هم�سة �أمل

لكل مطلق او مطلقة

رمبا ذهبت �أحالمكما �أدراج الرياح  ..وغابت
الإبت�سامة عن حياتكما الزوجية ..
ولكن  ..احلياة لن تتوقف عند نهاية م�ؤملة ..
ولن تنتهي ب�إنتهاء جتربة مريرة ..
فلنجعلها البداية لر�سم الإبت�سامة حلياة جديدة ..
ولنجعلها اخلطوة االوىل لن�سري نحو حتقيق

�أحالمنا ...

مرف�أ البحرين املايل  -الربج الغربي
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لال�ستف�سار :خط االت�صال الوطني

For enquiries: National Contact Center

80008001

أسرة اإلرشاد األسري متواجدة
دائما ً لخدمتكم بعون هللا ....

مملكة البحرين

Kingdom of Bahrain

هم�سـة �أمل
حلياة م�شرقة

قال تعاىل :
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مفهوم الطالق

يق�صد بالطالق �إنهاء الرابطة ال�شرعية الزوجية بني
الرجل وامل��ر�أة ،وقد يتم الطالق ب�إتفاق الطرفني ،وقد
يتم بنا ًء على �إرادة الزوج ،كما قد يتم بنا ًء على �إرادة
الزوجة من خالل االتفاق ودي ًا بينهما �أو من خالل حكم
ق�ضائي وفى هذه احلالة ي�سمى تطليق ًا.
الـدورة

• م�ساعدة املطلقني على فهم �أ�سباب الطالق ودور كل
منهما يف �إنتهاء الزواج.
• م�ساعدة املطلقني والأبناء على تقبل واقع الطالق.
• م�س ��اعدة املطلق�ي�ن عل ��ى التكييف مع حي ��اة مابعد
الطالق.
• م�س ��اعدة الأبن ��اء عل ��ى التكيي ��ف مع حي ��اة مابعد
الطالق.
الفئة المستهدفة

• املطلقني من اجلن�سني.
• املقبلني على الطالق.
مدة الدورة

• يومني.

محــــاور الــــدورة
 -1مرحلة ما قبل الطالق:
 �إ�ستعرا�ض �أ�سباب اخلالفات الزوجية تبع ًا لطبيعة�شخ�صية الزوجني والإختالف بينهما.
 التعرف على م�ستويات اخل�لاف��ات الزوجية و�صو ًالللمرحلة احل���ادة ل �ت ��ؤدي ب��ال��زوج�ين بالتفكري جديا
بالطالق.

 -2مرحلة ما بعد الطالق:
 �إ�ستعرا�ض �أث��ر الطالق على الطليقني وال�صدماتالنف�سية واالجتماعية التى حتدث �أزمة نف�سية وانفعالية
للزوجني والأطفال معا.
 التعرف على و�سائل التعامل مع واقع الطالق باختالفامل�ستويات الفكرية واالجتماعية للطليقني.
 م�ساعدتهم على تقبل واقع الطالق وموا�صلة حياتهمكما يجب.

 -3أثر الطالق على األبناء:
 التعرف ب��الآث��ار ال�سلبية للطالق على الأب �ن��اء فىحياتهم.
 �سبل م�ساعدة الأبناء فى التكيف مع م�شكالت انف�صالالوالدين.

