
لإلرشاد األسري والزواجي
المؤتمر الدولي األول

التــقريــر الختــامي

ل�رشــاد ا�سـري والزواجـي
للمؤتمر الدولي ا�ول

ACA-20210000615
رقم االعتماد

ساعة تدريبية12

الشريك التنفيذي

مهنية الممارسة ، وحاجة المجتمع



رؤية المؤتمر

نـحـــو مرجعيــة علميـة ومهنيـــة
في اإلرشاد الزواجي واألسري.

رؤية المؤتمر
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في اإلرشاد الزواجي واألسري.
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رؤية المؤتمر

نـحـــو مرجعيــة علميـة ومهنيـــة
في اإلرشاد الزواجي واألسري.

رسالة المؤتمر
مؤتمر علمي بمعايير مهنية وتطبيقية

في مجال اإلرشاد الزواجي
واألسري.

التــقريــر
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لـغـــــة المؤتمـــر
العربيــة و اإلنجليزيــة

افتــــــراضـي
عن ُبـعـد عبر زووم

التوقيـــــــت

تــاريخ االنعقــاد
2021/ 4 / 5-3

ورش العمــــــــــــــل :                       السبت من      10ص - 4م
حفل االفتتاح والورشة الرئيسية: السبت من  6:30 م  - 8م
جلسات المؤتمر  :                        األحــد  من       9 ص - 4م
جلسات المؤتمر  :                        االثنين من       2  م  - 6م

التــقريــر
ل�رشــاد ا�سـري والزواجـيالختــامي

3للمؤتمر الدولي ا�ول



الهدف العام للمؤتمر

السعودي  المجتمع  في  األسري  بالعالج  النهوض 
والممارسة  والتعليم  البحث  تعزيز  خالل  من 
المعرفة  وتبادل  الدولي  التعاون  وتعزيز  السليمة 

التي تدعم صحة ورفاهية األسر واألفراد .

التــقريــر
ل�رشــاد ا�سـري والزواجـيالختــامي
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تأسيس مرجعية علمية ومهنية؛ لتأهيل 
الممارسيـن في مجـال اإلرشــاد األسري 

والزواجـي.

التعريـــــف بمفهــوم اإلرشـــاد األســــــري 
والزواجـي االحتـرافي.

بناء الضوابط والمعايير األخالقية للممارسين 

في مجال اإلرشاد األسري والزواجي. 

األهداف
الفرعيــــة

التــقريــر
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الفئـــــــــــــــــات
المستهدفة
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المختـــصون في مجـال اإلرشـــاد األســـــري 
والزواجي بالجامعات ومراكز اإلرشاد 

القضـــاة والعـــاملون في مجــال اإلصـــالح 
األسـري. 

األطبــــــــــــاء واألخصائيــــون النفسيــــــون.الممارسون لإلرشــــاد األسـري والزواجـــي.

األخـصائيـــــون والباحثــــــون االجـتماعيــون. 
الباحثون والمهتمون في مجال اإلرشاد 

األسري والزواجي.
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نــــوع المشاركــة

بحـــث علمي .

ورقة علميـة .
ورشـــة عمـــل.

حلقـــات النقاش .

مــــدة المؤتـمــر

بـــما فيـها االفتتـــاح
أيـــــام3

االعتـــــماد

للتخصصات الصحية

الهيـئـــــــــــة
السعودية

ACA-20210000615
رقم االعتماد

ساعة12

شريك التدريب
التــقريــر
ل�رشــاد ا�سـري والزواجـيالختــامي
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أعداد الحضور

نسبة المشاركة

104
نسبة المشاركة

165
نـــســاءرجــــال
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د. عبد العزيز بن عبد الله الدخيلأع
أستاذ الخــدمـــة االجتــماعيــــة 

