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صاحب السمو الملكي األمير الدكتور 
 

يدشن حملة »نحو زواج ناجح« لتأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

شاهــــد 
بالفيديو 

 بسم هللا وعلى بركة هللا تدشين

#نحــو_زواج_ناجــح



صاحب السمو الملكي 
أمير منطقة القصيم 
يستمع لشرح تفصيلي 
عن حملة » نحو زواج 
ناجح« 

منسوبو جمعية أسرة في صورة تذكارية مع صاحب 
السمو الملكي أمير منطقة القصيم 

١٠ / ٧ / ١٤٤٢هـ 



شعار الحملة: »
نحو زواج ناجح

المنفذ:  »
جمعية أسرة ببريدة

مدة الحملة : »
شهر 7/10_8/10/ 1442

الفئة المستهدفة: »
المقبلون والمقبالت على الزواج والمتزوجون حديثا

نوع الحملة: »
توعوية، تثقيفية، تسويقية

الراعي الحصري: »
سليمان بن إبراهيم العمري



ــرية  » ــوارد البش ــه وزارة الم ــى 6-5-1434 هـــ  بتوجي ــدة ف ــته المنعق ــوزراء بجلس ــس ال ــرار مجل ــذا لق تنفي
والتنميــة االجتماعيــة ممثلــة بالجمعيــات المختصــة باألســرة “بإعــداد وإقامــة دورات توعويــة للشــباب 
والفتيــات المقبليــن علــى الــزواج فــي جميــع مناطــق المملكــة ومحافظاتهــا مــن أجــل تأهيلهــم تأهيــالً 
شــامالً فــي الجوانــب الشــرعية والصحيــة والنفســية واالجتماعيــة مــن خــالل نخبة متميــزة مــن المدربين 

والمدربــات” .
ارتفاع نسبة الطالق والمشكالت الناجمة عنه وإثقال كاهل الجهات المختصة بذلك. »
وجــود مفاهيــم خاطئــة فــي تعقيــد الــزواج وارتفــاع تكاليفــه وتحميــل الشــباب أعبــاء إضافيــة ممــا يولــد  »

مشــكالت مســتمرة وضائقــة ماليــة .
لجــوء بعــض العرســان إلــى مصــادر غيــر آمنــة لتثقيــف نفســه قبــل الــزواج مــن المواقــع غيــر المعتمــدة  »

والتجــارب غيــر الناجحــة.
ضعــف تأثيــر القــدوات والنمــاذج المثاليــة فــي الواقــع اليومي فــي التعامــل األســري الســتقالل األزواج الجدد  »

عــن مــكان األســرة الممتــدة مــن الوالديــن واألجداد.
نجــاح جمعيــة أســرة خــالل 12 عــام فــي تدريــب الشــباب والشــابات فــي دورات المقبليــن والمقبــالت علــى  »

الــزواج واكتســاب الخبــرة الكافيــة الســتقبال أكبــر عــدد ممكــن خــالل الفتــرة القادمــة .

مبررات الحملة : 



أهداف الحملة: 

مؤشرات قياس األثر والمخرجات:

بنــاء األســرة الجديــدة علــى أســس صحيحــة متوافقــة مــع تطلعــات رؤيــة ٢٠٣٠ )عطــاًء واســتقراراً  »
وانتمــاًء(.

تصحيح المفاهيم الخاطئة في جميع مجاالت الحياة الزوجية كاإلنفاق والحقوق وغيرها. »
تخفيــف األعبــاء علــى الجهــات الرســمية كمقــام اإلمــارة والمحكمــة ووحــدة الحمايــة مــن خــالل اســتقرار  »

األســر وتجنــب العنــف والمشــكالت الزوجيــة.
تقليل نسبة الطالق بمبادرة وقائية تأهيلية توعوية. »

تسجيل ماال يقل عن 1000 من المقبلين والمقبالت على الزواج في الدورات المجدولة أثناء فترة الحملة. »
دخول ماال يقل عن عشرة آالف شخص علي منصة الحملة االلكترونية واالستفادة منها. »
ــة  » ــات اإلعالمي ــذ والمنص ــع المناف ــي جمي ــويقية ف ــة والتس ــواد التوعوي ــن الم ــتفيدين م ــدد المس ــول ع وص

ــف. ــة أل ــي مئ ــل إل ــائل التواص ووس
رضا الميتفيدين من الحملة ال يقل عن 85%. »
ارتفاع نسبة الوعي بأهمية التأهيل والتثقيف قبل الزواج. »
ارتفاع عدد المستهدفين في الدورة من 1000 سنوياً إلى 2000. »
انخفاض عدد المشكالت وحاالت العنف بين الزوجين الذين حضروا الدورة. »
انخفاض نسب الطالق. »



منافذ الحملة :

الخدمات االضافية المقدمة العرسان:

انفوجرافيك »
موشن جرافيك »
فيديو »
برومو »

