة، ذلكلاملرشق واملس تقبل 

طالت آ و  هذه الفرتة ، وخالليف سامء املشاعر واُلنس، وحياة تنطلق ابل مل املرشق وال حالم السعيدة اامللكة آ ايم عظمية يطري فهيا الفؤاد حملقً 

ن ش باع رغبته، ورؤية حبيبته ،ه مشغول ابحلب   والغرام عن آ مور هممة يف حياتهقرصت فا  ا بذليذ يل معهوالتس ،رماها خلف ظهره يف سبيل ا 

ىل الفض ذكل مباح  اء، ولكاحلديث والعبارات اللطيفة وآ حالم املس تقبل، بل ويرى نفسه كعصفور ظلَّ حبيس احلرية يف قفص وجفأ ة خيرج منه ا 

ذا خال  ارشعً  يف  اكون مسامرً وقد ت ،هاتنفيذ الزوج ل نه ميتلئ ابلوعود اليت ل يس تطيع ؛ولكن اخملتصني حيذرون منه آ و من كرثته ،من املنكراتا 

 نعش الزواج ل قدر هللا.

 يل: ول التال يكون خالل فرتة امللكة يف اجلد : ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك حدد ما جيب آ ن يكون وماة املشاركيتعزيز

 

 ل يكون ما ما يكون فرتةلا

 اخلطبة

- 

- 

-  

-  

-  

- 

 امللكة )القران(

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 اخلطبة وامللكة توجهيات فرتة 

 لوكيات قبل ليةل ادلخةلآ ن حتدد املشاركة ما يكون وما ل يكون من سهدف النشاط: 

 ( دقيقة20الزمن ) جامعي  فردي  تعمل تعاوين /آ سلوب التدريب

 : ةللمدرب

 من خالل العرض.مث فرتة امللكة  املادة العلمية عن القران، وآ سس احلياة الزوجية، قديم -

 لتنفيذ النشاط. يي املشاراكتوهج  -

 .نل جاابهت ياس متع -

 ن خالل حتضريك لها والرجوع للوقفة الرابعة يف الكتاب.املادة العلمية م قديم -
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 

 

 

  (ثانيةاجللسة ال  –اليوم ال ول )



           

  

 

 18 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

قامة : ةاملشارك يتآ خ  ،وم ال ولنيس من اليللقاء اجل القيام اب برضورة فبعضهم يرى ،يف ليةل ادلخةل العالقة امحلمييةيرتدد وخيتلف ال زواج اجلدد يف ا 

 موقفك يف احلالت التالية:  يوحض ،وبعضهم يرى التأ جيل وعدم الاس تعجال

 موقفك ال جيايب احلالت م

  ومتعب جسداي االزوج متوتر نفس ي   1

  الزوجة يف باكء وخوف  2

  الزوجة متانع وترص عىل عدم امجلاع  3

  اس تجابة الزوجة مع احلياء والرتدد  4

رهاق جسدي للزوجة  5   ا 

  الزوجة يف راحة وسعادة  6

  ادلورة الشهرية 7

8   
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 امحلمييةالعالقة 

قامة العالقة  اال جيايب يف ترصفه اسلوكه ةوحض املشاركتآ ن هدف النشاط:   لزوجنيتلفة لخمل يف احلالت ا امحلمييةل 

قامة العالقة امحلميية ةرتب املشاركتآ ن        اخلطوات العملية الصحيحة ل 

 ( دقيقة20الزمن ) جامعي  فردي: نوعه ذايت /آ سلوب التدريب
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 مثل: ،هناك صعوابت نفس ية تؤثر يف هذه العالقة وقد جتعل ال مور تتعقد بشلك كبري: يت العروسعزيز

  قامة العالقة اخلوف الزائد دلى املرآ ة ا ملهبل ممت اانقباض عضال وقد يصحب ذكل ،مل وحداثة التجربةبسبب توقعاهتا املضخمة عن ال   امحلمييةيف ا 

قامة العالقة  ،ا عهناوهذا ليس بيدها بل رغً  ،اصعبً  امرً آ  جيعل ممارسة اجلنس  ت تباع اخلطواجيب ا ؛حبنجا امحلمييةومن آ جل هتيئة مناس بة ل 

رتيهبا يف تتعيدي (، و مود ال ول )آ  هيا يف اجلدول آ دانه يف العلعي علآ ن تط حاويل ؛ولكن قبل آ ن نطرح عليك تكل اخلطوات ،السلمية يف ذكل

 .مود )ب(الع

 

 بكتابة صفة الغسل من اجلنابة وفق ما ورد يف الس نة النبوية:  ة: قويم املشاركيتعزيز -3

 

 البيان اخلطوة

  ال وىل

  الثانية

  الثالثة

  الرابعة

  اخلامسة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 :ةلمدربل

  .واذلي يتكون من ثالث فقرات (5 /1)لتنفيذ النشاط  يي املشاراكتوهج  -

جاابهتنوانقشه ي ل جاابت املشاراكتاس متع -  .مي يف ا 

 الكتاب.املادة العلمية: العالقة امحلميية من خالل حتضريك لها والرجوع للوقفة اخلامسة يف  قديم -
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 
 : ة املشاركيتعزيز

 .اخلريطة اذلهنية وتوزيعها عىلبفرزها  ويمقابلتعاون مع آ فراد مجموعتك  ،والواجباتآ مامك مجموعة من احلقوق  