أستاذ علم اجتماع التنمية والتغير االجتماعي

خدمة اجتماعية -إدارة مؤسسات اجتماعية

جـــامـعة المــلـك ســــــعود ســــابـًقا

د. عبد الرحمن بن محمد الخراشـي
جامعة اإلمـام محمد بن ســعود

اإلسالميـــــة

د. راويـــة بنت أحمــد القـحطانـي
وزارة التعليــــم

مـاجستيـــــر علــــم االجتـــــــماع أ. هبـه بنت حامـد العـوهلي � �

د. منصور بن صالح الدهيمان
رئيس اللجنة

رئيــــس مركــز مــــــودة و رحمـــــة
لالستـــشــــارات األسـريـــــــة

استـشاري عالج زواجي وأسـري

التــقريــر
ل�رشــاد ا�سـري والزواجـيالختــامي
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ورش العمل التدريبية المصاحبة للمؤتمر 

ورش العمل التدريبية المصاحبة للمؤتمر

ورش العمل التدريبية
المصاحبة للمؤتمر

اليوم    األول

ورش العمل التدريبية المصاحبة لفعاليات المؤتمر

مقدم الورشة

Prof. Joyce Ma
Department of Social Work -The Chinese University of Hong Kong

د. محسن لطفي
أستاذ اإلحصاء والقياس المشارك

خطوات تصميم المقاييس
التوافق الزواجي انموذًجا

Multiple family therapy for Hong Kong
Chinese families of children with
attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD)

العالج األسري الطبي
( النظرية والتطبيق )

آالء الشريــف
أخصائي عالج زواجي وأسري

أستاذ الخدمة االجتماعية المساعد والمعالج األسري والزواجي بمركز مودة ورحمة

العالج السردي الروائي 
في العالج واإلرشاد األسري

د. أحمد بن عبد الرحمن البار

العنوان

1

2

3

4

من 10ص
إلى  1  م

من 10ص
إلى  1  م

مـن  1 م
إلى  4 م

مـن  1 م
إلى  4 م

(  اليوم األول : ٣ أبريل)

لإلرشاد األسري والزواجي
المؤتمر الدولي األول

12
قدمتها ا�ستاذة

آالء الشريف
مرشحة دكتواره تخصص عالج أسري  وعضو هيئة تدريس جامعة الملك عبد العزيز

العالج ا�سري الطبي
النظرية والتطبيق

ورشة عمل تدريبية بعنوان

34

العـالج ا�ســـــــري الروائـــــي
في العالج وا�رشاد ا�سري

ورشة عمل تدريبية بعنوان

Presented by

Prof . JOYCE  MA
Department of Social Work -The Chinese University of Hong Kong

Multiple family therapy for Hong Kong
Chinese families of children

with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

ورشة عمل تدريبية بعنوان

قدمها الدكتور 

أحمد بن عبداللرحمن البار
أستاذ الخدمة ا�جتماعية  المساعد والمعالج ا�سري والزواجي بمركز مودة ورحمة

خطوات تصميم المقاييس
التـوافـق الزواجــــي انموذجـــا

ورشة عمل تدريبية بعنوان

قدمها الدكتور 

محسـن لطفـي
أستاذ ا�حصاء والقياس المشارك
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لإلرشاد األسري والزواجيفقرات حفل افتتاح المؤتمر 
المؤتمر الدولي األول
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لإلرشاد األسري والزواجيكلمة راعي الحفل
المؤتمر الدولي األول

لقــد اهتــم ا�ســالم با�ســرة اهتماًمــا كبيــًرا وســّمى ا² عقــد الــزواج ميثاًقــا غليظــا ، وحيــث أن ا�ســرة هــي النــواة ا�ســاس فــي 
المجتمــع حيــث أن صــالح ا�ســرة ســيؤدي حتًمــا إلــى صــالح المجتمــع ، ومــن هنــا وضــع ا�ســالم العديــد مــن القواعــد التــى تضمــن 
صــالح الحيــاة الزوجيــة إال أنــه قــد يعتليهــا بعــض القصــور ومــن هنــا كان ا�رشــاد ا�ســري أحــد أهــم الوســائل ا�صالحيــة 

بالمجتمع التى نحرص عليها.

