
دليل برنامج
قلبي وقلبه و الحب 

ُحّبٌ و سالم



على شرف وكيلة الجامعة لشؤون الّطالبات 
سعادة الدكتورة 

سارة بنت عمر الخولي

ُتِقيم جامعة أّم القرى  بالتعاون مع مركز ُيسر الّنسائّي و ّكلّية الّتصاميم

البرنامج الّسنوّي السادس ( قلبي وقلبه والحّب )
بعنوان

ُحّبٌ و سالم



توعية الفتيات المقبالت على الزواج والمتزوجات بأسس بناء أسرة ذات

ركائز قوية وثابتة أولها العالقة الزوجية المستقرة وما ُيبنى عليها من

شبكة عالقات وروابط بين أفرادها من الحب والتقدير واالحترام والتعاون

ا وسعادة ومكانة متميزة في
ً
واالنتماء ، وتضمن لها استقراًرا وأمن

المجتمع .

فكرة البرنامج 
ُحّبٌ و سالم

1



الموعد و المكان
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جماد الثاني-1011
فبراير-45

يومان 

من 9:25ص  إلى  12:20ماليوم األول 

من 9:30ص  إلى  12:00ماليوم الثاني 
في جامعة أم القرى - الزاهر

قاعة الجوهرة 
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المتحدثات

د. منى بنت حامد موسى د. إيمان بنت عبد الرحمن مغربيد. سميرة بنت أحمد  العبدلي 

مساعدة وكيلة الجامعة
للشؤون اإلدارية

وكيلة عميد معهد األمر
هي عن المنكر

ّ
بالمعروف والن

األستاذ المشارك بقسم
الّسكن وإدارة المنزل بكلّية

التصاميم

اليوم األول 

وعوّية 
ّ
لقاءات ت
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المتحدثات

د. أمل بنت محمد مردادد. عهد بنت محمد الجرفد. وفاء بنت عبد العزيز  محضر 

ربوّية
ّ
أستاذ اإلدارة الت

خطيط المساعد بجامعة أم
ّ
والت

القرى وكيلة مركز الدورات
التدريبّية 

أستاذ نظم المعلومات
المساعد بجامعة أم القرى
ووكيلة رئيس قسم نظم

المعلومات 

اخصائّي طب األسرة 

دوة العلمّية
ّ
الن

فكك العائلّي ، مخاطر وحلول
ّ
الت

اليوم الثاني

إدارة  د\ بتول بنت إدريس برناوي
األستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الّدين
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فعاليات برنامج حب وسالم

السالم الملكي

9:25

القرآن الكريم

9:30

كلمة مركز
سائّي

ّ
ُيسر الن

9:35

نشيد ُيسر

9:409:45

العرض
التعريفي
بالمركز 

كلمة وكيلة
الجامعة لشؤون

الّطالبات 

9:5510:5

العرض اإلنشادّي
حّب وسالم 

وعوّي
ّ
اللقاء الت

كيف نكون إيجابيين مع
أبنائنا؟

د. سميرة بنت أحمد  العبدلي 

وعوّي
ّ
اللقاء الت

هوّيتّي والء وانتماء

د. إيمان بنت عبد الرحمن مغربي

وعوّي
ّ
اللقاء الت

خصّية ، ودور األسرة في
ّ

الحّرية الش
تعزيز مفهومها الّصحيح لدى أبنائها

د. منى بنت حامد موسى 

10:2011:4012:00

12:20

اليوم األول  
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فعاليات برنامج حب وسالم

9:30

9:5010:20

9:50

12:00

اليوم الثاني

القرآن الكريم 

9:40 9:35

عريفّي
ّ
العرض الت

بالمركز 
مشهد ( أنا وحياتي )

صاميم
ّ
لّية الت

ّ
البات ك

ّ
ط

دوة العلمّية 
ّ
الن

 
فكك العائلّي

ّ
الت

،مخاطر وحلول

فكك األسرّي على
ّ
أثر الت

فسّي ألفراد
ّ
الالستقرار الن

األسرة 
التقنية وضعف العالقات
االجتماعّية في األسرة :

أسباب وحلول

الترابط األسري والّصّحة

د. عهد بنت محمد الجرفد. وفاء بنت عبد العزيز  محضر 

د. أمل بنت محمد مرداد

10:50

التكريم

11:20
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الفعالّيات الُمصاحبة للبرنامج

عرض إنشادي

سحوبات وهدايا

معرض فني

جلسات إرشاد أسرّي
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المعرض الفني الُمصاحب
يتكون من 

فن تشكيلي

لوحات تشكيلية

تصوير فوتوغرافي

صور مطبوعة

منتجات مبتكرة

فيديوهات

صاميم
ّ
بالتعاون مع كلية الت
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األقسام المشاركة

قسم السكن 
وإدارة المنزل

قسم تصميم
 األزياء

قسم التصميم
 الداخلي
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سائّي
ّ
للتواصل مع مركز ُيسر الن

مواقع التواصل اإلجتماعي

رقم إدارة المركز

0546402397

YOSRRFCYOSR1234

WWW.YOSR.SA

ESLAHH2008@HOTMAIL.COM