 

–الاستئذان  –الاس متتاع  –رضار عدم ال   –ذن ملن يكره دخول البيت عدم ال   –املعارشة ابملعروف  –العدل  –ىن السك –النفقة –املهر 

 .وليةال – القوامة – التعاون – غض الطرف عن الهفوات – حفظ الرس – ةيتقدير اخلصوص  –الرمحة  –الاحرتام  –ولد تربية ال   –
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 بني الزوجني واجبات الرشعيةوال احلقوق

 بني الزوجني والواجبات صنف املشارك احلقوقت هدف النشاط: آ ن 

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد : نوعه خريطة ذهنية /آ سلوب التدريب



           

  

 

 21 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 مع الزوج وانقش هيا مع مجموعتك :ضعي ثالثة آ فاكر حتدد آ خالقيات التعامل عزيزيت املشاركة: 

.. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .ال وىل: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

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

. ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الثانية: 

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

.. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الثالثة: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

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

 

 اكتيب ثالث تغريدات ل خواتك املقبالت عىل الزواج بأ سلوبك اخلاص.

.. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..التغريدة ال وىل: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

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

.. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... التغريدة الثانية: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

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

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ثة: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...التغريدة الثال 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 
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 آ خالقيات احلياة الزوجية

 آ خالقيات التعامل يف العالقة الزوجية ةاملشارك تس تنبطهدف النشاط: آ ن 

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد : نوعه تعلمي تعاوين /آ سلوب التدريب

 :ةلمدربل

 وهجيي املشاراكت لتنفيذ النشاط.  -

جاابهتن. -  اس متعي ل جاابت املشاراكت وانقشهمي يف ا 

 قديم املادة العلمية: آ خالقيات احلياة الزوجية من خالل حتضريك لها والرجوع لللكتاب. -



           

  

 

 22 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 :ة املشاركيتعزيز

ية ملهام الزوج  آ داء ايفيف خمتلف آ وجه عالقهتام ويشرتاكن  والوئام عالقهتام تتسم ابلتفامه والتعاونمىض عىل زواهجام عرش س نوات و  وحواء آ دم

 .ةرحةل الصحبمبانهتاًء و  من مرحةل شهر العسل مراحل ابتداءً  ومرت حياهتم الزوجية خبمس ،ناام املرح والاحرتام وك هنام صديقوينترش يف عالقهت

 همارات التوافق اليت آ وصلت آ دم وحواء ا ىل مرحةل الصحبة. يابلتعاون مع آ فراد مجموعتك: اذكر 

 فهيا آ كرب عائق من وهجة نظرك قد مينع الزوجني من الوصول ملرحةل الصحبة. بطاقة واكتيب يخذ
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 والتوافقمراحل العالقة الزوجية 

 لصحبةاهمارات حتقيق التوافق بني الزوجني للوصول ا ىل مرحةل  ةذكر املشاركتآ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد نوعه: بطاقة التحدي /آ سلوب التدريب

مراحل 
 الزواج

 مرحلة 
 التكيف

 

 مرحلة 
 االستكشاف

 

 مرحلة
 سل شهر الع
 

  مرحلة
 االستقرار

 

  مرحلة
 لصحبةا

 



           

  

 

 23 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 
 

 

  (ثايناليوم ال )

  



           

  

 

 24 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 اليوم الثاني

 األهداف املوضوعات اليوم
 الزمن يف نهاية اليوم التدريبي أن: ةيتوقع من املشارك

 

 .اذلاكء املايل -

دارة مزيانية الزواج. -  ا 

 .املايلوالاستامثر الادخار  -

    حتدد آ وجه الرصف ملهرها بشلك حصيح -

 س هتالك ال رسيتنتقد ال مناط السلبية يف الا -

 ل دارة مزيانية ال رسة خطة تكتب -

 د 120

 

 د 30           راحة

 همارات الاش باع العاطفي -

 احلوار.همارات التصال و  -

دارة الضغوط النفس ية بطريقة حصيحة. -  ا 

 التعامل مع املشالكت الزوجية. فن -

ش باع العاطفي بني الزوجني. قرتحت -  همارات لال 

 بني الزوجني. التصال واحلوارآ مهية  وحضت -

 .للتخلص من ضغوط احلياة ثالث توصيات تكتب -

 التعامل مع املشالكت الزوجية. خطوات بنيت  -

 د 120

  



           

  

 

 25 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 لتنفيذ اليوم الثايناخلطة ال جرائية 

 الوقت د الوقفة  ال دوات ال سلوب ال جراء  اجللسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال وىل

فضل آ  لصالة والسالم عىل احلبيب املصطفى عليه اجللسة ابمحلد هلل وا يافتتح -

 الصالة وآ مت التسلمي.

