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سعت وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ممثلة في وكالة 

اإلرشادية  الخدمات  تقديم  في  التوسع  إلى  االجتماعية  التنمية 

ومن  مباشرة،  مؤسساتها  خالل  من  أدائها،  وتجويد  األسرية 

خالل الترخيص واإلشراف واملتابعة للجهات األهلية، املتمثلة في 

جمعيات ولجان ومراكز التنمية األسرية.

مركز بيت الخبرة للبحوث  وانطالقا من الدور الذي اضطلع به 

والدراسات االجتماعية األهلي، في خدمات املنظمات األسرية في 

واستشارة   وتأهيال،  ودراسة،  بحثا،  السعودية،  العربية  اململكة 

املختصر  للدليل  الرابع  اإلصدار  يقدم  أن  يسعده  وتأسيسا، 

وسبل  وخدماتها،  الجهة،  اسم  على  املشتمل  األسرية،  للجهات 

التواصل معها.

هادفا إلى أن يكون أحَد أهّمِ األدلة التي سُيواصل املركز إصدارها 

بإذن هللا تعالى.

متوقعين أن يخدم هذا الدليل:

ذات  والوزارات  االجتماعية،  والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة    •

العالقة؛ مثل وزارة العدل، ووزارة االقتصاد والتخطيط، ووزارة 

التعليم، وغيرها.

• اللجنة التنسيقية للجهات األسرية، املنبثقة من وكالة التنمية 

االجتماعية في وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.

• الجهات األسرية نفسها؛ في تواصلها بعضها ببعض؛ لتحقيق 

التعاون والتكامل.

الشركات  في  املجتمعية  الشراكات  وإدارات  املانحة،  الجهات   •

واملؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات؛ لتحقيق التواصل 

اإليجابي؛ بتبني ودعم مشروعات التنمية األسرية في ربوع الوطن 

من خالل هذه الجهات املختصة.

البحثية  املؤسسات  في  العلمية  واألقسام  البحث،  مراكز   •

املجتمع  في  األسرية  الظواهر  دراسة  في  ترغب  التي  والتعليمية، 

السعودي.

التي  الخدمات  االستدالل على  يمكنه  الذي  واملقيم،  املواطن   •

تقدمها هذه الجهات، واالستفادة منها.

على  القارئ  أخي  لك  وشكًرا  خير،  لكل  جميعا  تعالى  هللا  وفقنا 

اقتنائك هذا الدليل، راجين منك أن تبدي أية ملحوظة تنمي أو 

وأكثر  وأدق  أكمل  الخامس  اإلصدار  يكون  أن  أجل  من  تعدل؛ 

أثرا وخدمات.

املدير التنفيذي للمركز
 د.خالد بن سعود الحليبي
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14-15األحساء الرشقيةمركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي )خبرة(

منطقة الرياض 

18الرياضالرياضجمعية التوعية والتأهيل االجتامعي )واعي(

19شقراء الرياضجمعية التنمية األرسية يف محافظة شقراء

20الرياضالرياض جمعية أبرار الخريية 

21الرياضالرياض جمعية بنيان الخريية النسائية للتنمية األرسية

22الرياضالرياض الجمعية السعودية الخريية لرعاية األرامل واملطلقات “أيامى” 

23األفالجالرياض جمعية التنمية األرسية مبحافظة األفالج

24حوطة بني متيمالرياضجمعية التنمية األرسية يف محافظة حوطة بني متيم

25الرياضالرياضمركز اإلبداع األرسي

26املجمعةالرياضجمعية سعداء للتنمية األرسية يف محافظة املجمعة

27الرياضالرياضمركز التنمية اإلنسانية لالستشارات األرسية

28الرياضالرياض جمعية ابن باز للتنمية األرسية

29الخرجالرياض جمعية التنمية األرسية يف الخرج )قرة أعني(

30الرياضالرياضاملركز الخريي لإلرشاد االجتامعي واالستشارات األرسية 

31الرياضالرياضمركز إصالح للتنمية األرسية يف حي امللك فهد

32الرياضالرياضمركز البديعة لالستشارات األرسية

33الرياضالرياضمركز اإلصالح األرسي يف حي النسيم

34الرياضالرياضمركز بيوت مطمئنة لإلرشاد األرسي

35الرياضالرياضمركز آسية لالستشارات الرتبوية واالجتامعية

36الرياضالرياضمركز االصالح األرسي بحيي بدر والشفا

37الزلفيالرياضجمعية التنمية األرسية بالزلفي )عائلتي(

38الرياضالرياضمركز اإلصالح األرسي بحي عرقة

39الرياضالرياضمركز اإلصالح األرسي بحي البديعة

40الرياضالرياضمركز اإلصالح األرسي بحي الوادي

41الرياضالرياضمركز األصالح األرسي بالنظيم والجنادرية

42الرياضالرياضمركز اإلصالح األرسي بحي الريان

محتويات الدليل
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43الرياضالرياضمركز اإلصالح األرسي بحي بالسويدي

44الرياضالرياضالجمعية السعودية ملساندة كبار السن )وقار(  

45الخرجالرياضجمعية مودة الخريية النسائية للحد من الطالق وآثاره

46الرياضالرياضالجمعية الخريية لإلرشاد وتنمية األرسة  

47الرياضالرياضالجمعية الخريية لرعاية األرس السعودية يف الخارج )أوارص(

منطقة مكة املكرمة

50القنفذةمكة املكرمةجمعية التنمية األرسية بالقنفذة

51جدةمكة املكرمةمركز اإلصالح األرسي بحي الصفا 

52قرية دوقةمكة املكرمةمركز غراس للتنمية األرسية

53الطائفمكة املكرمةالجمعية الخريية للمساعدة عىل الزواج والرعاية األرسية

54القنفذةمكة املكرمةمركز إيالف للتنمية األرسية يف محافظة القنفذة

55رابغمكة املكرمةجمعية التنمية األرسية مبحافظة رابغ

56جدةمكة املكرمةجمعية املودة للتنمية األرسية

57مكة املكرمةمكة املكرمةمركز إسعاد لالستشارات الرتبوية والتعليمية

58الطائفمكة املكرمةلجنة التنمية االجتامعية األهلية بالسيل

59الطائفمكة املكرمةمركز سكن لالستشارات األرسية

60جدةمكة املكرمةجمعية الشقائق بجدة

61الجموممكة املكرمةجمعية التنمية األرسية مبحافظة الجموم

62جدةمكة املكرمةجمعية حامية األرسة الخريية يف محافظة جدة

63مكة املكرمةمكة املكرمةجمعية توفيق األهلية

64خليصمكة املكرمةجمعية تََودُّد للتنمية األرسية يف محافظة خليص

65جدةمكة املكرمةالجمعية الخريية لرعاية األرس املنتجة  يف محافظة جدة

66جدةمكة املكرمةجمعية دعم لرعاية املطلقات واألرامل وأبنائهن يف محافظة جدة

67جدةمكة املكرمةجمعية اإلرشاد األرسي والنفيس مبنطقة مكة املكرمة

منطقة املدينة املنورة

70املدينة املنورةاملدينة املنورةجمعية بناء لإلرشاد األرسي

71املدينة املنورةاملدينة املنورةجمعية التنمية األرسية “أرسيت”



72العالاملدينة املنورةجمعية التنمية األرسية بالعال

73املدينة املنورةاملدينة املنورةمركز واعي لالستشارات

74ينبعاملدينة املنورةجمعية التنمية األرسية )سكن ومودة(

75املدينة املنورةاملدينة املنورةجمعية توافق لإلصالح األرسي باملدينة املنورة

76املدينة املنورةاملدينة املنورةجمعية رعاية األرامل واملطلقات واملعلقات

منطقة القصيم

78رياض الخرباءالقصيمجمعية الزواج والتنمية األرسية

79عنيزةالقصيمالجمعية الخريية لتيسري الزواج والرعاية األرسية بعنيزة )تآلف(

80البكريةالقصيمالجمعية الخريية للزواج والتنمية األرسية

81بريدةالقصيمجمعية التنمية األرسية بربيدة )أرسة(

82الرسالقصيمجمعية التنمية األرسية )حياة( مبحافظة الرس

83املذنبالقصيمجمعية التنمية األرسية مبحافظة املذنب

املنطقة الرشقية 

87حفر الباطن املنطقة الرشقيةمركز ألفة للتنمية األرسية يف محافظة حفر الباطن

88الدماماملنطقة الرشقيةجمعية التنمية األرسية باملنطقة الرشقية ) وئام(

89األحساء املنطقة الرشقيةجمعية التنمية األرسية باألحساء

90األحساء - الطرفاملنطقة الرشقيةمركز التنمية األرسية بالطرف

91األحساء - املربزاملنطقة الرشقيةمركز التنمية األرسية باملربز

92األحساء - العمراناملنطقة الرشقيةمركز التنمية األرسية بالعمران

93األحساء - العيوناملنطقة الرشقيةمركز التنمية األرسية بالعيون

94الظهراناملنطقة الرشقيةجمعية وميض للتنمية األرسية باملنطقة الرشقية

95الدماماملنطقة الرشقيةمركز التنمية األرسية بالدمام

96الخرباملنطقة الرشقيةجمعية ود الخريية للتكافل والتنمية األرسية يف محافظة الخرب

97الجبيلاملنطقة الرشقيةجمعية محبة للتنمية األرسية يف محافظة الجبيل

98بيقيقاملنطقة الرشقيةمركز التنمية األرسية ببقيق

99الدماماملنطقة الرشقيةجمعية إسعاد لرعاية األرامل واملطلقات

100رأس تنورةاملنطقة الرشقيةمركز التنمية األرسية يف محافظة رأس تنورة

101الخفجياملنطقة الرشقيةمركز التنمية األرسية يف محافظة الخفجي

102األحساءاملنطقة الرشقيةالجمعية الخريية لتيسري الزواج ورعاية األرسة باألحساء

103الخرباملنطقة الرشقيةالجمعية الخريية لألمومة والطفولة يف املنطقة الرشقية

المنطقة اإلدارية رقم الصفحةالمدينةالجهــــة



104الخرباملنطقة الرشقيةجمعية أفق لتنمية وتأهيل الفتيات

105الخرباملنطقة الرشقيةلجنة التنمية األرسية يف محافظة الخرب

منطقة عسري 

108الوادينيعسري جمعية التنمية األرسية بالواديني

109خميس مشيطعسريجمعية التنمية األرسية بخميس مشيط

110أبهاعسريجمعية التنمية األرسية )إرشاد( بأبها

111بيشةعسريجمعية التنمية األرسية )مرسة( يف محافظة بيشة

منطقة تبوك

113أملجتبوكجمعية سكن للتنمية األرسية مبحافظة أملج

114تبوكتبوكجمعية  التنمية األرسية بتبوك

115ضباءتبوكالجمعية الخريية للتنمية األرسية )ميثاق(

منطقة حائل
118بقعاء الرشقية حائلمركز اإلرشاد األرسي ببقعاء الرشقية يف محافظة بقعاء