بوسترات »
بروشرات »
محاضرات »
دورات تدريبية  »

خطب »
مسابقات »
منصة تفاعلية الكترونية »

إهداء كتيب تثقيفي  للمتدربين. »
خط ساخن على مدار الساعة وخاص الستقبال استشارات العرسان. »
حملة حج سنويا مجانية للعرسان الجدد. »
ــغ  » ــتردة بمبل ــر مس ــاعدة غي ــف ومس ــون أل ــدره أربع ــن ق ــرض حس ــدد ق ــان الج ــادي للعرس ــم م ــم دع تقدي

ــال. ــرة آالف ري عش



معتمدة بقرار مجلس الوزراء. »
برعاية ودعم واهتمام من وزارة الموارد البشرية التنمية االجتماعية. »
توجــد حقيبــة تدريبيــة معتمــدة مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة معــدة مــن خبــراء فــي  »

عــدد مــن مناطــق المملكــة.
تقام الدورة في أربعة أيام وست عشرة ساعة كل أسبوعين دورة لكل من الجنسين. »
يقدمها أربعة مدربين ومدربات يقدم كل مدرب محور محدد في الحياة الزوجية على النحو التالي: »
اليوم األول: أسس الحياة الزوجية والحقوق والواجبات. »
اليــوم الثانــي: كيفيــة التعامــل مــع المشــكالت فــي الحيــاة الزوجيــة، والســمات النفســية والجســدية للرجــل  »

والمرأة.
اليوم الثالث: ليلة الدخلة وأصول المعاشرة الزوجية . »
اليوم الرابع: ميزانية األسرة واالستقرار المالي. »
يقــدم مركــز مهــارات للتدريــب المعتمــد مــن المؤسســة العامــة للتدريــب المهنــي والتقنــي. منــذ أن افتتح  »

علــى يــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر الدكتــور فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبــد العزيــز عــام ) 
1430 هـ(.

عدد المتدربين خالل السنوات الماضية : )12330( متدرب ومتدربة. »

لمحات عن دورة المقبلين والمقبالت على الزواج:



الحملة استطاعت تسليط الضوء 
على أهمية التأهيل وحضور 

الدورات قبل الزواج

في نهاية الحملة، تم نشر استبيان رضا المستفيدين لقياس مدى 
فاعلية الحملة وتقييم أدائها من منظور المستفيدين 

تقييمك للترويج والنشر واإلعالن 
عن الحملة

وسائل الحملة متنوعة وفيها 
تجديد

قياس رضا المستفيدين 

مشارك 

نسبة الرضا

١٤٠٠

٪ ٩٠
المحتوى والمادة التوعوية مؤثرة 

ومقنعة



المنصة اإللكترونية للحملة 

إنشاء منصة الكترونية للحملة 
تحتوي على : 

تعريف بالحملة  »
إصدارا ت الحملة كاملة  »
أخبار وفعاليات الحملة »
الخطــة الزمنيــة لــدورات المقبلين  »

أشــهر  ســتة  لمــدة  والمقبــات 
ــرة  ــا مباش ــجيل فيه ــم التس يت



زيارة لمنصة الحملة 

إنجازات الحملــة 

مادة تم نشرها

مستفيد ومستفيدة

١٤١
٣١٠,٠٠٠

لوحة في 
شوارع بريدة 

٣٥

إصدارات تشويقية 
قبل انطالق الحملة 

استفتاء 
رأي 

ملف 
تفاعلي 

٧١

١
ساعة 
تدريبية

٨٥

مادة توعوية 
وإثرائية

١٥

مسابقات
٢

تصميم 
جرافيك

٢٥

١٧٠٠٠



إصدارات 
تشويقية قبل 

انطالق الحملة 
تم نشر مجموعة من التصاميـم 
التشويقية إضافة إلى فيديو قبل 
انطالق الحملة  بهدف التمهيـــد 
التسويقي وجذب أكبر قدر ممكن 
من المستهدفيـــــن للحملـــــة 

والتنوع في  أساليب التسويق. 

المواد اإلعالمية والتسويقية



المواد اإلعالمية والتسويقية

لوحــــة فـــي 
شوارع بريدة  ٣٥



فيديو هوية الحملة 

آراء المستفيدين 
من دورات أسس 

الحياة الزوجية 
الصحيحة 

فيديو قصير، 
دعوة للتسجيل 

في الدورات 
التدريبية 

كلمة مدير عام الجمعيةكلمة رئيس مجلس اإلدارة 

المواد اإلعالمية والتسويقية



 لإلطالع على
 الملف التفاعلي

 لمشاهدة استفتاء
  الرأي عبر تويتر

الملف التفاعلي 
أصدرت الحملة ملفاً تفاعلياً pdf تضمن مواداً 
توعوياً وروابط حية لمتابعة إصدارات الحملة 

إضافة إلى مواعيد وطرق التسجيل في دورة 
أسس الحياة الزوجية الناجحة  

المواد اإلعالمية والتسويقية



مادة
مستفيداً

١٥٣٩٢٠٠
مقتطفات من دورة: أسس الحياة 

الزوجية الناجحة.
التوجيهات الزوجية .. احذر أخذها 

من مصادر غير آمنة 
موشن جرافيك.. المشروع األهم

المواد التوعوية 



فارس األحالم... ال يوجد إال في 
األحالم.