 .مبا سيمت تناوهل يف هذا اليوم ما مت تناوهل يف اليوم ال ول ياربط -

 

 حمارضة

 

 العرض

 

 

 

 د 10

 .املادة العلمية: اذلاكء املايل قديم -

  .(2/1املشاراكت لتنفيذ ) ييوهج  -

 علهيا. ل جاابت املشاراكت وعلق ياس متع -

 حمارضة

 تطبيق معيل

  11 العرض

 د 30

 .(2 /2)املشاراكت لتنفيذ النشاط  ييوهج  -

 .ي ل جاابت املشاراكتاس متع -

  .املادة العلمية: ال مناط الاس هتالكية قديم -

  دراسة حاةل

 

 العرض

11  

 د 30

دارة مزيانية ال رسة قديم -  .املادة العلمية: ا 

 .(2/3نشاط )لتنفيذ ال  يي املشاراكتوهج  -

 .علهيا يوعلق ي ل جاابت املشاراكتاس متع -

  12 العرض حمارضة

 د 30

 .املادة العلمية: الادخار والاستامثر قديم - 

 .(2/4لتنفيذ النشاط ) يي املشاراكتوهج  -

 ل جاابت املشاركني وحفزمه علهيا.  ياس متع -

 حمارضة

 عصف ذهين

 

 العرض

  قمل خط ،ورقة

 

 د 20 13

 د 30 اسرتاحة 

  .(2/5لتنفيذ النشاط ) وهجيي املشاراكت - الثانية

 .ي آ عاملهنوقمي ،لعرض اجملموعات ياس متع -

 .املادة العلمية: ال ش باع العاطفي قديم -

 ،ورق ملون عصف ذهين 

 لصق 

 د 30 14

 .املادة العلمية: همارات احلوار والتصال قديم - - 

 (.2/6لتنفيذ النشاط ) يي املشاراكتوهج  - -

 علهيا. يوعلق املشاراكتل جاابت  يس متعا - -

 .لتطبيق احلوار ال جيايب يي املشاراكتوهج  - -

 حمارضة

 حوار

 

 لعبة 

 د 15 15 العرض

دارة الضغوط قديم -   .املادة العلمية: ا 

 (.2/7)لتنفيذ النشاط  يي املشاراكتوهج  -

دارة الضغوط ي لتغريدات املشاراكتاس متع -  .اخلاصة اب 

 حمارضة

 ذايت

 العرض

 توفر نت ،جوال

16  

 د 25

 .(2/8لتنفيذ النشاط ) يي املشاراكتوهج  - 

 علهيا. يوعلق ي ل جاابت املشاراكتاس متع -

 .املادة العلمية: حل املشالكت قديم -

الصحف 

 املبعرثة

 حمارضة

 ،مقصات ،حصف

 حصف ،لصق

17  

 د 30

  ة.يث لك مجموعة تتناول مشلك( حب 2/9لتنفيذ النشاط ) وهجيي املشاراكت - 

 علهيا. يوعلقاملشاراكت ل جاابت  ياس متع -

اقالم  ،حصف تطبيق معيل

 خط

 د 20 17

 د 270 اجملموع 

 



           

  

 

 26 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 نشاط

(2  /1) 

 اذلاكء املايللنشاط: عنوان ا

    : آ ن حتدد املشاركة آ وجه الرصف ملهرها بشلك حصيحهدف النشاط

 دقيقة (10)الزمن  جامعي  فردي  :نوعه تطبيق معيلآ سلوب التدريب /

 
  :ة املشاركيتعزيز

ذا اكن همرك  آ . نفاقه بشلك حصيح. آ وجه الرصف آ لف رايل ما 50ا   اليت س تضعيهنا ل 

 السعر آ وجه الرصف م

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

  اجملموع

 

 الرصف وحاجات جتهزيك.  ب. هل دليك فائض يف املهر آ م جعز من خالل مقارنتك مبجموع آ وجه

 صنفي آ وجه الرصف السابقة حسب ما ييل: ج.

 كامليات حاجيات رضورايت م

1    

2    

3    

4    

5    



           

  

 

 27 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 :ة املشاركيتعزيز
 :ل ال جابة عىل التساؤلت ال خريةمع آ عضاء مجموعتك املوقف التايل من خال تداريس  

 

 ت،رايل دليه شغف ابقتناء اجلديد من اجلوالا 5000وحيصل عىل راتب شهري قدره  س نة ويعمل موظفا يف رشكة، 27شاب معره  آ دم 

تكرث  كام ،اتورشاء املاراكت من املالبس والش نط والعطور حيرص يوميا عىل رشاء وجبة من الوجبات الرسيعة ؛ول دخال الرسور عىل آ ههل

 للسلع واملنتجات عىل آ هنا فرص للرشاء والاقتناص.عالانت التجارية زمالئه حول ال   نقاشاته يف معهل مع

 .رة س نوايكرث من سفآ  كام يتطلع بشلك دامئ لزايدة ثقافته ابلشعوب فدليه  آ كرث من بطاقة ائامتنية،ولتوفري الس يوةل دليه بشلك دامئ يقتين 

 

د لتعرث سدا ؛تهانهيك عن حسب س يار  ،زال يف شقته املؤجرة ودليه مشلكة مع البنك يف سداد بطاقاته س نة ول 50ال ن شارف معره عىل  آ دم

 لف رايل.آ   13000 من قارب ال ن  الرمغ من آ ن راتبهال قساط عىل

 من وهجة نظرك:

 يف هذا املأ زق؟ آ دمذلي آ وقع ا ما -1

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

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

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

 ؟لو كنت زوجة ل دم كيف ستساعدينه للتخلص من هذا املأ زق -2

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

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

 آ فراد مجموعتك فامي ييل:  انقيش

؟ما السلوكيات اليت تدمر مزيانية ال رسة ما السلوكيات اليت تعمر وحتافظ عىل مزيانية ال رسة؟  -  م 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