119حائلحائل جمعية التنمية األرسية ) وفاق (

منطقة الحدود الشاملية

122محافظة رفحاءالحدود الشامليةجمعية مالذ للتنمية األرسية برفحاء

123طريفالحدود الشامليةلجنة التنمية األرسية بطريف

124عرعرالحدود الشامليةجمعية التنمية األرسية يف منطقة الحدود الشاملية )ألفه(

125عرعرالحدود الشامليةجمعية إسهام لإلرشاد االجتامعي يف محافظة عرعر

منطقة جازان 
127جازانجازان جمعية التنمية األرسية بجازان )رأف(

128جازانجازان جمعية التوعية والتأهيل االجتامعي )واعي( 

129صبياءجازانجمعية التنمية األرسية بصبياء

منطقة نجران

123بدر الجنوبنجران جمعية التنمية األرسية مبحافظة بدر الجنوب

124نجراننجرانجمعية التنمية األرسية )سعداء(

منطقة الباحة

135الباحةالباحةجمعية التنمية األرسية ) معني(

منطقة الجوف

137سكاكاالجوفجمعية التنمية األرسية مبنطقة الجوف )تواد(

المنطقة اإلدارية رقم الصفحةالمدينةالجهــــة
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الهاتف االستشارياسم الجمعية / املركزم

920000900جمعية التنمية األرسية باألحساء )أرسية(1

0542395357الجمعية الخريية لألمومة والطفولة يف املنطقة الرشقية2

0138117415 تحويلة 111جمعية التنمية األرسية باملنطقة الرشقية )وئام(3

920005205جمعية التنمية األرسية بالدمام4

920000900مركز التنمية األرسية 5

920000900مركز التنمية األرسية6

920000900مركز التنمية األرسية7

الهاتف االستشاري للجهات 
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920000900مركز التنمية األرسية8

920005205مركز التنمية األرسية ببقيق9

920005205مركز التنمية األرسية بالنعربية10

920005205مركز التنمية األرسية براس تنورة11

7670400-013مركز التنمية األرسية بالخفجي12

3480333-013جمعية محبة للتنمية االرسية13

7219000-013مركز ألفة األرسي14

920002213مركز إصالح للتنمية األرسية يف حي امللك فهد15

0532355510مركز اإلصالح األرسي بحي الوادي16

0557228225مركز االصالح االرسي بحي الريان17

0552974111مركز االصالح االرسي بحي عرقة18

0558989113مركز االصالح االرسي بحي السويدي19

0553992882مركز االصالح االرسي بحي البديعة20

0552293665مركز االصالح االرسي بحي بدر والشفا21
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0534003456مركز االصالح االرسي بحي النسيم22

0552850950مركز االصالح االرسي بحي النظيم والجنادرية23

0164323366مركز سعداء للتنمية األرسية24

0112297777 تحويلة 601جمعية ابن باز للتنمية األرسية25

920002213مركز التنمية األرسية ) إصالح( بالدرعية26

0112660008مركز البديعة لالستشارات األرسية27

920000192آسية الوقفية28

0164236699 تحويلة 107جمعية التنمية األرسية بالزلفي )عائلتي(29

0122890130مركز اإلصالح األرسي بحي الصفا - جدة30

0127406669الجمعية الخريية للمساعدة عىل الزواج والرعاية األرسية31

0502774411 واتس ابمركز إيالف للتنمية األرسية التابع لجمعية الرب - القنفذة32

0552282332جمعية تودد التنمية األرسية يف محافظة خليص33

0126900011 جمعية الشقائق بجدة34
 0126917733 / تحويلة 208

0148442212جمعية بناء لإلرشاد األرسي35

920011432جمعية مودة الخريية للحد من الطالق36
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920005770جمعية التنمية األرسية “أرسيت”37

مركز واعي لإلستشارات38
•0148385882 

•0148343454

جمعية التنمية األرسية )سكن ومودة(39
ينبع  البحر: 0143960076

ينبع الصناعية: 0143968281

0163641230الجمعية الخريية لتيسري الزواج والرعاية األرسية بعنيزة )تآلف(40

0163363333الجمعية الخريية للزواج والتنمية األرسية41

0163641230جمعية التنمية األرسية بربيدة )رسة(42

• 0138117415 تحويلة 111جمعية التنمية األرسية  باملنطقة الرشقية ) وئام(43

0172258866جمعية التنمية األرسية )إرشاد( بأبها44

920010155جمعية التنمية األرسية بتبوك45

0144331443الجمعية الخريية للتنمية األرسية )ميثاق(46

920026040  جمعية التنمية األرسية )وفاق (47

920017037جمعية التنمية األرسية مبنطقة الجوف )تواّد(48

920001057جمعية التنمية األرسية مبكة املكرمة )رفاء(49

0146428181جمعية التنمية األرسية يف محافظة القريات )أرستنا(50

 



إصدار : مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي 14 دليل الجهات األسرية بالمملكة  |  

مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات 
االجتماعية األهلي )خبرة(

املدينة : األحساء

املنطقة اإلدارية : الشرقية

املدير التنفيذي:

د.خالد بن سعود الحليبي

املدير اإلداري

د. سامي بن أحمد النعيم 

ضابط االتصال في املركز

 أ. عادل بن سعد الخوفي  

0505918458
رقم الترخيص : 1 

www.hess.sa          املوقع اإللكتروني

mail@hess.sa         البريد اإللكتروني

info@hess.sa                                        

أرقام التواصل

0135733111         

الجوال 1 :        0582000925 

 الجوال 2 :        0550288661

@Hess_Saudi   
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الخدمات والربامج للجهات واملؤسسات األرسيةاملسـار

التأهيل

 والتدريب

 النوعي

بناء وتصميم الحقائب التدريبيةتحديد االحتياجات التدريبية دبلوم اإلرشاد األرسي

تدريب املدربنيتدريبي املستشارينتدريب املصلحني

تدريب املنفصالتتدريب األمهات) أمومة(تدريب املقبلني عىل الزواج

التدريب عىل رأس العمل تدريب الفتياتتدريب املوظفني والعاملني

التأسيس

 والتطوير

  النموذجي

بناء الخطط االسرتاتيجية 
والتشغيلية

رفع كفاءة فريق العملتأسيس وتطوير املشاريع

بناء بيئة محفزة
خطة استدامة وبناء مصادر 

الدخل
إنضاج املشاريع

تأسيس وتطوير مراكز اإلصالحتقديم نظم تقنيةإدارة ورش عمل تطويرية

تأسيس وتطوير مراكز التدريبتأسيس وتطوير املراكز اإلعالميةتأسيس وتطوير مراكز اإلرشاد  

تجويد 

اإلنتاج

وإدارة 

العمليات

إعدادا لوائح تنظيمية وأدلة إجرائية حوكمة العملياتبناء إجراءات العمل

إدارة مشاريعاإلرشاف الفني مبعاير مهنيةتقويم األداء

قياس األثر وتقييم عوائد 

املرشوع
iso الحصول عىل شهادة الجودة

الحصول عىل شهادة التميز 

املؤسيس

الدراسات 

والبحوث

إعداد مقاييس وتطويرهادراسات استرشاف املستقبلبحوث ودراسات مسحية

تنظيم مؤمترات وندوات علميةتحكيم بحوث ودراساتإعداد معايري وكفايات  

املسابقات البحثيةاإلحصاء وإدارة البياناتنرش البحوث والدراسات



إصدار : مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي  دليل الجهات األسرية بالمملكة  |  

منطقة  الرياض
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إصدار : مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي 18 دليل الجهات األسرية بالمملكة  |  

املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة

أ. عصام بن أحمد ركن

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. محمد بن عبدهللا بامخرمة

رقم الترخيص : 340

املوقع اإللكتروني

www.wa3i.sa

البريد اإللكتروني 

info@wa3i.sa

أرقام التواصل:
0114976666 / 0506655635

فاكس : 0114972020

جمعية التوعية والتأهيل 
االجتماعي “واعي” 

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

خدمات استشارات نفسية.. 4

إصالح ذات البين.. 5

الدورات والبرامج التدريبية.. 6

البرامج العامة األسرية )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 7

الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 8

wa3isa
wa3isa
wa3isa
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املدينة : شقراء

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة

أ . عبيد بن سعود الحبيل

ضابط االتصال في املركز

أ . عايض بن محمد العصيمي

رقم الترخيص : 125 

البريد اإللكتروني 

osrah622@gmail.com

أرقام التواصل :   0116225667

فاكس:                  0116225677

osrah622

الخدمات 

اإلرشاد األسري.. 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج التدريبية.. 3

البرامج العامة األسرية )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 4

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 5

الدراسات والبحوث األسرية.. 6

اإلعالم األسري.. 7

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 8

جمعية التنمية األسرية 
في محافظة شقراء
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املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة

أ. محمد عبد الرحمن املشاري 

رقم الترخيص : 878

املوقع اإللكتروني

abrar.org

البريد اإللكتروني 

info@abrar.org

جمعية أبرار الخيرية 

الخدمات

برامـج في مجال التوعـية مثل : )برنامج قدوة – برنامج جناح . 1
– برنامج نور الحياة – برنامج معكم(.

برنامج . 2  – تسامح  )برنامج  والتدريب:  االستشارات  مجال 
والنفسية  والتربوية  الشرعية  االستشارات  تقديم   – ارتقاء 

والتربوية واالجتماعية للوالدين واألوالد(.