راعي الحفل

الدكتور / عبدا² بن احمد الوهيبي

وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية للتأهيل والتوجيه االجتماعي
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لإلرشاد األسري والزواجيالجلسة العلمية االفتتاحية  
المؤتمر الدولي األول

يعــد مفهــوم ا�رشــاد مــن المصطلحــات التــى تســتخدم فــي كافــة مجــاالت المجتمــع ،  ويمكــن تعريــف ا�رشــاد االجتماعــي بأنــه 
عالقــة مهنيــة بيــن المرشــد والمسترشــد تهــدف إلــى مســاعدة الشــخص الباحــث عــن اإالرشــاد علــى الغلــب علــى الصعوبــات 
التــى تواجــه حياتــه وعــدم التوافــق الــذى يعانــي منــه حيــث تتميــز هــذه العالقــة بالمشــاركة الوجدانيــة والتركيــز علــى النواحــي 

االجتماعية في حياة طالب المساعدة وتغيير البيئة المحيطة به .

جزء من كلمة  سمو ا�ميرة / منيرة بنت عبدالرحمن آل سعود

المتحدث الرئيس

صاحبة السمو ا�ميرة الدكتورة / منيرة بنت عبدالرحمن آل سعود

نائبة رئيس مجلس إدارة المركز الخيري لÉرشاد  االجتماعي واالستشارات ا�سرية
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الجلسات العـلميـة

فلسفة اإلرشاد األسري والعالج المهني

أدارها: أ.د.سامي بن عبدالعزيز الدامغ
رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات االجتماعية

1

2

3

4

الموضوعاتم

اإلرشـــــاد األســـــري والتــــخصص
د. عبد العزيز الدخيل

أستاذ الخدمة االجتماعية المشارك
بجامعة الملك سعود

المشكالت األسرية في المجتمع السعودي
د. أحمد المقبل

أستاذ علم االجتماع المساعد
بجامعة اإلمام محمد بن سعود

المعايير المهنية واألخالقية ، تقديم خدمات اإلرشاد والعالج األسري
د. محمد األحمري

دكتوراه الخدمة االجتماعية
ممارس في المجال الصحي

اإلرشاد األسري والزواجي المفهوم واألسس
أ.د. محمد بن مسفر القرني

أستاذ الخدمة االجتماعية
بجامعة أم القرى

المتحدثين

الجلسة األولى بعنوان : اليوم    الثاني
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لإلرشاد األسري والزواجيالجلسة ا�ولى  ( اليوم الثاني )
المؤتمر الدولي األول

2

4 3

1

فلسفة ا�رشاد ا�سري والعالج المهني
ا�رشاد ا�سـري والزواجي ( المفهوم وا�سس )

الجلسة ا�ولى

قدمها ا�ستاذ الدكتور 

محمد بن مسفر القرني
أستاذ الخدمة االجتماعية بجامعة أم القرى

فلسفة ا�رشاد ا�سري والعالج المهني
ا�رشــــــــــاد ا�ســــــــــري والتـخـــــــصص

الجلسة ا�ولى

قدمها  الدكتور 

عبدالعزيــز الدخيــــل
أستـــــاذ الخدمــــة االجتـماعيــــة المشــــارك بجـامــعة الملك ســـعـــود

فلسفة ا�رشاد ا�سري والعالج المهني
المعايـيــــــــر المهنيـــــــة وا�خالقيــــــــة

الجلسة ا�ولى

قدمها الدكتور 

محمد ا�حمري 
دكتــــــــوراه الخـدمــــــة االجتماعيـــــة - ممـــــارس في المجـــــال الصحــــــــي

فلسفة ا�رشاد ا�سري والعالج المهني
المشكالت ا�سرية في المجتمع السعودي

الجلسة ا�ولى

قدمها  الدكتور 

أحمـــد المقبــل
أستـــــاذ عـلــــم االجتــماع المســاعد بجــامــعـة ا�مـام محمــد بن ســـعـود