 نشاط

(2/ 2) 

 ال مناط السلبية يف الاس هتالك ال رسي

 آ ن تنتقد املشاركة ال مناط السلبية يف الاس هتالك ال رسي هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد : نوعه ة حاةلدراس /آ سلوب التدريب



           

  

 

 28 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 :اليةطوات التاخل وتطبيق ابلتعاون مع الزوج اس تقرار حياتك ال رسية، ويكون ذكلآ مر همم يف  وضع خطة ملزيانية ال رسة: ةاملشارك آ خيت

 

 ،مثاهلو  ،(... اخلطوة ال وىل: حتديد ال هداف لل رسة )اقتصادية، تعلميية، اجامتعية: 

 .رشاء دراسات عليا، حضور دورات، ،تطوير اذلات، دخار مبلغ شهرياوفري و ، تسداد دين رشاء بيت، س يارة، هجاز،

 

 يرادات املدخولت )راتب، ماكفأ ة، معل ا ضايف( :اخلطوة الثانية  :مثاهلو  ،حتديد ا 

ضايف، ماكفأ ة، الراتب الثابت  ، ...معل ا 

 ات والرغباتالاحتياجوتدوين لك املشرتايت واملرصوفات و، (اخلطوة الثالثة: حتديد بنود املرصوفات )الس نوية والشهرية وال س بوعية واليومية 

 (.26 ( يف الصفحة1ل الاطالع عىل منوذج ))آ م ال رسية.

 

 :اخلطوة الرابعة: ترتيب املرصوفات حسب ال ولوية، عىل النحو التايل 

 .(املرصوفات الفرعية )حسب ال رسة وآ هدافها وحاجاهتا ومواردهاو  املرصوفات الرئيسة )سكن، غذاء، مالبس(،

 

 :اخلطوة اخلامسة: موازنة ادلخل مع املرصوفات 

ال رسة  % من دخل 15آ و  % 10ع ادلخل عىل النفقات آ و املرصوفات السابق حتديدها مع الالزتام بقدر ال ماكن بتخصيص مبعىن توزي

 .لالدخار

 

 :اخلطوة السادسة: تنفيذ اخلطة وتقيميها 

ىل ا  ل مت الوصول هراسة: دالرضا، و آ و هتاون، مع حتقيق  ومراقبة احلال دون تدقيق خطة مزيانية ال رسة، زوجان وآ فراد ال رسة يف تنفيذيتعاون ال

 ؟ال هداف واخلطة املتفق علهيا

 

 :ةي املشاركتعزيز
عداد مزيانية ال رسة الس نوية  يراد  - زايدات - )الراتب ادات الس نوية املتوقعةير تشمل ال  ( واليت 1وفق منوذج )مق اب  (، وكذكل ... - ستامثراا 

جيار املزنل  س يباح و  ،(... - ستامثرالا - الادخار -سداد دين  - الاس تقطاع الشهري -ال بناء  -الزوجة  - التصالت -الس يارة  - املرصوفات )ا 

عادة النظر يف املرصوفات وال   ؛رادات واملرصوفات، وعندما يكون هناك جعزيالفرق بني ال    اليت تلهيا للشهور يرادات ووضع خطة بديةلفيجب ا 

 .ذكل بناء عىل خرىآ  حلني ضبط املزيانية مرة 

 

 نشاط

(2/ 3) 

دارة مزيانية ال رسة  لتخطيط ل 

 ل دارة مزيانية ال رسة ة خطةاملشارك تكتبآ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد نوعه:  تطبيق معيل /آ سلوب التدريب



           

  

 

 29 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

دارة مزيانية ال رسة  خطة ا 

 

 البند الشهر الس نة ملحوظة

رادات شهرية اثبتةيا       

رادات غري اثبتةيا       

جاميل ال رادات ملحوظات  ا 

  البيان املبلغ البيان املبلغ 

 

 

نفاق الشهري   مرصوفات ال 

     

     

     

     

   المجموع:  

جاميل   نفاق رصوفاتما  ة الثابتةالس نوي ال   

  املناس بة املبلغ 

 

 

 

 

 مرصوفات مومسية

 

 مرصوف رمضان  

 مرصوف عيد الفطر  

 مرصوف عيد ال حضى  

ار املزنلا جي    

 املدارس  

 دخول الش تاء  

 مناس بة  

 آ خرى  

جاميل املرصوفات املومسيةا     

نفاق الس نوي ا    جاميل ال   

ن وجد   العجز يف املوازنةا   

ىل رفع مزيانيتك مببلغ يف الس نةهل    ومك مقداره؟ ؟آ نت حباجة ا 

ىل    يراد ا ضايف شهراي  ا  حباجة ا 

 
 

 



           

  

 

 30 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 (1منوذج )
 عناصر وبنود ميزانية األسرة الشهرية )جدول مقرتح(

 رايل () مدخولت آ خرى رايل () رايل () ادلخل الثابت

 املرصوفات
 املوازنة املبلغ

نفاقه املتوقع  العجز ائضالف ما مت ا 

     مرصوف الزوجة

     املقايض الشهرية

     %10دخار الا

جيار السكن      ا 

     قسط س يارة

     الهاتف واجلوال

     املاء والكهرابء

     العالج الطيب

     ادليون

     مرصوفات الس يارة

     آ لك خارج البيت /ترفيه

     دراسة آ و دورة

     آ هداف ترغب حتقيقها

     صدقة

     

     

     

 دارة وتنظمي مزيانية ال رسة ابل ماكن الاس تفادة مهن لكرتونية وتطبيقات عىل اجلوال تساعد عىل ا   ا.ملحوظة: هناك برامج ا 



           

  

 

 31 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

  

 :ة املشاركيتعزيز

ن اختيار املرء لستامثر معني ينبغي آ ن ينطلق من آ مرين:  -  ا 

 املعرفة الوافية خملتلف آ نواع الاستامثر ومزيات لك مهنا.  ال ول:

 الثاين: الرؤية الواحضة ل هداف املرء من الاستامثر. 