مجال البحوث والدراسات األسرية.. 3

abrar_ong  
abbrar2001 
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املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة

أ. مرح بنت علي التميمي

ضابط االتصال في الجمعية 

أ.  الهنوف  بن دحيم

رقم الترخيص : 602

 املوقع اإلكتروني

bunyan.org.sa

البريد اإللكتروني 

info@bunyan.org.sa

أرقام التواصل
 0118844985 / 0553005640
0505833367 / 0118844955

فاكس                  0114943681

الخدمات
 
اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

خدمات اجتماعية.. 3

إصالح ذات البين.. 4

الدورات والبرامج التدريبية.. 5

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 6

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 7

الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 8

التمكين العملي: )تأهيل للتوظيف (.. 9

جمعية بنيان الخيرية 
النسائية للتنمية األسرية 

bunyancharity
bunyancharity
BunyanOrg
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املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة

د. عبد العزيز بن عبدالرحمن التويجري

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. عبدهللا بن إبراهيم رديني

رقم الترخيص : 643

املوقع اإللكتروني

www.ayama.org.sa

البريد اإللكتروني 

info@ayama.org.sa

الخدمات 

1. اإلرشاد األسري.

2. خدمات استشارات تربوية .

3. خدمات اجتماعية.

4. خدمات استشارات نفسية.

5. إصالح ذات البين.

6. الدورات والبرامج التدريبية .

7. البرامج العامة األسرية .

8. تأهيل الكوادر وتطويرها.

9. الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.

10. اإلعالم األسري.

11. التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.

12. التمكين العملي )تأهيل للتوظيف(.

13. محاضن أسرية )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.

الجمعية السعودية الخيرية 
لرعاية األرامل والمطلقات 

“أيامى” 

فاكس

0507060800أرقام التواصل
0114877010

@asyehalwakfiah

asyehalwakfiah

asyehalwakfiah
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الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج التدريبية.. 3

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 4

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 5

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 6

جمعية التنمية األسرية 
بمحافظة األفالج 

0116825929

@osariyah_aflaj

فاكس

أرقام التواصل

0557450636  - 0555569670
0116821605

املدينة : األفالج

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة

أ. فهد بن راشد آل حفيظ

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. فهد بن سالم الفرشان

رقم الترخيص : 551

املوقع اإللكتروني:

osariyahaflaj.com

البريد اإللكتروني 

Osariyah.Aflaj@Gmail.com
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املدينة :حوطة بني تميم 

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة

أ. علي بن عبد هللا التميمي 

رقم الترخيص : 779 

البريد اإللكتروني 

 Osaria.hotah@gmail.com

جمعية التنمية األسرية في 
محافظة حوطة بني تميم

0559089333أرقام التواصل

fam_hota

الخدمات 

اإلرشاد األسري .. 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج التدريبية.. 3

البرامج العامة األسرية )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 4

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 5

الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 6

اإلعالم األسري.. 7

الراغبين في الزواج من الجنسين.. 8

التمكين العملي: )تأهيل للتوظيف(.. 9

محاضن أسرية: )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 10

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 11
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املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة

أ .نورة الصفيري

ضابط االتصال في املركز

أ .ندى بنت عبدهللا املريعي

البريد اإللكتروني 

Ebdaacenter@hotmail.com

أرقام التواصل

الخدمات 

االستشارات األسرية.. 1

 التدريب األسري.. 2

مركز اإلبداع األسري

0112759924
فاكس

0112108004  -   0112108005
0508331235
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املدينة : املجمعة

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة

أ . محمد حمد الصالح

ضابط االتصال في املركز

أ.محمد كليب 

رقم الترخيص : 95

البريد اإللكتروني 

soadaa@gmail.com

أرقام التواصل

0164323366 / 0561801605

فاكس

0164323365

CenterSoada

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1
خدمات استشارات اجتماعية.. 2
إصالح ذات البين.. 3
الدورات والبرامج التدريبية.. 4
البرامج العامة األسرية )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 5
محاضن أسرية: )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 6
وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 7

جمعية سعداء 
للتنمية األسرية في 

محافظة المجمعة

الهاتف االستشاري

0164323366 
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املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة

د. عبدهللا السلمان

ضابط االتصال في املركز

أ .معاوية بن أحمد إلياس

البريد اإللكتروني 

hdfcc2011@hotmail.com

الخدمات 

استشارات أسرية.. 1

 استشارات نفسية.. 2

مركز التنمية اإلنسانية 
لالستشارات األسرية

أرقام التواصل
01146561023



إصدار : مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي 28

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1
إصالح ذات البين.. 2
الدورات والبرامج التدريبية.. 3
الدراسات والبحوث  األسرية واملجتمعية.. 4
التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 5

جمعية ابن باز 
للتنمية األسرية 

فاكس

0533227878أرقام التواصل
0555199135
0112293333

املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

األمين العام

 د. علي بن عبدالرحمن الرومي 

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. عبد العزيز بن سعد الدهام

رقم الترخيص : 11311

www.alzwaj.sa     املوقع اإللكتروني 

info@alzwaj.sa      البريد اإللكتروني

0112298888

الهاتف االستشاري

0112297777 تحويلة 601
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املدينة : الخرج 

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة

أ . عبدالعزيز بن راشد الفواز 

ضابط االتصال في الجمعية 

أ . رشيد فالح السهلي 

رقم الترخيص : 988

املوقع اإللكتروني

www.tab.sa

البريد اإللكتروني 

osrah.kharj@gmail.com

الخدمات 

اإلرشاد األسري.  . 1
خدمات استشارات اجتماعية.. 2
الدورات والبرامج التدريبية.. 3
البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 4
تأهيل الكوادر وتطويرها.. 5
الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 6
اإلعالم األسري.. 7
التمكين العملي: )تأهيل للتوظيف(.. 8

جمعية التنمية األسرية 
في الخرج ) قرة أعين (

0176220027

@alkharjfamily

فاكس

 0532122213أرقام التواصل
0115485550
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املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة:

صاحبة السمو امللكي األميرة الدكتورة

منيرة بنت عبد الرحمن بن عبد هللا آل سعود

رقم الترخيص: 1

errshaad.com املوقع اإللكتروني

ccg4488@gmail.com  البريد اإللكتروني

المركز الخيري لإلرشاد 
االجتماعي واالستشارات 

االسرية 

0114801728 فاكس:

0114884211أرقام التواصل:
0114884211

الخدمات 

اإلرشاد األسري .. 1
خدمات استشارات تربوية .. 2
خدمات استشارات اجتماعية.. 3
خدمات استشارات نفسية.. 4
الدورات والبرامج التدريبية.. 5
البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 6
تأهيل الكوادر وتطويرها.. 7
الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية. 8

errshaad



31 |   دليل الجهات األسرية بالمملكة إصدار : مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي 

املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة:

د. عبدالرحمن بن محمد الصالح 

  ضابط االتصال في الجمعية: 

أ. ماهر محمد الشبانة

 رقم الترخيص: 5/خ/35

املوقع اإللكتروني: 

www.esllah.com 

البريد اإللكتروني: 

Esllah37@gmail.com

أرقام التواصل:
0504129009 / 920002213  
0568754343

فاكس:                         0114544262

الخدمات

1. اإلرشاد األسري.
2. خدمات استشارات تربوية.

3. خدمات استشارات اجتماعية.
4. خدمات استشارات نفسية.

5. إصالح ذات البين.
6. الدورات والبرامج التدريبية.

7. البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.
8. تأهيل الكوادر وتطويرها.

9. الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.
10. اإلعالم األسري.

11. وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.

مركز إصالح للتنمية األسرية 
في حي الملك فهد

الهاتف االستشاري

920002213

esllah37
esllah37
esllah37
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مركز البديعة 
لالستشارات األسرية

الخدمات 

اإلرشاد األسري.. 1
إصالح ذات البين.. 2
الدورات والبرامج التدريبية.. 3

املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة:

أ .حمد بن سعد الفرشان

ضابط االتصال في الجمعية :

أ .بندر محمد الجديعي 

 رقم الترخيص:

3 / خ / 35 

البريد اإللكتروني :

f.c.badeah2016@hotmail.com

أرقام التواصل:
0114310555 / 0112660008 

فاكس :                           0114283637

badeah2016

الهاتف االستشاري

0112660008



33 |   دليل الجهات األسرية بالمملكة إصدار : مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي 

املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة

أ. عبدالرزاق بن نداء املضياني 

  ضابط االتصال في الجمعية 

أ.مو�سى بن إبراهيم البعيطي 

 رقم الترخيص

9/خ/35

البريد اإللكتروني 

Meb-vip@hotmail.com

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1
الدورات والبرامج التدريبية.. 2

مركز اإلصالح األسري 
في حي النسيم.

0112331177أرقام التواصل:

0112335577 فاكس:
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املنطقة اإلدارية : الرياض

املدينة : الرياض

اسم مدير الجهة

أ .خالد بن عبدالعزيز العواد

ضابط االتصال في الجمعية 

أ . ماجد الجوفان

رقم الترخيص  : )16/خ/35 (

 املوقع اإللكتروني

www.tanmiyh.org

البريد اإللكتروني 

biootcenter@gmail.com

-

الخدمات 

اإلرشاد األسري.   . 1

الدورات والبرامج التدريبية.. 2

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 3

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 4

اإلعالم األسري.. 5

التمكين العملي: )تأهيل للتوظيف(.. 6

محاضن أسرية: )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 7

مركز بيوت مطمئنة 
لإلرشاد األسري

920005452أرقام التواصل:
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املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة

د. أروى بنت حمد الخنيزان

ضابط االتصال في الجمعية         
أ . مرام الرشود

رقم الترخيص : 1010443318

املوقع اإللكتروني:

asyeh.com

البريد اإللكتروني 

info@asyeh.com

أرقام التواصل:

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 4

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 5

مركز آسية لالستشارات 
التربوية واالجتماعية

فاكس:

 920000192
0551229240

0112695693

الهاتف االستشاري

920000192

asyehalwakfiah
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-

الخدمات 

اإلرشاد األسري.. 1
الدورات والبرامج التدريبية.. 2
البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 3
تأهيل الكوادر وتطويرها.. 4

مركز اإلصالح األسري 
بحيي بدر والشفا

املنطقة اإلدارية : الرياض

الحي : بدر  والشفا 

اسم مدير الجهة:

أ.صالح بن مبارك آل شايع 

ضابط االتصال في الجمعية 

أ.صالح بن حامد الزهراني  

رقم الترخيص  :  213  

البريد اإللكتروني :

 badr@dhayan.net

أرقام التواصل:

