تجدونا في ...
مكاتب االرشاد االسري بمراكز التنمية االجتماعية
التابعة لوزارة التنمية االجتماعية في مملكة
البحرين وهي :
مركز عبداهلل بن يوسف فخرو االجتماعي
هاتف 17102356 :

مملكة البحرين

Kingdom of Bahrain

مركز مدينة حمد للتنمية االجتماعية
هاتف 17102314 :

''مودة ورحمة''

مركز مدينة عيسى للتنمية االجتماعية
هاتف 17102342 :

مركز الرفاع للتنمية االجتماعية
هاتف 17102343 :

مركز سترة للتنمية االجتماعية
هاتف 17102345 :

مرف�أ البحرين املايل  -الربج الغربي

Bahrain Financial Harbour - West Tower

Tel: +973 17873789 - Fax: +973 17104912
P.O.Box: 32868 Kingdom of Bahrain

مركز المنامة للتنمية االجتماعية
هاتف 17727256 :

مركز جد حفص للتنمية االجتماعية
هاتف 17102337 :

E-mail:familychildhood@social.gov.bh
website: www.social.gov.bh

@MOSDsocial

mosdsocial

mosdbahrain

mosdsocial

جميع احلقوق حمفوظة لوزارة التنمية االجتماعية
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مركز ابن خلدون للتنمية االجتماعية
هاتف 17102354 :

لال�ستف�سار :خط االت�صال الوطني

For enquiries: National Contact Center

نرتقي بالفرد  ..نرتقي بالمجتع

أسرة اإلرشاد األسري متواجدة لخدمتكم دائمًا بعون اهلل

Empowering the Individual ... Advancing the Society

80008001

مودة ورحمة
قال تعالى في كتابه الكريم
«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة»
الزواج نظام اجتماعي مؤسسي وسبب في
استقرار الرجل والمرأة نفسيًا وعاطفيًا واجتماعيًا
فهو يشبع احتياجاته وميول االنسان فى تكوين
أسرة ويعتبر حق لكل إنسان .ويترتب على الزواج
حقوق وواجبات بين أفراد األسرة من وجوب نفقه
إسكان وكسوة وأثاث وتربية...إلخ .واألسرة جماعة
بيولوجية واجتماعية تتكون من رجل وامرأة تقوم
بينهما عالقة زوجية مقررة شرعية معترف بها.
والزواج الناجح يولد لدى الزوجين ميل لتجنب
المشكالت أو حلها وتقبل مشاعرهم المتبادلة
والمشاركة في المهام واالنشطة وتحقيق
التوقعات الزوجية لكل منهم من خالل
التعبير العاطفي وإشباع حاجاتهما األساسية
والعاطفية واالجتماعية بحيث تحقق لهما
السعادة والرضا.
كما بالزواج الناجح تتكون االسرة السعيدة التي
يعبر أفرادها عن مشاعرهم وأفكارهم بصراحة
وبطرق إيجابية ويفهمون إنفعاالت بعضهم
البعض ويتقبلونها ،كما يتقاسم أفرادها
المهمات والمسئوليات إلنجاح حياتهم وتنعم
األسرة الناجحة بأفراد متحابين يحاولون تقليل
خالفاتهم أو منع حدوثها ويحترمون بعضهم
البعض في ظل أجواء تسودها المرح والسعادة
والرضا.

أهداف الدورة
تمكين المقبلين علي الزواج من معرفة األسس
الصحيحة إلختيار شريك الحياة أو شريكة الحياة
التعــــــرف عــلى طبيعـــــة المـــــــرأة والــــــرجل
الفسيولوجيـــــة ،واالنفعاليـــــــة ،واالجتماعيـــــة،
والعقلية الجنسية ،والعاطفيه .....إلخ
اإللمام بحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة
تزويد المقبلين على الزواج بالمعلومات الصحيحة
للحياة عن آسس الزواج الناجح
تدريبهم على فنيات الحوار االيجابي الفعال بين
الزوجين.
تزويدهـــــم بالمعلومـــــات الصحيحــــة للحيــاة
الجنسية وإطالعهم علي مهارات وفنيات نجاح
العالقة الجنسية بين الزوجين
إطالعهم على أهم المشكالت التى قد تواجه
المقبلين على الزواج فى بداية وأثِناء الحياة
الزوجية وتمكينهم من المهارات والفنيات لتجاوز
تلك المشكالت بشكل فعال وايجابي

محاور الدورة
 التعريف بالزواج. أهداف الزواج. طبيعة المرأة والرجل. األسس الصحيحة إلختيار شريك الحياة. التعرف على الشريك. معالجة المفاهيم الخاطئة. طبيعة الحياة الزوجية. العالقات األسرية. العالقة الحميمة. فنون ومهارات إنجاح الحياة الزوجية.أساليب وطرق معالجة المشكالت الزوجيةبشكل فعال وإيجابي.

الفئة المستهدفة  :المقبلين على الزواج
والراغبين بحضور الدورة استعدادًا للزواج من
الجنسين (ذكور  ،إناث).
مدتها  :يومين بمعدل ثالث ساعات يوميًا.