ن معظم الناس يفضلون الاستامث -  ر اذلي يضمن هلم آ مورا ثالثة: ا 

 ال ول: احملافظة عىل رآ س ماهلم. 

 الثاين: تقدمي آ كرب نس بة ممكنة من الرحب.

بقاء ماهلم يف متناول آ يدهيم  . ءواليس تعملوه مىت شا ؛الثالث: ا 

 ، هو الاستامثر املثايل.ةوواحض آ ن الاستامثر اذلي جتمتع فيه هذه املزيات الثالث

 

 بقية مث ،خرىكتب فكرة آ  تك لت الورقة لزميل  يمث مرر ،فهيا فكرة استامثرية ورقة واكتيب يد مجموعتك: خذابلتعاون مع آ فرا

 اجملموعة.

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

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

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

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

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

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

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

 نشاط

(2/ 4) 

 الادخار والاستامثر

 ثالثة آ فاكر لال ستامثر ةقرتح املشاركتآ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد نوعه:  عصف ذهين /آ سلوب التدريب



           

  

 

 32 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 

 

 

 

 اجللسة الثانية  –اليوم الثاين 

 

 

 

 

 

 



           

  

 

 33 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 : ة املشاركيتعزيز

 وتزيد احلب بني الزوجني. ،السلوكيات اليت حتقق ال ش باع العاطفي اقرتيح ؛ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 نشاط

(2/ 5) 

 ال ش باع العاطفي بني الزوجني

ش باع العاطفي بني الزوجنيعرش  ةاملشارك قرتحتآ ن  هدف النشاط:  همارات لال 

 ( دقيقة15الزمن ) جامعي يفرد نوعه: عصف ذهين /آ سلوب التدريب

 للمدرب: 

 ، ولصق . A4وزع عىل لك مجموعة شدة ورق ملون مقاس  -

 وجه املشاركني لطرح آ كرب قدر ممكن من السلوكيات اليت حتقق ال ش باع العاطفي بني الزوجني. -

لهيا عىل الورق امللون مع مراعاة كت - ابة لك سلوك عىل اطلب من لك مجموعة كتابة السلوكيات اليت تواصلوا ا 

 ورقة ملونة . 

 وجه املشاركني لعمل لوحة فنية ابلورق، وحفزمه ل مجل لوحة. -

 

 ال دوات :

 لصق -ورق ملون  -



           

  

 

 34 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 التايل:ص النيف  احلوار اس تخرايج معوقاتابلتعاون مع آ فراد مجموعتك  ة: املشاركيتعزيز

 لزوج: س يأ يت آ صدقايئ اليوم عىل العشاء.ا

 الزوجة: ملاذا مل ختربين مبكرا حىت آ س تعد بوقت اكف؟!

 سوف آ دعومه ولكنك دامئة النس يان!الزوج: آ خربتك من آ س بوع آ نين 

تركز و ئك أ خطابالزوجة: آ ان اليت آ نىس آ م آ نت؟! مك مرة آ طلب منك تشرتي رصيد جلوايل ومع ذكل تنىس آ نت هكذا دامئا ل تعرتف 

 عىل عيويب فقط.

 الزوج: كفى جدالا واذهيب ال ن اس تعدي للعشاء فأ ان هنا من يقرر. 

 الزوجة: لن آ طبخ وآ حرض هلم عشاء من املطعم.

ذا لن آ ذهب بك ا ىل صديقاتك عندما يدعونك للزايرة.  الزوج: ا 

 الزوجة: آ نت ل تقدرين ول تشعر يب.

 دامئا واحلياة صعبة معك هبذه الطريقة. نكد عىلت زوجة نكدية تبحثني عام ي الزوج: بل آ ن

ذا لن آ جلس معك وسأ ذهب لبيت آ هيل.  الزوجة: احلياة صعبة معي ا 

 ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك:

 ، وما نتاجئه؟ يف النصاحلوار الزويج اذلي  يقمي -

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

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

 ما آ مهية التصال واحلوار بني الزوجني؟ -

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

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

جيابي   كيف يكون حوارك مع زوجك -  ا فعاًل؟حواًرا ا 

 

 

 

 

 

 

 نشاط

(2/ 6) 

 همارات التصال واحلوار بني الزوجني

 من نص احلوار احلوار الزويج آ سلوب ةقمي املشاركتآ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد نوعه: نص حوار /آ سلوب التدريب

 :ةللمدرب

 .وظهورمه داخل ادلائرة، دائرة مغلقة ومامتسكني ابل يدي معل :مجيع املشاركني املوضوع بطلب من يافتتح -