0552293665

eslahbadr
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الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1
خدمات استشارات تربوية.. 2
خدمات استشارات اجتماعية.. 3
خدمات استشارات نفسية.. 4
إصالح ذات البين.. 5
الدورات والبرامج التدريبية.. 6
البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 7
تأهيل الكوادر وتطويرها.. 8
التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 9

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 10

جمعية التنمية األسرية 
بالزلفي )عائلتي(

املدينة : الزلفي

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة

أ.خزعل بن دخيل العصيمي

ضابط االتصال في الجمعية

أ. محمد عبد الرحمن املسعود 

رقم الترخيص : 780

املوقع اإللكتروني

 www.aeelaty.org

البريد اإللكتروني

3aelty.center@gmail.com

أرقام التواصل     0164236699

فاكس     0164236699 

@3aeelaty1

الهاتف االستشاري

0164236699 تحويلة 107



إصدار : مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي 38 دليل الجهات األسرية بالمملكة  |  

الخدمات 

اإلرشاد األسري. . 1

إصالح ذات البين.. 2

البرامج العامة األسرية )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 3

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت .. 4

مركز اإلصالح األسري 
بحي عرقة

أرقام التواصل : 

0555529343

0552974111

eslaherqah

املنطقة اإلدارية : الرياض

الحي : عرقة 

اسم مدير الجهة :

أ. عبدهللا بن محمد بن ناصر القحطاني

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. أحمد بن ناصر الدخيل   

رقم الترخيص  : ) 2299 (

البريد اإللكتروني 

erqah@dhayan.net
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املنطقة اإلدارية : الرياض

الحي : البديعة

اسم مدير الجهة :

أ. عبدهللا املشعان

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. أحمد التركي 

رقم الترخيص  : 268

البريد اإللكتروني 

badeah@dhayan.net

أرقام التواصل

0553992882 / 0506406072

فاكس

0114317887

مركز اإلصالح األسري 
بحي البديعة

الخدمات 
1. اإلرشاد األسري.

2. إصالح ذات البين.

3. تأهيل الكوادر وتطويرها.

4. التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.

5. وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.
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الخدمات 

إصالح ذات البين. . 1

استشارات أسرية .. 2

إعالم أسري.. 3

مركز اإلصالح األسري 
بحي الوادي

املنطقة اإلدارية : الرياض

الحي : الوادي 

اسم مدير الجهة :

أ. عبدالعزيز بن عبدالكريم الحمد 

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. سلطان بن ابراهيم بن رويه 

رقم الترخيص  : )337(

البريد اإللكتروني: 

 eslahh2@gmail.com

أرقام التواصل:

0537371100 / 0532355510

  

فاكس :  0114500304

eslahh22  



41 |   دليل الجهات األسرية بالمملكة إصدار : مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي 

الخدمات 

إصالح ذات البين. . 1

استشارات أسرية .. 2

إعالم أسري.. 3

املنطقة اإلدارية : الرياض

الحي : النظيم والجنادرية

اسم مدير الجهة :

أ. ماجد الغامدي  

ضابط االتصال في الجمعية  :

أ. فيصل زيد الخم�سي

رقم الترخيص  :  177 

البريد اإللكتروني :

nazeem@dhayan.net

أرقام التواصل:

 0552850950 / 0504198070

 

فاكس:   0112450922

EslahNj

مركز اإلصالح األسري 
بالنظيم والجنادرية 
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الخدمات 

اإلرشاد األسري.. 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج التدريبية.. 3

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 4

مركز اإلصالح األسري 
بحي الريان 

املنطقة اإلدارية : الرياض

الحي : الريان 

اسم مدير الجهة :

أ. احمد الدويغري 

رقم الترخيص  : )3020(

البريد اإللكتروني 

RAYAN@dhayan.net

أرقام التواصل

  0505852169 / 0557228225

فاكس :  0114541854

 

islah_rsd 
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املنطقة اإلدارية : الرياض

الحي : السويدي

اسم مدير الجهة :

أ. محمد حزام الزبيدي

ضابط االتصال في الجمعية  :

أ. عاصم سعد العقيل

رقم الترخيص  : ) 195 (

البريد اإللكتروني 

swaidi@dhayan.net

أرقام التواصل

0558989113 / 0590912299

فاكس : 0112662465

eslahswaidi

مركز اإلصالح األسري 
بحي بالسويدي

الخدمات 
إصالح ذات البين. . 1

استشارات أسرية .. 2

إعالم أسري.. 3
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املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة :

أ. عساف بن سالم أبوثنين

ضابط االتصال في الجمعية  :

د. وليد بن عبد هللا املالك

رقم الترخيص  : 728

املوقع  اإللكتروني 

waqar.org.sa

البريد اإللكتروني 

info@waqar.org.sa

أرقام التواصل:

011456653200

فاكس :   011456648100

الجمعية السعودية 
لمساندة كبار السن 

)وقار(
الخدمات 

العمل على توفير رعاية وخدمات صحية خاصة تلبي . 1
احتياجات كبار السن.

مساندة قضايا كبار السن من خالل السعي مع الجهات . 2
املختصة لتوفير الدعم والخدمة واملساندة والحماية. 

خطة منظمة متكاملة للتوعية والتثقيف في رفع مستوى . 3
الوعي للمجتمع بحقوق كبار السن واحترامهم.

قيام الجامعات ومراكز البحوث بإجراء الدراسات والبحوث . 4
املتخصصة بقضايا كبار السن. 

 بالتعاون مع وسائل اإلعالم . 5
ً
إبراز قضايا كبار السن إعالميا

املختلفة.

السعي ملنح كبار السن االمتيازات والتسهيالت الضرورية . 6
وبخاصة األولوية  في األماكن العامة، وتخصيص مقاعد لهم 

في وسائل النقل املختلفة وغيرها من االمتيازات.

كما تسعى الجمعية ملنحهم حسومات خاصة ومناسبة في . 7
التذاكر ورسوم العضوية من الجهات التي تقدم الخدمات 

االجتماعية والترفيهية والرياضية وغيرها. 

 @waqarorg
الهاتف االستشاري

 920022043



45 |   دليل الجهات األسرية بالمملكة إصدار : مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي 

املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة :

أ. خلود بنت سعد التميمي

ضابط االتصال في الجمعية  :

أ. حصه العتيبي

رقم الترخيص  : 492

املوقع  اإللكتروني 

www.mawaddah.org.sa

البريد اإللكتروني 

info@mawaddah.org.sa

أرقام التواصل

  0114542301 / 0591358883
920011432

فاكس :   0114534662

جمعية مودة الخيرية 
النسائية للحد من 

الطالق وآثاره

Mawaddahksa 

Mawaddahksa1

Mawaddahksa

الخدمات 
1. اإلرشاد األسري.

2. خدمات استشارات اجتماعية.

3. خدمات استشارات نفسية.

4. خدمات استشارات قانونية.

5. الدورات والبرامج التدريبية.

6. تأهيل الكوادر وتطويرها.

7. الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.

8. التمكين العملي: )تأهيل للتوظيف(.

9. وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.

10. تهيئة أطفال النزاع األسري.

11. مكاتب مساندة حقوقية في محاكم األحوال الشخصية.

12. جلسات عالج جماعي.
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املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

رقم الترخيص  : 641

املوقع  اإللكتروني 

irshadi.org.sa

البريد اإللكتروني 

cafcdirshadi@hotmail.com

أرقام التواصل:

0114546978

0114541308

0538387890

الجمعية الخيرية 
لإلرشاد وتنمية األسرة 

)إرشاد(
الخدمات 

بناء األسرة من خالل إقامة الدورات التدريبية والبرامج . 1
االجتماعية وتبنيها.

2 . 
ً
دعم التوجه الحكومي والهيئات الخيرية لألسرة اجتماعيا

.
ً
 وفكريا

ً
 ومعنويا

ً
وماديا

تقديم الخدمات االستشارية وتنفيذها مع جميع الجهات . 3
واألفراد.

املشاركة في توفير السكن والتوظيف والزواج وحل املشكالت . 4
وإجراء البحوث والدراسات.

cairshadi

الهاتف االستشاري

 920005970
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املدينة : الرياض

املنطقة اإلدارية : الرياض

اسم مدير الجهة :

أ. وليد بن عبداللطيف السويدان

املوقع  اإللكتروني 

 awasser.org.sa

البريد اإللكتروني 

info@awasser.org.sa 

أرقام التواصل

920005959

فاكس : 920004949

awasser1614

الجمعية الخيرية لرعاية 
األسر السعودية في 

الخارج )أواصر(.
الخدمات 

املواطنين . 1 من  للمحتاجين  واملساعدة  العون  يد  تقديم 

السعوديين املقيمين في الخارج والذين تتوفر لديهم مبررات 

وفق  وذلك   ، السبل  بهم  تقطعت  أو  هناك  لبقائهم  قوية 

اللوائح الداخلية للجمعية.

للوطن . 2 إعادتهم  ومتطلبات  مستلزمات  توفير  على  العمل 

والتنسيق مع األجهزة الحكومية املختلفة لتوفير االحتياجات 

الضرورية والالزمة ملن يعود منهم ألرض الوطن.

لدراسة . 3 الالزمة  والبحوث  الدراسات  إعداد  على  العمل 

ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج واآلثار املترتبـة على هذه 

العالقة غير املتوازنة.

رفـع الدراسات والبحوث التي تم إعدادها عن ظاهرة الزواج . 4

الحكومية  الجهـات  إلى  وأسبابها  الخارج  من  العشوائي 

املختصة.