الحب رؤية شاملة  للدكتور/  
سعد الخلف

التثقيف الزواجي  للمدرب 
أ/ علي الحربي 

مراحل االنصات 
أ. صالح المحيميد

تعرفي على نفسك أوالً 
د. إبراهيم الخليفي

أ.د. فاطمه الفريحي نائبة 
الرئيسة واألمين العام للجنة 

النسائية التنموية بمنطقة 
القصيم

التوافق بين الزوجين ..هل هو 
مهم؟ 

الخالفات الزوجية .. كيف نجعلها أمراً 
إيجابياً؟

تمسك بركني الزواج  ..

المواد التوعوية



البرامج اإلثرائية والتدريبية 

يوماً مستفيداً مدرباً  ساعة

٣١ ١٧٥٦٢٠٠ ٨٥
عشر مبادئ لالتزان واالستقرار 

األسري للدكتور / مصطفى أبو سعد
رحلة حب للمدرب أ. فهد 

الرشيد 
الزواج الناجح  لالستاذ / ثامر 

الصالح

المواد التوعوية



دورة أسس الحياة الزوجية الناجحة للمقبلين على الزواج 

دورة شريك حياتي كيف أسعده ويسعدني؟ للمقبالت على الزواج 

الحقوق والواجبات

الفروق بين الرجل والمرأة

دورة )تطوير مهارات المدربات  لدورة المقبالت 
على الزواج(

التوازن المالي بعد الزواج

توجيهات طبية 

فن التعامل مع المشكالت

 المحور الشرعي واالقتصادي

ليلة الدخلة أولى خطوات النجاح

لمسات أنثوية 

المواد التوعوية

أهم الفروقات بين الرجل والمرأة  
للدكتور خليفة المحرزي

رحلة حب
 للمدرب أ. فهد الرشيد 

 إدارة المشكات االسرية 
باحترافية أ / أحمد المنصور

الشخصية الواثقة
 أ/ أحمد الرفاعي



مشاركاً

مشاهدة ألسئلة المسابقة

١٠١٥٠
٢١٨٩٠٠

مسابقات
٢

المسابقات 



مشاهدةإصداراً
٢٥188,000

إصدارات الجرافيك 

إصدارات إعالمية وتوعوية مكثفة خالل فترة الحملة 

عبر منصات »أسرة« االلكترونية المختلفة



إصدارات الجرافيك 



تشريفات وزيارات 
ــع  ــة، اطل ــى اإلداري للجمعي ــم للمبنــــ ــالل زيارته خ
العديــد مــن المســئولين والشــخصيات االجتماعيــة 
ــا  ــة وإصداراته ــي الحمل ــة ف ــود المبذول ــى الجه عل
وبرامجهــا. وقــد ثمنــوا مــا رأوه مــن جهــود مبذولــة 

لتحقيــق هــدف الحملــة. 



مدير مركز التنمية االجتماعية ببريدة
 أ. سلطان بن سليمان الرجيعي

 أمين منطقة القصيم
م.  محمد بن مبارك المجلي

تشريفات وزيارات 



وسائل  النشر واإلعالم 



تغطيات واهتمام إعالمي بالحملة 



تغطية واهتمام بالحملة من الشخصيات 
اإلعالمية والمجتمعية 



مخرجات الحملة: 

أما قياس األثر: 

قريــــباً تحت التنفيذتم تنفيذه

تدريب المدربات على 
دورة المقبالت على 

الزواج لمدة ثمانية أيام 

سُيكلف مركز الدراسات والبحوث األسرية في جمعية أسرة بإجراء دراسة علمية بعد عام على 
جميع الذين تم تدريبهم منذ بداية الحملة للتأكد من تحقق األهداف بعيدة المدى التي تسعى إلى 

تحقيق االستقرار والسعادة الزوجية. 

إرسال رابط المنصة اإللكترونية 
للحملة والدورات لمحكمة األحوال 

الشخصية ليتم تعميمه على 
مأذوني األنكحة بحيث يرسل لكل 

مقبل على الزاج  

إقامة ملتقى علمي للخبراء 
والمستشارين في مجال 
تدريب وتأهيل المقبلين 
والمقبالت على الزواج في 

المملكة 



شكراً 
نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير

 لكل من أسهم في نجاح هذه الحملة

 سائلين هللا عز وجل أن يكتب أجرهم. 

شكراً 



تم بحمدهللا  





 بسم هللا وعلى بركة هللا تدشين

#نحــو_زواج_ناجــح

الراعي الحصري: سليمان بن إبراهيم العمري »