 وعدم معل شلك اكس ابل يدي. ،وعدم فك ال يدي، ؛ عدم الالكمالتالية رشوطال  وفق ارج ادلائرةآ ن تكون ظهورمه خ تمن املتدراب اطليب -

 ابلالكم. مث جشع املشاركني عىل تبادل ال راء والتفكري مث التنفيذ. ابلسامح لهن الرشوط يمث خفف ،ثالثة حماولت للتحول تآ عطي املتدراب -

 . عن آ مهية احلوار بني الزوجني انقيش املشاراكت -

  الفمل، مث وهجهين لتنفيذ النشاط.اعريض -



           

  

 

 35 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 
 عىن ضغوط احلياة:م

تدابر و  عتقاطو  ،عىل الفرد ويفقد توازنه وسعادته، ويصحب ذكل مه ومغ وحزن شديد انفس ي   اطً غاملواقف وال حداث السلبية اليت تشلك ض

جيايب.معها ب  ، ومنا من يتكيف ويتعاملاسلبي   اكئيبً  امنا من يقف عندها حزينً و  ،صرية آ و طويةلق مدة قد ل يسمل مهنا آ حدو  ،فنع و   شلك ا 

 آ نواع الضغوط:

 .يف العالقات الاجامتعية )ال رسة، العمل، الزمالء( -1

 .يف القضااي املالية )ديون، جتارة، مسؤوليات مالية( -2

 يف ال خفاق وقةل ال جناز. -3

 :ة املشاركيتعزيز

 لصوحيباتك:هبا  يآ مجل تعليق عىل لك صورة يسهم يف الوقاية والعالج لضغوط احلياة، مث غرد اكتيب

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاط
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 ضغوط احلياة

 تخلص من ضغوط احلياةلل  ثالث توصيات ةكتب املشاركت آ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة15الزمن ) جامعي يفرد نوعه: ورشة معل /آ سلوب التدريب

 

 

 



           

  

 

 36 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

  

 :ة املشاركيتعزيز

 لتعامل معها.ل  همارية آ س باب اجامتعية وآ ساليبلها و  ،للمشلكة الزوجية مفهوم اجامتعي

آ ثناء  الواجباتو آ داء احلقوق يف قة بني الطرفني، وحتدث بسبب ضعف ملشلكة الزوجية يه اجلانب السليب يف العالا مفهوم املشلكة الزوجية: -

من جراء  الزواج آ و قد تكون املشلكة الزوجية يه افتقاد آ حد ال زواج منوذج )الرشيك املثايل( واليت تكونت صورته قبل العرشة الزوجية،

 معاملته مع الوادلين وال خوة وال خوات آ و من خالل الاندماج مع قصص وخيال ال عالم.

آ و يشء هل ارتباط ابملشالكت ال رسية وآ س باهبا وطرق التعامل بقص آ ي خرب آ و صورة  ، وقويماهيبني يديك مجموعة من الصحف احمللية تصفح -

لصاقها عىل الصحيفة اليت بني يديك مث قويم معها، ىل آ س باب وحلول.اب  ، وفرزها ا 

 نشاط
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 يةالتعامل مع املشالكت الزوج  همارات

 املشالكت الزوجيةآ س باب  ةاملشارك تس تنبطآ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة10زمن )ال جامعي يفرد نوعه: الصحف املبعرثة /آ سلوب التدريب



           

  

 

 37 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 : ة املشاركيتعزيز

 .يتميكن حرصها ابل  و حددت ادلراسات الاجامتعية آ مه املشالكت الزوجية الشائعة عند ال زواج يف ال رسة السعودية، 

 آ سلوب التعامل مع لك حاةل. اقرتيح ؛ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك

 ل معها همارة التعام آ مه املشالكت م

  .اله اواحرتام اعرشة حس نة وتقدير  من الزوج ةد الزوججتمل  1

  متعة ورضا يف امجلاع. الزوجمن  ةد الزوججتمل  2

 الزوج ابلقمي الاجامتعية وادلينيةمت هيل  3

 (.، التاكسل يف الصالةرشب ادلخان :)مثل

 

  الزوج يتحمل املسؤولية.د جتمل  4

  .الزوجمس توى جامل شلك و ل  قبول ةد الزوججتمل  5

  .صاحبة فكر وثقافة الزوجد جتمل  6

  .تدخل آ هل الزوج يف خصوصيات حياهتم ال رسية 7

 

o ما اخلطوات السلمية يف حل املشالكت الزوجية بشلك عام؟ 

-   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ... ... .... .. 

-  . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ..... ... 

-  . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ..... ... 

-  . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ..... ... 

-  . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ..... ... 