التــقريــر
ل�رشــاد ا�سـري والزواجـيالختــامي

17للمؤتمر الدولي ا�ول

الجلسة الثانية بعنوان : اليوم    الثاني الجلسات العـلميـة

اإلرشاد األسري مسيرة 15 عام ( اإلشراف والتدريب )

1

2

3

4

الموضوعاتم

وظائف األسرة وكيفية وضعها في قالب عيادي مع العمالء ،
عرض نموذج عيادي

أ.ميسون الخضيــر
معالج أسري وزواجي

بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني

أ. سلمى الوهيبةنـمـــوذج مقتــــــرح للتقييـــــم األســـــري الشـــامل
أخصائي عالج زواجي و أسري

اإلرشاد األسري والزواجي
 التدريب وعملية االشراف العيادي

د. رهام قصاص
استشاري عالج زواجي وأسري

مستشفى الحرس الوطني

التحديات التي تواجه اإلرشاد األسري والزواجي في المجتمع السعودي
د.عمر المديفر

استشاري طب نفس األطفال والمراهقين
معالج أسري

المتحدثين

أدارها: د.منــصور بن صــالـح الدهيـمان
استـشاري عالج زواجي وأسـري - رئيـس مركــز مودة و رحمـة لالستشارات األسرية
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18للمؤتمر الدولي ا�ول

لإلرشاد األسري والزواجيالجلسة الثانية ( اليوم الثاني )
المؤتمر الدولي األول

2

4 3

1

ا�رشاد ا�سري مسيرة 15 عام ( ا�شراف والتدريب )
التحديات التي تواجه ا�رشاد ا�سري والزواجي في المجتمع السعودي

الجلسة الثانية

قدمها  الدكتور 

عمر المديفر
استشاري طب نفس ا�طفال والمراهقين - معالج أسري

ا�رشاد ا�سري مسيرة 15 عام ( ا�شراف والتدريب )
وظائف ا�سرة وكيفية وضعها في قالب عيادي مع العمالء

الجلسة الثانية

قدمتها  ا�ستاذة

ميسون الخضير
معالج أسري وزواجي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني

ا�رشاد ا�سري مسيرة 15 عام ( ا�شراف والتدريب )
نموذج مقترح للتقييم ا�سري الشامل

الجلسة الثانية

قدمتها ا�ستاذة

سلمى عبيد الوهيبة
أخصـائـــي عـــالج زواجـــــي وأســري

ا�رشاد ا�سري مسيرة 15 عام ( ا�شراف والتدريب )
ا�رشاد ا�سـري والزواجي ( التدريب وعملية ا�شراف العيادي )

الجلسة الثانية

قدمتها  الدكتورة

رهــــام قصاص
استشاري عالج زواجي وأسري - مستشفى الحرس الوطني
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الجلسة الثانية بعنوان : اليوم    الثاني الجلسات العـلميـة

واقع اإلرشاد األسري في المجتمع السعودي 

1

2

3

الموضوعاتم

حتى تكون معالجا أسريا
د. أحمــــــــــد البــــــــار

أستاذ الخدمة االجتماعية المساعد
والمعالج األسري والزواجي بمركز مودة ورحمة

أ .  عــلـــــي الحربـــــيمهارات تقديم االستشارة األسرية
ممارس صحي بمجمع إرادة للصحة النفسية

د. هشام المديميغاإلرشاد األسري ورؤية المملكة 2030
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

المتحدثين

تديرها: د/ جيــــــهان بنت صـــالـح الرضــــــي
عميـــدة كليــة الخـدمة االجتـماعية - جـامــعة األميـــرة نـــــورة
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لإلرشاد األسري والزواجيالجلسة الثالثة ( اليوم الثاني )
المؤتمر الدولي األول

2

3

1

واقع ا�رشاد ا�سري في المجتمع السعودي
ا�رشاد ا�سـري ورؤية المملكة 2030

الجلسة الثالثة

قدمها الدكتور 

هــشام  المديـميغ
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

واقع ا�رشاد ا�سري في المجتمع السعودي
حتى تكون معالًجا أسرًيا

الجلسة الثالثة

قدمها  الدكتور 

أحمد بن عبدالرحمن البار
أستـــــاذ الخدمــــة االجتـماعيــــة المساعد- جـامــعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