واستصدار . 5 النظامية  اإلجراءات  جميع  إنهاء  في  املساعدة 

املستندات والهويات الشخصـية ألفراد هذه األسر ومتابـعتها.
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منطقة  مكة المكرمة
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جمعية التنمية األسرية 
بالقنفذة 

املدينة : القنفذة

املنطقة اإلدارية : مكة املكرمة

رئيس مجلس اإلدارة :

د. علي مسعود العي�سي 

ضابط االتصال في املركز

أ. علي مسعود العي�سي

رقم الترخيص : 1177

البريد االلكتروني:

Osreiah@gmail.com

أرقام التواصل: 

0569594491

osrah2019   

الخدمات
اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

خدمات استشارات نفسية.. 4

إصالح ذات البين.. 5

الدورات والبرامج التدريبية.. 6

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 7

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 8

الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 9

اإلعالم األسري.. 10

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 11

التمكين العملي: )تأهيل للتوظيف(.. 12

محاضن أسرية: )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 13

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 14
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املدينة : جدة

املنطقة اإلدارية : مكة املكرمة

اسم مدير الجهة

د. علي بن محمد آل درعان  

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. طالل عابد العمري 

رقم الترخيص  : 263

املوقع اإللكتروني

www.alahyaa.org.sa

البريد اإللكتروني :

Eslahsafa@alahyaa.org

أرقام التواصل:

6566232 012 / 0565172178

فاكس : 0126074499

alsafa_alahyaa  

safa.ahyaa 

الخدمات
 
اإلرشاد األسري.  . 1

خدمات استشارات تربوية .. 2

خدمات استشارات اجتماعية .. 3

خدمات استشارات نفسية.. 4

املصالحة في القضايا األسرية.. 5

إصالح ذات البين.. 6

الدورات والبرامج التدريبية.. 7

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 8

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 9

الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 10

مركز اإلصالح األسري 
بحي الصفا  

الهاتف االستشاري

0122890130



الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارت تربوية.. 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

خدمات استشارات نفسية.. 4

إصالح ذات البين.. 5

الدورات والبرامج التدريبية.. 6

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 7

اإلعالم األسري.. 8

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 9

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 10

مركز غراس 
للتنمية األسرية 

املدينة : قرية دوقه

املنطقة اإلدارية : مكة املكرمة

اسم مدير الجهة:

أ. راجح محمد الهيثمي

  ضابط االتصال في الجمعية 

أ. حسن إبراهيم الجوهري

 رقم الترخيص:    6 / خ / 25  

البريد االلكتروني:

geras4family@gmail.com

أرقام التواصل:

0177460051 / 0539492009

فاكس : 0177341222

geras4family 
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املدينة : الطائف 

املنطقة اإلدارية : مكة املكرمة

اسم مدير الجهة

أ . عبدهللا بن أحمد الزايدي

ضابط االتصال في الجمعية 

أ . حيدر بن أحمد بن عمر

رقم الترخيص  : 349

املوقع اإللكتروني

www.taifzawaj.org.sa

البريد اإللكتروني 

taifzawaj@hotmail.com

الخدمات
 
اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات اجتماعية.. 2

خدمات استشارات نفسية.. 3

إصالح ذات البين.. 4

الدورات والبرامج التدريبية.. 5

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 6

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 7

الجمعية الخيرية 
للمساعدة على الزواج 

والرعاية األسرية 

فاكس:

0504729337أرقام التواصل

0127427170

taifzawaj

الهاتف االستشاري

0127406669
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الخدمات 

اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

خدمات استشارات نفسية.. 4

الدورات والبرامج التدريبية.. 5

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 6

مركز إيالف للتنمية األسرية 
في محافظة القنفذة

املدينة : القنفذة

املنطقة اإلدارية : مكة املكرمة

اسم مدير الجهة

د. علي العي�سى 

ضابط االتصال في املركز

أ . ضيف هللا الحربي

رقم الترخيص : 122

البريد اإللكتروني :

elaf.tanmiah@gmail.com

أرقام التواصل:

0177333411 / 0502163703

elaaf453

الهاتف االستشاري

0502774411
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املدينة : رابغ 

املنطقة اإلدارية : مكة املكرمة

اسم مدير الجهة

أ . إبراهيم بن سالم الغانمي

ضابط االتصال في املركز

أ . محمد فتال الحربي

رقم الترخيص : 559

البريد اإللكتروني :

Tnumeih.rab@gmail.com

أرقام التواصل:

0503379704 /  0502261975

الخدمات

1. خدمات استشارات تربوية.

2. خدمات استشارات اجتماعية.

3. إصالح ذات البين.

4. الدورات والبرامج التدريبية.

5. البرامج العامة األسرية )محاضرات وندوات وملتقيات(.

6. تأهيل الكوادر وتطويرها.

7.  الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.

8. التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.

9 . وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.

جمعية التنمية األسرية 
بمحافظة رابغ 

tnumeih_rab 
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الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1
خدمات استشارات تربوية.. 2
خدمات استشارات اجتماعية.. 3
خدمات استشارات نفسية.. 4
إصالح ذات البين.. 5
الدورات والبرامج التدريبية.. 6
البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 7
تأهيل الكوادر وتطويرها.. 8
الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 9

اإلعالم األسري. 10
التمكين العملي: )تأهيل للتوظيف(.. 11
وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 12

جمعية المودة للتنمية 
األسرية 

9200014267أرقام التواصل

املدينة : جدة

املنطقة اإلدارية : مكة املكرمة

اسم مدير الجهة

أ . محمد بن علي آل ر�سي

ضابط االتصال في الجمعية 

أ . عبدالرحمن أحمد زين

رقم الترخيص : 601

 املوقع اإللكتروني

www.almawaddah.org.sa

البريد اإللكتروني 

info@almawaddah.org.sa

almawaddah_j

AlMawaddah.sa

almawaddah_j
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املدينة : مكة املكرمة

املنطقة اإلدارية : مكة املكرمة

اسم مدير الجهة

أ . إسراء بنت عبدهللا املطرفي

ضابط االتصال في املركز

مسؤولة العالقات العامة

رقم الترخيص : 505

املوقع اإللكتروني:

www.es3ad.org

البريد اإللكتروني :

es3ad_@hotmail.com

أرقام التواصل:

0558619856 /  0558619856

esaad_1433

es3ad 

الخدمات

إصالح ذات البين.. 1

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 2

محاضن أسرية: )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 3

مركز إسعاد لالستشارات 
التربوية والتعليمية
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لجنة التنمية االجتماعية 
األهلية بالسيل 

املدينة : الطائف

املنطقة اإلدارية : مكة املكرمة

رئيس مجلس اإلدارة :

د. غويزي بن محميد القثامي

ضابط االتصال في املركز

أ. عبداملحسن رزيق الحارثي

رقم الترخيص : 453

البريد االلكتروني:

lgnttnmyh@gmail.com

أرقام التواصل: 

 0553705574 / 0509779905

lgnttnmyh

الخدمات

اإلرشاد األسري .. 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج التدريبية.. 3

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 4

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 5

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 6

محاضن أسرية: )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 7
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املدينة : الطائف

املنطقة اإلدارية : مكة املكرمة

اسم مدير الجهة

الشيخ / دخيل هللا بن حسن األزوري

ضابط االتصال في املركز

أ. محمد بن فهد السبحي

رقم الترخيص : 263

البريد اإللكتروني 

info@ahyaataif.org

أرقام التواصل:

   05508905544

فاكس:

0127382077

الخدمات

اإلرشاد األسري .. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

خدمات استشارات نفسية.. 4

إصالح ذات البين.. 5

الدورات والبرامج التدريبية.. 6

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 7

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 8

الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 9

اإلعالم األسري.. 10

مركز سكن لالستشارات 
النفسية واألسرية

ahya_ataif
ahya_ataif

59 |   دليل الجهات األسرية بالمملكةإصدار : مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي 



إصدار : مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي 60 دليل الجهات األسرية بالمملكة  |     |  إصدار : مركز خبرة 60 دليل الجهات األسرية بالمملكة  |  

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1
خدمات استشارات تربوية.. 2
خدمات استشارات اجتماعية.. 3
خدمات استشارات نفسية.. 4
استشارات قانونية.. 5
تأهيل الكوادر وتطويرها.. 6
التمكين العملي )تأهيل للتوظيف(.. 7

جمعية الشقائق بجدة 

0126900011أرقام التواصل

املدينة : جدة

املنطقة اإلدارية : مكة املكرمة

اسم مدير الجهة

أ .  نجوى طلحة منصور خطاب

ضابط االتصال في الجمعية 

أ . مها الجنهي

 املوقع اإللكتروني

www.shaqaiq.org.sa

البريد اإللكتروني 

info@shaqaiq.org.sa

alshaqaiq

alshaqaiq

alshaqaiq

الهاتف االستشاري

0126900011   0126917733 تحويلة 208
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املدينة : الجموم
املنطقة اإلدارية :  مكة املكرمة

اسم مدير الجهة
سعد عطية اسماعيل املولد

رقم الترخيص :719
 

البريد اإللكتروني 
family.d.a.o.p.a@gmail.com

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

الدورات والبرامج التدريبية.. 2

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات . 3

وملتقيات(.

محاضن أسرية )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 4

جمعية التنمية األسرية 
بمحافظة الجموم 

فاكس:

0504544734أرقام التواصل:

0125940595

alosrah_jmom

alosrah_jmom
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الخدمات

وضع خطط ملناهضه العنف األسرى.. 1
تفعيل برامج التثقيف و التوعية   عن األسرة  . 2

وحقوق املرآة   و الطفل .
إعداد دورات تدريبية وورش لتأهيل كوادر . 3

متخصصة للتعامل مع قضايا العنف األسرى.
التعاون مع املنظمات املحلية و العربية و الدولية . 4

التي تهتم بحماية الطفل لتبادل الخبرات والتجارب 
لتحقيق أهداف الجمعية.     

رفع  مستوى الوعي باملسؤولية االجتماعية.. 5
العمل على إنشاء مركز تلقي بالغات و خط ساخن.. 6
إعداد و التخطيط لعمل املسوح و البحوث لحصر . 7

حاالت العنف األسري ودعم الدراسات املهتمة 
باملوضوع.

جمعية حماية األسرة 
الخيرية في محافظة جدة

0122683710 أرقام التواصل
الخدمة االجتماعية  0560949189
جوال قسم  العالقات 0531238817
هاتف مبا�ش الخدمة 0126388151
هاتف مبا�ش العالقات 0122683711

املدينة : جدة

املنطقة اإلدارية : مكة املكرمة

اسم مدير الجهة

أ .    سميرة خالد حسن الغامدي

ضابط االتصال في الجمعية 

أ . ندى الغامدي          

 املوقع اإللكتروني

himayah-jd.org

البريد اإللكتروني 

himayah.news@hotmail.com

@himayah1
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املدينة : مكة املكرمة
املنطقة اإلدارية :  مكة املكرمة

د. ساعد بن سعيد الجنهي
رئيس مجلس اإلدارة

رقم الترخيص : 851

املوقع اإللكتروني
twfeq.org 

البريد اإللكتروني 
info@twfeq.org

الخدمات

خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج الختيار . 1

الشريك املناسب.