 

 نشاط
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 يةالتعامل مع املشالكت الزوج  همارات

 املشالكت الزوجيةخطوات حل  ةطبق املشاركت آ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد نوعه: ق معيلتطبي /آ سلوب التدريب



           

  

 

 38 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 (لثثااليوم ال )
 اجلانب الصحي

 

 

 

 



           

  

 

 39 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 اليوم الثالث

 األهداف املوضوعات اليوم
 الزمن يف نهاية اليوم التدريبي أن: ةيتوقع من املشارك

 

 

 

 لثالثا

 

 

 

 

 
 

 الفحص الطيب. -

 الفروق بني الرجل واملرآ ة. -

  العالقة امحلمية من الناحية الطبية. -

 ال زمات الثالث عند املرآ ة. -

 حص الطيب تعرف عىل آ مهية الفت  - -

 الفروق بني الرجل واملرآ ة.حتدد  - -

 خاصةطبية ثالثة آ س ئةل  ةاملشارك تطرح - -

 بلملهطرق الوقاية من التهاابت ا ةحتدد املشارك - -

 د 120

 د 30                          راحة

 وسائل املباعدات يف امحلل. - -

 عوامل اخلطورة عىل الصحة العامة. - -

 ات واخملدراتآ ثر التدخني واملسكر  -

  اتوسائل املباعدة بني الوالد ةاملشاركدد حت - -

 بني التغذية السلمية يف احملافظة عىل الصحةت  - -

 جيةعىل العالقة الزو عدد آ ثر التدخني واملسكرات واخملدراتت -

 د 120

 



           

  

 

 40 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 لتنفيذ اليوم الثالثاخلطة ال جرائية 

 الوقت د الوقفة  ال دوات ال سلوب ال جراء  اجللسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال وىل

فضل آ  افتتحي اجللسة ابمحلد هلل والصالة والسالم عىل احلبيب املصطفى عليه  -

 الصالة وآ مت التسلمي.

 .اعريض املادة العلمية: الفحص الطيب -

  حمارضة

 العرض

 

18 

 

 د 15

 .(3/1وهجيي املشاراكت لتنفيذ النشاط ) -

 .اس متعي ل جاابت املشاراكت -

 .لعلمية: الفروق بني الرجل واملرآ ةاعريض املادة ا -

 تعمل تعاوين

 

 حمارضة

 ادلليل

 

 العرض

 د 25 19

 .(3/2وهجيي املشاراكت لتنفيذ النشاط ) -

 اطليب من املشاراكت طرح آ س ئلهتن املكتوبة. -

 .آ جييب عىل آ س ئةل املشاراكت -

 .قديم املادة العلمية: العالقة امحلميية -

 اللقاء املفتوح

 

 

 حمارضة 

  آ قالم  ،قور

 

20 

 

 

 د  50

 .(3/3وهجيي املشاراكت لتنفيذ النشاط ) -

 .اس متعي ل جاابت املشاراكت -

 للمرآ ة ال زمات الثالثاعريض املادة العلمية:  -

 قصة

 

 حمارضة

 ادلليل

 

 العرض

 

21 

 

 د 30

 د 30 راحة 

 

 

 

 

 

 

 الثانية

 (.3/4يي املشاراكت لتنفيذ النشاط )وهج  -

 .ملشاراكتاس متعي ل جاابت ا -

 .مية: وسائل مباعدات امحللل قديم املادة الع  -

 حلقة نقاش

 حمارضة

 د 20 23 العرض

 .(3/5وهجيي املشاراكت لتنفيذ النشاط ) -

 .اس متعي ل جاابت املشاراكت -

 .اعريض املادة العلمية: السلوكيات الصحية والتغذية السلمية -

 لعبة

 

 حمارضة

 

 

 العرض

 د 30 24

 .ديوي( بعد عرض مقطع الف 3/6اكت لتنفيذ النشاط )وهجيي املشار  -

 .اس متعي ل جاابت املشاراكت -

 اعريض املادة العلمية: آ ثر التدخني والشيشة واملسكرات واخملدرات عىل -

 .ال نسان

 فديو 

 

 حمارضة

 

 

 العرض

 د 30 25

 د 10    ... ،البيئة التدريبية ،احلقيبة التدريبية ،تقيمي عنارص التدريب: املدرب -

 د 10    .حفل اخلتام وتوزيع الشهادات -

 د 270 اجملموع

 



           

  

 

 41 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 : ة املشاركيتعزيز

 .نسنيمعتربة بني اجل واختالفات  واحض عىل آ ن هناك فروقات دليل افهذ [،36 :آ  ل معران] "وليس اذلكر اكل نىث" ىل:قال هللا تعا

وعتك عن آ مهية معرفة الفروق آ فراد مجم حبواء، مث انقيش( فامي يتعلق ، والرمز )بأ دم( فامي يتعلق ) الرمز يضع تايل؛ابلتأ مل يف اجلدول ال  

  فروق تضاد آ م تاكمل؟بني اجلنسني، وهل يه

 

 البيان الرمز

 بطريقة الصندوق املغلقالتفكري  

 بطريقة تشعبيةالتفكري  

 العقل يغلب 

 العاطفة تغلب 

 يقدم حلوًل معليةطريقة املساعدة  

 يعرب عن عاطفته ابملشاعر  

 التشجيع، التقدير، ال جعاب ،التقبل الثقة،آ مه احلاجات:  

 التطمني، التصديق ال خالص،، الاحرتام عاية،الر  آ مه احلاجات: 

 يطرح السؤال بقصد الاهامتم 

 يطرح السؤال بقصد التحقيق 

 املشاعرالقدرة عىل الفصل بني اجلنس و  

 ال اثرة اجلنس ية ابلنظر آ كرث 

ىل    دقيقة آ و آ كرث 20اكامتل الاستثارة اجلنس ية حيتاج ا 

 املبادرة آ كرث من الطرف ال خر 

 اط ال اثرة اجلنس ية ابملشاعر ارتب 

 عند الاستثارة ل بد من حصول النشوة اجلنس ية الاكمةل 

ىل ثرسعة الاست    دقائق 9 - 4ارة اجلنس ية قد تصل ا 

 الرغبة اجلنس ية لها مد آ و جرز )دورية( 

 ل مانع من ممارسة اجلنس بعد الضغوط والتوتر 

 اجلنيساحلاجة ا ىل الاحتضان والتقبيل بعد اللقاء  

 التعبري عن احلب ابل فعال 

 نشاط
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 الفروق بني الرجل واملرآ ة