واقع ا�رشاد ا�سري في المجتمع السعودي
مهارات تقديم االستشارة ا�سرية

الجلسة الثالثة

قدمها ا�ستاذ

علــي الحربــي
 ممـــــارس صحــــــــي بمجمع إرادة للصحة النفسية
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الجلسات العـلميـة
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الجلسة الثانية بعنوان : اليوم    الثالث الجلسات العـلميـة

مهارات وفنيات اإلرشاد األسري في ظل التحول الرقمي

1

2

3

4

الموضوعاتم

          Prof. Desiree M. Seponski
Assistant Professor at The University of Georgia

Caring for individuals, families , and communities:
Challenges of marriage and family counseling amidst and post
traumatic experience.

مهارات االرشاد األسري في ظل التحول الرقمي
د. هـــــــدى حجـــــــازي

أستاذ الخدمة االجتماعية

التطبيقات الرقمية في ممارسة االرشاد األسري
د. خلود العبد الكريم

أستاذ الخدمة االجتماعية المساعد 
جامعة الملك سعود

غياب خدمات االرشاد االسري والزواجي لذوي االحتياجات الخاصة
(الواقع والمأمول)

أ.د. زين العابدين رجب
أستاذ الخدمة االجتماعية بجامعة حلوان

المتحدثين

يديرها: د/ نـــــــاصر بن صـــالـح العـــــــــود
أستاذ الخدمة االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود
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لإلرشاد األسري والزواجيالجلسة الثانية ( اليوم الثاني )
المؤتمر الدولي األول

2

4 3

1

مهارات وفنيات ا�رشاد ا�سري في ظل التحول الرقمي
غياب خدمات ا�رشاد ا�سري والزواجي لذوي االحتياجات الخاصة

الجلسة الثانية

قدمها  الدكتور 

زين العابدين رجب
أستاذ الخدمة االجتماعية  - جامعة  حلوان

مهارات وفنيات ا�رشاد ا�سري في ظل التحول الرقمي
Caring for individuals, families , and communities

Challenges of marriage and family counseling amidst and post traumatic experience.

الجلسة الثانية

Presented by

Prof. Desiree M. Seponski
Assistant Professor - The University of Georgia

مهارات وفنيات ا�رشاد ا�سري في ظل التحول الرقمي
رؤيــــــة اجتماعية استشرافية

الجلسة الثانية

قدمتها ا�ستاذة الدكتورة

هدى محمود حجازي
أستاذ الخدمة االجتماعية - جامعة الملك سعود

مهارات وفنيات ا�رشاد ا�سري في ظل التحول الرقمي
التطبيقات الرقمية في ممارسة ا�رشاد ا�سري

الجلسة الثانية

قدمتها  الدكتورة

خلود العبد الكريم
أستاذ االجتماعية المساعد - جامعة الملك سعود
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لإلرشاد األسري والزواجيالتــوصيـات الختامية للمؤتـمر
المؤتمر الدولي األول

التوصيات الختامية للمؤتمر الدولي األول
لإلرشـاد األسـري والزواجـي

المتحدث : د/ عبدالرحمن الخراشي
نائب رئيس الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين    وبعد:

أوصت مخرجات المؤتمر الدولي األول لإلرشاد األسري والزواجي والذي تنظمه الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية بجامعة الملك سعود بما يلي:

1 -   ضرورة حماية تخصص اإلرشاد األسري والزواجي وذلك من خالل سن القوانين والتشريعات الضامنة لممارسة المهنة بفعالية ومهنية عالية. 
2 - الدعوة الى عقد الشراكات الفعالة بين القطاع الربحي والغير ربحي ومراكز اإلرشاد األسري والزواجي من خالل عقد البرامج لدعم األسر األكثر احتياجًا لخدمة 

اإلرشاد األسري والزواجي.
3 - استحداث وتطوير البرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر لتطوير العاملين في قطاع مراكز اإلرشاد األسري والزواجي.