جمعية توفيق األهلية

0125970805أرقام التواصل:

twfeq_sa
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الخدمات

تقديم اإلرشاد األسري لحل املشكالت التي تواجه . 1
األسرة.

تقديم الدورات على املقبلين على الزواج.. 2
تنفيذ برامج التوفيق بين الراغبين للزواج بين . 3

الجنسين.
إيجاد لجان لإلصالح األسري.. 4

جمعية تودد للتنمية األسرية 
في محافظة خليص

 0552282332أرقام التواصل
01122888199

املدينة : خليص

املنطقة اإلدارية : مكة املكرمة

اسم مدير الجهة

أ .  خالد حميد املغربي

ضابط االتصال في الجمعية 

أ . فهد عبد الغني املغربي

 املوقع اإللكتروني

taudud.org

البريد اإللكتروني 

admin@taudud.org

Tawdod790

الهاتف االستشاري

 0552282332
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املدينة : جدة
املنطقة اإلدارية :  مكة املكرمة

صاحب السمو األمير 
عمرو بن محمد الفيصل 

رئيس مجلس اإلدارة

 املوقع اإللكتروني
monteja.org.sa
البريد اإللكتروني 

osar@monteja.org.sa

الخدمات

إنشاء برامج ومشاريع لتكوين أفراد وأسر منتجة، . 1

تساعدهم على االعتماد على أنفسهم  بعد اعتمادهم 

على هللا وتوفير الخدمات االزمة. 

توفير املدربين وتحمل رواتبهم .. 2

املساعدة في بيع املنتجات الخاصة باألسر . . 3

 تقديم املساعدات املالية والعينية للفقراء . 4

واملحتاجين.

الجمعية الخيرية لرعاية 
األسر المنتجة بجدة

فاكس

0505614173أرقام التواصل
0116436722

0116044194

@monteja12
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الخدمات

خدمات االستشاارات  النفسية والقانونية . 1
واالجتماعية.

توفير السكن وغيرها من االحتياجات.. 2
تمكينهن في املجتمع بتأهيلهن على مهارات سوق . 3

العمل و توظيفهن.  

جمعية دعم لرعاية 
المطلقات واألرامل وأبنائهن 

في محافظة جدة

0549267267أرقام التواصل:

املدينة : جدة

املنطقة اإلدارية : مكة املكرمة

أ .  نوره بنت عبد العزيز آل الشيخ

 رئيسة مجلس اإلدارة

رقم الترخيص :١٠٤٩

 املوقع اإللكتروني:

daam.org.sa

البريد اإللكتروني: 

info@daam.org.sa

daam72663520

daam.charty.5

daam72663520
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املدينة : جدة
املنطقة اإلدارية :  مكة املكرمة

اسم مدير الجهة

أ .  سليمان بن حميدي الزايدي

ضابط االتصال في الجمعية 

أ . جمعان بن معيض الزهراني 
رقم الترخيص :1126

 املوقع اإللكتروني
Fpca.org.sa

البريد اإللكتروني 
info@fpca.org.sa

الخدمات

اإلرشاد واالستشارات .. 1

 التأهيل والتدريب .. 2

 الدراسات واألبحاث.. 3

 القياس والتقويم.. 4

 التوعية والتثقيف.. 5

 الحمالت التطوعية.. 6

 برامج أسرية.. 7

 برامج نفسية.. 8

 فعاليات مجتمعية متنوعة.. 9

 االعتماد.. 10

جمعية اإلرشاد األسري 
والنفسي بمنطقة مكة 

المكرمة

فاكس

920012827أرقام التواصل

0126392627

fpca_org_sa

الهاتف االستشاري

0556701200
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منطقة المدينة المنورة
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جمعية بناء لإلرشاد األسري 

املدينة : املدينة املنورة

املنطقة اإلدارية : املدينة املنورة

اسم مدير الجهة

أ. سهيل بن محمد هندي

رقم الترخيص : 1061

املوقع االلكتروني:

www.binamedsa.com

البريد االلكتروني:

lgnttnmyh@gmail.com

أرقام التواصل: 

0148442212 / 0598103049

فاكس : 0148442212

الخدمات

1. اإلرشاد األسري.

2. خدمات استشارات تربوية .   

3. خدمات استشارات نفسية.

4. إصالح ذات البين.

5. الدورات والبرامج التدريبية.

6. البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.

7. تأهيل الكوادر وتطويرها.

8. الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.

binaorgsa
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املدينة : املدينة املنورة
املنطقة اإلدارية :  املدينة املنورة

اسم مدير الجهة
م. عبد الرزاق بن مختار بن مخدوم

ضابط االتصال في الجمعية 
أ. محمد خليل

رقم الترخيص :309
 املوقع الكتروني

www.osraty.org.sa
البريد اإللكتروني 

info@osraty.org.sa

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

خدمات استشارات نفسية.. 4

الدورات والبرامج التدريبية.. 5

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 6

الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 7

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 8

جمعية التنمية األسرية 
“أسرتي” 

osraty

osratyorgsa

osraty.sa

0501902723أرقام التواصل
920005770
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املدينة : العال
املنطقة اإلدارية :  املدينة املنورة

اسم مدير الجهة
أ. سليمان بن محمد املبارك

 املوقع اإللكتروني:
www.fda-alula.sa

البريد اإللكتروني:
info@fda-alula.sa

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

الدورات والبرامج التدريبية.. 2

جمعية التنمية 
األسرية بالعال 

0555037987 واتس أرقام التواصل:
0148844985

wefagola38
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الخدمات 

اإلرشاد األسري.. 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج التدريبية.. 3

البرامج العامة األسرية )محاضرات وندوات . 4

وملتقيات(.

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 5

مركز واعي لالستشارات 

املدينة :املدينة املنورة

املنطقة اإلدارية : املدينة املنورة

اسم مدير الجهة:

أ. وهيب بن مالك إلياس

ضابط االتصال في املركز:

أ .  محمد بن جحالن

رقم الترخيص : 7 / خ / 25     

 املوقع اإللكتروني:

www.wa3i.sa/beta

البريد اإللكتروني: 

alwafi233@hotmail.com

أرقام التواصل : 0148641572 

فـــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس :0148641573

shawerny1  

الهاتف االستشاري

0148343454   0148385882
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املدينة : ينبع

املنطقة اإلدارية : املدينة املنورة

اسم مدير الجهة

أ. محمد بن عبدالرحمن الكلثمي

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. عبداالله بن عطية املحمدي

رقم الترخيص : 695

املوقع اإللكتروني

www.skanwamawada.com

البريد اإللكتروني 

info@skanwamawada.com

جمعية التنمية األسرية 
)سكن ومودة( 

saknwmawdh

0554390625أرقام التواصل
0143904494

الخدمات 

اإلرشاد األسري.. 1
خدمات استشارات تربوية .. 2
خدمات استشارات اجتماعية.. 3
إصالح ذات البين.. 4
الدورات والبرامج التدريبية.. 5
البرامج العامة األسرية )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 6
تأهيل الكوادر وتطويرها.. 7
التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 8
التمكين العملي )تأهيل للتوظيف(.. 9

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 10

الهاتف االستشاري

ينبع البحـــــــــر: 0143960076
ينبع الصناعية: 0143968281
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الخدمات 

اإلرشاد األسري.. 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج التدريبية.. 3

البرامج العامة األسرية )محاضرات وندوات . 4

وملتقيات(.

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 5

جمعية توافق لإلصالح 
األسري بالمدينة المنورة 

املدينة :املدينة املنورة

املنطقة اإلدارية : املدينة املنورة

اسم مدير الجهة

د. محمد جزء الحربي

ضابط االتصال في املركز

أ. هاجد املحمدي  

رقم الترخيص : 795     

املوقع اإللكتروني 

www.tawafoq.org.sa 

البريد اإللكتروني 

info@tawafoq.org.sa 

أرقام التواصل : 

0503337479 / 0550221414

 

@tawafug 
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املدينة : املدينة املنورة

املنطقة اإلدارية : املدينة املنورة

اسم مدير الجهة

أ. زياد العمري

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. ماجد بن عبدهللا املطرفي

رقم الترخيص : 1178

البريد اإللكتروني:

j.re3aya@gmail.com

أرقام التواصل
0148481415

فاكس 

0148481415

جمعية رعاية األرامل 
والمطلقات والمعلقات 

)كفاف( 

Re3aiyah

الخدمات 

تفريج كرباتهن.. 1
توفير الخدمات .. 2
دعم عيني.. 3

الهاتف االستشاري

0148481415
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منطقة القصيم
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جمعية الزواج والتنمية 
األسرية

فاكس

zwaj_rk

zwajrk

0163347444أرقام التواصل

0163347444

املدينة : رياض الخبراء

املنطقة اإلدارية : القصيم

اسم مدير الجهة

أ. إبراهيم بن محمد الحماد 

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. محمد بن إبراهيم الدواس

رقم الترخيص : 570 

 املوقع اإللكتروني

zwajrk.org.sa

البريد اإللكتروني 

zwaj3347444@hotmail.com

الخدمات

تنمية األسرة ودعم املقبلين على الزواج.. 1



79 |   دليل الجهات األسرية بالمملكة إصدار : مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي 

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج التدريبية.. 3

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 4

الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 5

اإلعالم األسري.. 6

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 7

محاضن أسرية: )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 8

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 9

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج 
والرعاية األسرية بعنيزة )تآلف( 

فاكس

أرقام التواصل
 0555145103 / 0553611230 

املدينة : عنيزة

املنطقة اإلدارية : القصيم

اسم مدير الجهة

أ. صالح بن عبدالعزيز الخلف

ضابط االتصال في الجمعية

أ. ماجد بن سمير العتيبي

رقم الترخيص :428

املوقع اإللكتروني

www.uz.org.sa/uz_wp

البريد اإللكتروني 

Zwaj_onayza@hotmail.com

0163641230 تحـــــــــــــــــــــــــــويلة 108   

uz_org

الهاتف االستشاري

0163641230
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املدينة : البكيرية

املنطقة اإلدارية : القصيم

رئيس مجلس اإلدارة

أ. ناصر بن محمد الفريح

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. عبدالرحمن بن عبدهللا املزيني

رقم الترخيص : 562

املوقع اإللكتروني:

www.zawaj.sa

البريد اإللكتروني :

zwaj3363333@gmail.co

أرقام التواصل:

  0163351900 / 0163351800

فاكس  0163351800

الخدمات

مساعدات الزواج: ) قروض (.. 1

اإلصالح األسري.. 2

االستشارات األسرية.. 3

الجمعية الخيرية للزواج 
والتنمية األسرية 

@zwaj3363333

الهاتف االستشاري

0163363333
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الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

خدمات استشارات نفسية.. 4

الدورات والبرامج التدريبية.. 5

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 6

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 7

التمكين العملي: )تأهيل للتوظيف(.. 8

محاضن أسرية: )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 9

جمعية التنمية األسرية 
ببريدة )أسرة( 

املدينة : بريدة

املنطقة اإلدارية : القصيم

اسم مدير الجهة:

د. محمد بن عبدهللا السيف

ضابط االتصال:

أ. بدر الجميلي

رقم الترخيص :437

املوقع اإللكتروني:

osrah.sa

البريد اإللكتروني :

info@osrah.sa

أرقام التواصل:
0506127375
0530660077

فاكس 0163265054

osrahsa
osrahsa

الهاتف االستشاري

0163641230
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تحويله 109

جمعية التنمية األسرية 
)حياة( بمحافظة الرس 

فاكس

hayat_rs

hayatarrass

 hayatarrass

0503338181أرقام التواصل
0163390023

0163390023

املدينة : الرس

املنطقة اإلدارية : القصيم

اسم مدير الجهة

أ. إبراهيم بن صالح العايد

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. صالح بن محمد الحمود

رقم الترخيص : 616 

 املوقع اإللكتروني

hayat-rs.com

البريد اإللكتروني 

hayat.rs@gmail.com

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية.    . 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

خدمات استشارات نفسية.. 4

إصالح ذات البين.. 5

الدورات والبرامج التدريبية.. 6

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 7

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 8
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الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج التدريبية.. 3

البرامج العامة األسرية.. 4

دعم املقبلين على الزواج مالًيا.. 5

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 6

جمعية التنمية األسرية 
بالمذنب )زواج(

املدينة : املذنب

املنطقة اإلدارية : القصيم

رئيس مجلس اإلدارة :

أ. يوسف بن محمد الغنايم

املدير العام :

أ. عزام بن ناصر الجمل

رقم الترخيص :437

املوقع اإللكتروني:

www.zawaj.org.sa

البريد اإللكتروني :

zawaj3432306@gmail.com

أرقام التواصل:
0163422306

فاكس 0163432306

zawaj34  

الهاتف االستشاري

0537500110
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المنطقة الشرقية
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دليل املراكز اإلعالمية 
يف اجلهات األسرية

مسؤولية إعالمية.. ومهام أسرية

مـركـز بيـــــت الخـــربة للبحـــــوث 
والــدراســات االجتمـــــاعية األهــيل

لالستفسار يرجى 

االتصال عـــىل رئيس قسم الرشاكات  

أ. عادل بن سعد الخويف  

0582000925
والـــربيد اإللكـــرتوين 
info@hess.sa
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دليل املراكز اإلعالمية 
يف اجلهات األسرية

مسؤولية إعالمية.. ومهام أسرية

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

استشارات أسرية.. 2

إصالح ذات البين.. 3

الدورات والبرامج التدريبية.. 4

مركز ألفة للتنمية األسرية 
في محافظة حفر الباطن

املدينة : حفر الباطن

املنطقة اإلدارية  : املنطقة الشرقية

اسم مدير الجهة

أ .خليف هيشان العنزي

ضابط االتصال في املركز

أ .خليل العنزي

رقم الترخيص : 110

أرقام التواصل:

0504968422 

aulfah1  
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جمعية التنمية األسرية 

بالمنطقة الشرقية )وئام(

Weaamorg

0509087774أرقام التواصل
0507770139
0138117415

املدينة : الدمام

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

اسم مدير الجهة

أ. عبدالرحمن خضير الخضير

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. سامي الكبي�سي

رقم الترخيص : 496

 املوقع اإللكتروني

Weaam.org.sa

البريد اإللكتروني 

info.weaam.org.sa

الخدمات 
اإلرشاد األسري .. 1
خدمات استشارات تربوية.. 2
خدمات استشارات اجتماعية.. 3
خدمات استشارات نفسية.. 4
إصالح ذات البين.. 5
الدورات والبرامج التدريبية.. 6
البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 7
تأهيل الكوادر وتطويرها.. 8
الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 9

اإلعالم األسري.. 10
التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 11

الهاتف االستشاري

0138117415 تحويلة 111
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الخدمات 
اإلرشاد األسري .. 1
خدمات استشارات تربوية.. 2
خدمات استشارات اجتماعية.. 3
خدمات استشارات نفسية.. 4
إصالح ذات البين.. 5
الدورات والبرامج التدريبية.. 6
البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 7
تأهيل الكوادر وتطويرها.. 8
الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 9

اإلعالم األسري.. 10
التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 11

املدينة : األحساء 

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

اسم مدير الجهة

د. خالد بن سعود الحليبي

ضابط االتصال في املركز 

أ. أحمد البريك 

رقم الترخيص : 34

املوقع اإللكتروني

www.osarya.com

البريد اإللكتروني 

info@osarya.org.sa

جمعية التنمية األسرية 
باألحساء 

0135758606

osaryh
osaryah
osaryah

فاكس

0135751367 أرقام التواصل
0135752929 
0505966066

الخدمات 

اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

خدمات استشارات نفسية.. 4

إصالح ذات البين.. 5

الدورات والبرامج التدريبية.. 6

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 7

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 8

اإلعالم األسري.. 9

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 10

التمكين العملي: )تأهيل للتوظيف(.. 11

محاضن أسرية )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 12
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مركز التنمية األسرية 
بالطرف

املدينة : األحساء - الطرف

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

اسم مدير الجهة

أ. محمد بن خليفة راشد الثاقب

ضابط االتصال في املركز 

أ.  بندر بن عبدهللا أحمد السنني

رقم الترخيص : 34

املوقع اإللكتروني:

www.osarya.com

 البريد اإللكتروني 
tanmyh-tarf@hotmail.com

أرقام التواصل:

0504932236

الخدمات

اإلرشاد األسري.   . 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج تدريبية.. 3

البرامج العامة األسرية )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 4

محاضن أسرية )سيدات ،بنات ،شباب ،أطفال(.. 5

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.  . 6
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املدينة : األحساء - املبرز

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

اسم مدير الجهة

أ. محمد عبدهللا عي�سى املبرزي

رقم الترخيص : 34

املوقع اإللكتروني:

www.osarya.com

البريد اإللكتروني :

tamam232@gmail.com

أرقام التواصل:

0135307180

0504857736

فاكس:                              0135307180

مركز
 التنمية األسرية

 فرع المبرز 

الخدمات 

اإلرشاد األسري.   . 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج التدريبية.. 3

البرامج العامة األسرية )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 4

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 5

اإلعالم األسري.. 6

محاضن أسرية )سيدات ،بنات ،شباب ،أطفال(.. 7

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.  . 8
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املدينة : األحساء - العمران

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

اسم مدير الجهة

أ . حجي طاهر النجيدي

ضابط االتصال في املركز

أ. ياسر النجيدي 

رقم الترخيص : 33/672/3 

املوقع اإللكتروني

www.osarya.com

البريد اإللكتروني 

osaryomran1@hotmail.com 

أرقام التواصل

0505921445
0135992111

الخدمات 

اإلرشاداألسري.. 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج التدريبية.. 3

البرامج العامة األسرية )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 4

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 5

الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 6

اإلعالم األسري.. 7

مركز التنمية األسرية  

بالعمران
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الخدمات

اإلرشاداألسري.. 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج التدريبية.. 3

البرامج العامةاألسرية )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 4

مركز التنمية األسرية 
بالعيون

املدينة : األحساء - العيون

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

اسم مدير الجهة

أ . محمد بن مبارك محمد السليم

ضابط االتصال في املركز

أ . محمد بن مبارك محمد السليم

رقم الترخيص : 34

 املوقع اإللكتروني

www.osarya.com

البريد اإللكتروني 

mms.1397@hotmail.com

أرقام التواصل

0135331887
0135343195
0555916777
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جمعية وميض للتنمية 
األسرية بالمنطقة الشرقية

املدينة : الظهران 

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

رئيس مجلس اإلدارة 

د. عادل بن عبداملحسن الضويحي

رقم الترخيص : 674

املوقع االلكتروني

www.wameedh.org

البريد اإللكتروني 

info@wameedh.org

أرقام التواصل

 0138611779
فاكس

0138613381

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

خدمات استشارات نفسية.. 4

الدورات والبرامج التدريبية في مختلف املجاالت: . 5

)الشرعية، والفكرية، واملهارية، والحقوقية، والعلمية(.

إعداد كوادر نسائية قيادية محترفة لخدمات املجتمع.. 6

تمكين املجتمع النسوي من املساهمة في عمليات التنمية . 7

املستدامة.

تفعيل املبادرات اإليجابية واملشاريع النوعية التي تعود . 8

بالنفع على تنمية املجتمع.
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الخدمات

اإلرشاد األسري .. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

خدمات استشارات نفسية.. 4

إصالح ذات البين.. 5

الدورات والبرامج التدريبية.. 6

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 7

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 8

مركز التنمية األسرية 
بالدمام 

املدينة : الدمام

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

اسم مدير الجهة

أ .  أحمد بن إبراهيم الدرويش

ضابط االتصال في املركز

أ .  محمد الصباطي

رقم الترخيص : 24

املوقع االلكتروني: 

osaria.alberlive.net

البريد اإللكتروني  :

tanmiah100@gmail.com 

أرقام التواصل:

 0506667213
0138411644
فاكس :                             0138411640

الهاتف االستشاري

920005205
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املدينة : الخبر

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

مدير الجهة :

رئيسة الجمعية 

أ. نعيمة بنت عبدالرحمن الزامل 

ضابط االتصال في املركز :

املدير التنفيذي

 أ. نوف بنت عبدالكريم الفياض

 رقم الترخيص : 548 

www.wud.org.sa املوقع اإللكتروني

 wud@wudinfo.com  البريد اإللكتروني

أرقام التواصل :

0531058875 / 0530443444

wud1431 

الخدمات 

اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات اجتماعية.. 2

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 3

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 4

الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 5

التمكين العملي: )تأهيل للتوظيف(.. 6

جمعية ود الخيرية 
للتكافل والتنمية األسرية 

في محافظة الخبر
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الخدمات 

اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

إصالح ذات البين.. 4

الدورات والبرامج التدريبية.. 5

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 6

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 7

جمعية محبة للتنمية األسرية 
في محافظة الجبيل

املدينة : الجبيل

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

اسم مدير الجهة :

أ. عبدهللا أحمد دواس القحطاني 

ضابط االتصال في املركز:

حمد بن عبدالعزيز املحيسن

رقم الترخيص : 900

املوقع االلكتروني 

mahabbah.org.sa 

البريد االلكتروني 

info@mahabbah.org.sa 

أرقام التواصل :

  0555631688  / 0563186600 
0133480333

فاكس :   0133480333

jicMahabbah

mahabbah.jic

mahabbah.jic
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مركز التنمية األسرية 
ببقيق 

املدينة : بقيق

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

اسم مدير الجهة

أ .  خالد  مبارك املنصور

ضابط االتصال في املركز

أ.خالد مبارك املنصور

رقم الترخيص: 24 تابع لجمعية البر

www.osarya.com :املوقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني: 

abqtnmyh@gmail.com

أرقام التواصل

0135653373  / 0505841502

فاكس :  0135653421

AsharqiaBer

الخدمات

1. اإلرشاد األسري.