 الفروق بني الرجل واملرآ ة ةاملشارك تفرقآ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة15الزمن ) جامعي يفرد نوعه: تعمل تعاوين /آ سلوب التدريب



           

  

 

 42 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 :ة املشاركيتعزيز

 . ةهحا عىل املدربتشغل ابكل مث اطر خاصة  ثالثة آ س ئةل طبية اكتيب

 السؤال ال ول:

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

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

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

 السؤال الثاين:

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

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

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

 السؤال الثالث: 

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

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

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

 نشاط
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ي ا  العالقة امحلميية طب  

 خاصة طبية ثالثة آ س ئةل  ةاملشارك تطرحآ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة15الزمن ) جامعي يفرد نوعه: طرح ال س ئةل /آ سلوب التدريب



           

  

 

 43 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 عزيزي املشارك:

 .اقرأي املوقف التايل وحددي طرق الوقاية من التهاابت املهبلاملشاركة: عزيزيت  -
االنتظار  يف غرفةو جها، ذهبت سوسن ملراجعة املستشفى بسبب أوجاع وحكة أصابتها يف املهبل بعد أسبوع من زوا

 عة من النصائحو مجمفقدمت هلا  جلست قرب امرأة أكرب منها، سألتها عن سبب زايرة الطبيبة، فأخربهتا سوسن حبالتها،
 والتوجيهات.

 لو كنِت السيدة مباذا كنت تنصحني سوسن للوقاية من التهاابت املهبل؟

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 نشاط
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 الهتاابت املهبل

 طرق الوقاية من التهاابت املهبل ةأن حتدد املشارك: هدف النشاط

دارة املوقف /آ سلوب التدريب  ( دقيقة15الزمن ) جامعي يفرد نوعه: ا 



           

  

 

 44 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

  نشاط
(3/4) 

 وسائل املباعدة بني الوالدات.
 ت. لوالدااوسائل املباعدة بني  ةاملشاركدد أن حت هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن )   مجاعي :نوعه - حلقة نقاشأسلوب التدريب / 
 

 ة: عزيزيت املشاركة: انقيش مجيع زميالتك يف ال س ئةل التالي

 مىت تعتقدين أنه جيب عليك زايرة الطبيبة للتأكد من أتخر احلمل؟ -
؟الزوج أ يف معما نصيحتك ملن ترى أتخري احلمل األول لعدة سنوات بقصد إكمال الدراسة، أو للتك -  والا
 ؟ما الوسائل املعروفة ملنع احلمل -
 وهل هناك وسيلة واحدة مفضلة جلميع النساء؟ -

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

  

 

 45 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 

 : ة املشاركيتعزيز

 لتايل:اكالنشاط  يطبق -

ن قال ،تقدموا يرتاجعوا ت:ن قالا  ف ا،حراكهت او ن يعكسأ  ب نربهختو  ة،جبوار املدرب تصطف مجيع املشاراكت نو  ن،وهيزنل نآ يديك نارفع توا   تلقا ا 

ىل آ ن ت رج من اللعبة خت ؛طئ يف تقدير اللكمة فيعمل مبوجهباختومن  ،وهكذا ،شامًل  نتيلتف ميينًا لتفنتا  اية.يف الهن ةتحدد الفائز ا 

جابة واحدة للك سؤال نبمن اللعبة آ ن جي نخرج لوايتال تمن املشاراك ةطلب املدربت - اة ورة مع مراع الس بويدوهنا عىل ،عىل ال س ئةل التالية اب 

 عدم التكرار يف ال جاابت:

 التغذية الصحيحة؟ما سلوكيات  -1

 ما ال نشطة البدنية املناس بة لتقوية اجلسم؟ -2

 

 ال نشطة البدنية املناس بة لتقوية اجلسم سلوكيات التغذية الصحيحة

  

  

  

  

  

  

  

 نشاط
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 السلوكيات الصحية والتغذية السلمية

 آ ن تبني املشاركة عوامل احملافظة عىل الصحة العامة هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد نوعه: ة )عكس احلركة(لعب /آ سلوب التدريب
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 :ة املشاركيتعزيز

آ فراد مجموعتك عن آ ثر  انقيش( وتأ مكل لدلراسة آ دانه؛ https://www.youtube.com/watch?v=__aHp40a0X8)بعد مشاهدتك 

 ب اجلدول التايل:حس التدخني والشيشة واملسكرات واخملدرات

 

 بني ال ثر  اجلهة

  هللا

  اجلسد

  الزوج

  املال

  الناس

  ال ولد

  اجلنني

 نشاط

(3/6) 

 العالقة الزوجية آ ثر التدخني واملسكرات واخملدرات عىل

 ةالعالقة الزوجي سكرات واخملدرات عىلآ ثر التدخني وامل  ةعدد املشاركآ ن ت هدف النشاط:

 ( دقيقة15الزمن ) جامعي يفرد نوعه: فمل /آ سلوب التدريب
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