4 - االستفادة من المنح وبرامج المسؤولية االجتماعية في دعم مهنة اإلرشاد االجتماعي وحماية األسرة والمجتمع السعودي.
5 - االهتمام باإلنتاج العلمي وتوفير المراجع العلمية الحديثة للممارسين.

6 - دعم الدراسات والمشاريع البحثية المتخصصة في مجال اإلرشاد االجتماعي واألسرة.
7 - تصميم مبادرات مبتكرة تهدف الى تقديم أساليب نوعية لتعامل مع األسرة السعودية وتغيرات المجتمع السعودي.

8 - ضرورة تفعيل الشراكات العالمية مع المراكز التدريبية وبرامج الدراسات العليا الدولية وابتعاث مجموعة من المتخصصين الستكمال برامجهم التعلمية للحصول 
على معارف ومهارات نوعية.

9 - اسناد تنفيذ برامج االرشاد األسري وفق برنامج رؤية 2030الى قطاع مراكز اإلرشاد األسري والزواجي المحلية.
10 - تصميم وتنفيذ حمالت وبرامج توعوية وقائية للحد من المشكالت األسرية.

التحوالت  على  والتأكيد  والدعم  المرغوبة  غير  أثارها  من  الحد  على  والعمل  السعودية  األسرة  تواجه  التي  للمتغيرات  المجتمعية  التحوالت  برصد  االهتمام   -  11
اإليجابية.

12 - نتطلع من خالل الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية لدور ريادي وتنسيقي في عقد شراكات نوعية مع مراكز اإلرشاد والمؤسسات الوقفية والجهات 
المانحة لتحقيق أهداف وطنية واستراتيجية في هذا المجال.

13 - الدعوة النعقاد المؤتمر الدولي الثاني لإلرشاد األسري والزواجي العام القادم ومتابعة هذه التوصيات بشكل سنوي.

الشريك التنفيذي

التوصيات الختامية للمؤتمر األول لإلرشاد األسري والزواجي 
والمقام خالل الفترة من ٣-٢٠٢١/٠٤/٥م
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25للمؤتمر الدولي ا�ول

لإلرشاد األسري والزواجيالتــوصيـات الختامية للمؤتـمر
المؤتمر الدولي األول
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تغطية القنوات التليفزيونية والصحف  لفعاليات المؤتمر 

أصداء المؤتمر على مواقع التواصل االجتماعيأصداء المؤتمر على مواقع التواصل االجتماعيأصداء المؤتمر على مواقع التواصل االجتماعي

أصداء المؤتمر على مواقع التواصل االجتماعي

لإلرشاد األسري والزواجي
المؤتمر الدولي األول
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تغطية الصحف المحلية  لفعاليات المؤتمر 

تغطية وكالة ا�نباء السعودية ( واس ) لفعاليات المؤتمر

فعاليات المؤتمر 

في عيون الصحافة
السعودية

تغطية صحيفة المدينة أون الين للمؤتمر
لإلرشاد األسري والزواجي
المؤتمر الدولي األول



التــقريــر
ل�رشــاد ا�سـري والزواجـيالختــامي

28للمؤتمر الدولي ا�ول

لإلرشاد األسري والزواجيالشريك التنفيذي
المؤتمر الدولي األول

تتقدم الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية

خالص الشكر والتقدير

لشركة رؤية لخدمات ا�عمال

شريك النجاح التنفيذي الستضافتهم 

المؤتمر الدولي ا�ول لÉرشاد ا�سري والزواجي

والشكر موصول لسعادة الرئيس التنفيذي

ا�ستاذ / حاتم الشمري

وفريق عمله المميز على جهودهم المبذولة 

في نجاح المؤتمر

الشريك التنفيذي



497 959 555 966+للتواصل 

لإلرشاد األسري والزواجي
المؤتمر الدولي األول

التــقريــر الختــامي

ل�رشــاد ا�سـري والزواجـي
للمؤتمر الدولي ا�ول

الشريك التنفيذي