2. خدمات استشارات اجتماعية.

3. خدمات استشارات نفسية.

4. إصالح ذات البين.

5. الدورات والبرامج التدريبية.

6. البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.

7. تأهيل الكوادر وتطويرها.

8. اإلعالم األسري.

9. التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.

الهاتف االستشاري

920005205
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الخدمات 

التدريب والتوظيف لألرامل واملطلقات وأبنائهن.. 1

تقديم االستشارات النفسية لألرامل واملطلقات.. 2

الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 3

تقديم املساعدات املالية والعينية بما يتناسب مع . 4

احتياجات األسر.

جمعية إسعاد لرعاية 
األرامل والمطلقات 

املدينة : الدمام

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

اسم مدير الجهة :

أ. ماهر بن عبدالرحمن السعيد

رقم الترخيص : 1229

املوقع االلكتروني:

esaad.org.sa

البريد االلكتروني:

info@esaad.org.sa
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مركز التنمية األسرية 
برأس تنورة

املدينة : رأس تنورة

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

اسم مدير الجهة

أ. فيصل صالح اليامي 

ضابط االتصال في املركز:

أ.محمد حسن السالم

رقم الترخيص : 24

org.berkfj.w     :املوقع االلكتروني

osaria.alberlive.net : البريد اإللكتروني

osaryahrastanorh@gmail.com

أرقام التواصل:

0136682712  / 0598447801

فاكس :  0136682712

AsharqiaBer

الخدمات

1. اإلرشاد األسري.

2. خدمات استشارات تربوية.

3. خدمات استشارات اجتماعية.

4. خدمات استشارات نفسية.

5. إصالح ذات البين.

6. الدورات والبرامج التدريبية.

7. البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.

الهاتف االستشاري

920005205
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الهاتف االستشاري

0542395357
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الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

الدورات والبرامج التدريبية.. 2

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 3

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 4

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 5

مركز التنمية األسرية 
بالخفجي

املدينة : الخفجي

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

اسم مدير الجهة

أ. خالد سلمان النفيع

ضابط االتصال في املركز

أ. خالد سلمان النفيع

رقم الترخيص : 85

org.berkfj.w     :املوقع االلكتروني

البريد االلكتروني : 

Alber_khfj@hotmail.com

أرقام التواصل :

0136667769 / 0503959366

فاكس :  0136667426

tanmiakhafji
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الجمعية الخيرية 
لتيسير الزواج ورعاية 

األسرة باألحساء

املدينة : األحساء

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

اسم مدير الجهة:

أ. تركي بن عائض التركي

رئيس مجلس اإلدارة:

الشيخ ناصر بن محمد النعيم

رقم الترخيص : 424

reaayah.net     :املوقع االلكتروني

reaayah@gmail.com : البريد اإللكتروني

أرقام التواصل:

 0135894443

خدمات املستفيدين : 

0135894443 تحويلة 231

فاكس :  0135894424

  reaayah1

reaayah

reaayah

الخدمات

1 ..  
ً
مساعدة الشباب على الزواج ماديا ومعنويا

تشجيع الشباب على الزواج ليتكاثر النسل وتستقر األسرة.. 2
توعية الشباب بأهمية الزواج وفق أحكامه وترشيد نفقاته.

تذليل الصعوبات التي تمنع الشباب من الزواج واإلسهام في . 3
القضاء على العنوسة.

حماية املجتمع من العنف األسري.. 4

تحقيق االستقرار األسري والتكافل بين أفراد املجتمع .. 5
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الهاتف االستشاري

0542395357

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

الدورات والبرامج التدريبية.. 2

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 3

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 4

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 5

الجمعية الخيرية لألمومة 
والطفولة في المنطقة الشرقية

املدينة : الخبر

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

رقم الترخيص : 585

cmc.org.sa     :املوقع االلكتروني

البريد االلكتروني : 

nfo@cmc.org.sa

أرقام التواصل :

 0138951964

0540394830 

فاكس :                         0138951964

motherandchild8
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جمعية أفق لتنمية 
وتأهيل الفتيات

املدينة : الظهران

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

رئيسة مجلس اإلدارة

أ. شعاع بنت أحمد الجعفري 

مديرة الجمعية

أ. الجوهرة بنت عبدهللا الدوسري

رقم الترخيص : 24

ofoq.org.sa     :املوقع االلكتروني

البريد اإللكتروني : 

| nfo@ofoq.org.sa

أرقام التواصل:

0138303144  / 0509444150

ofoqsa

الخدمات

تأهيل املقبالت على الزواج.. 1

تأهيل الفتيات لسوق العمل من خالل تنمية مهاراتهن . 2
االجتماعية واملهنية.

 تعزيز مفهوم املواطنة لدى الفتيات وتوظيفه في خدمة . 3
املجتمع.

 استثمار قدرات وطاقات الفتيات للمساهمة بتحقيق . 4
التنمية املستدامة في املجتمع.

 املساهمة في حل قضايا الفتيات من خالل تقديم . 5
االستشارات االجتماعية والصحية واملهنية.
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الهاتف االستشاري

0542395357

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية واجتماعية ونفسية.. 2

إصالح ذات البين.. 3

الدورات والبرامج التدريبية.. 4

البرامج العامة األسرية.. 5

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 6

لجنة التنمية األسرية 
)إيالف(

املدينة : الخبر

املنطقة اإلدارية :  املنطقة الشرقية

رقم الترخيص : 500

املدير العام 

أ. محمد بن عبدهللا بن عي�سى املبرزي

ضابط االتصال في املركز

أ. حمد العبري 

البريد االلكتروني : 

Cfsd.kh@gmail.com

أرقام التواصل :

 0138901221

فاكس :

0138901220
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منطقة عسير
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الخدمات
 
اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

خدمات استشارات نفسية.. 4

إصالح ذات البين.. 5

الدورات والبرامج التدريبية.. 6

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 7

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 8

محاضن أسرية: )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 9

جمعية التنمية األسرية 
بالواديين 

املدينة : الواديين

املنطقة اإلدارية : عسير

اسم مدير الجهة:

أ. منصور بن عبدالرحمن الشريف

ضابط االتصال في الجمعية: 

أ. منصور بن عبدالرحمن الشريف

رقم الترخيص : 885

 

البريد اإللكتروني: 

alwadyanefamily@gmail.com
أرقام التواصل: 

 0537020209  / 0554756766

                         alwadyanefamily 
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الخدمات 

استشارات أسرية.. 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج التدريبية األسرية.. 3

برامج أسرية عامة.. 4

جمعية التنمية األسرية 
بخميس مشيط 

0502554040أرقام التواصل:

0172219696

@TnmiyaOsriya

املدينة : خميس مشيط

املنطقة اإلدارية  : عسير

اسم مدير الجهة

أ. علي بن خصيف سعيد القرني

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. مو�سى بن محمد أل أبو هاشم

رقم الترخيص : 566

 املوقع اإللكتروني: 

family-development.net

البريد اإللكتروني:

osariyh1427@hotmail.com

فاكس:
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الخدمات 
اإلرشاد األسري.. 1
خدمات استشارات تربوية.. 2
خدمات استشارات اجتماعية.. 3
خدمات استشارات نفسية.. 4
إصالح ذات البين.. 5
الدورات والبرامج التدريبية.. 6
البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 7
تأهيل الكوادر وتطويرها.. 8
الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 9

اإلعالم األسري.. 10
التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 11
التمكين العملي: )تأهيل للتوظيف(.. 12
محاضن أسرية: )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 13

جمعية التنمية األسرية 
)إرشاد( بأبها 

0555751217أرقام التواصل:
0172293399

املدينة : أبها

املنطقة اإلدارية : عسير

رئيس مجلس اإلدارة 

أ. محمد يحي البدري

األمين العام  

أ. علي محمد القرني

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. جمال محمد املالكي

رقم الترخيص : 553

املوقع اإللكتروني:

ershadabha.org.sa

البريد اإللكتروني:

ershadabha3@gmail.com

ershadabha3

الهاتف االستشاري

0172258866
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الخدمات 

اإلرشاد األسري.  . 1

خدمات استشارية تربوية.. 2

خدمات استشارية اجتماعية.. 3

خدمات استشارية نفسية.. 4

البرامج العامة األسرية :)محاضرات، وندوات، . 5

وملتقيات(.

جمعية التنمية االسرية 
“مسرة” بمحافظة بيشة

msrahbisha

املدينة : بيشة 

املنطقة اإلدارية  : عسير

اسم مدير الجهة:

أ. عمر العمري 

رقم الترخيص : 988

 املوقع اإللكتروني: 

tab.sa

البريد اإللكتروني:

msrahbisha@gmail.com

أرقام التواصل:

0500986333
0176220027

فاكس:

0176220027
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منطقة تبوك
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الخدمات 

اإلرشاد األسري.. 1
إصالح ذات البين.. 2
الدورات والبرامج التدريبية.. 3
البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 4
تأهيل الكوادر وتطويرها.. 5
التمكين العملي: )تأهيل للتوظيف(.. 6
وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 7

املدينة : أملج

املنطقة اإلدارية : تبوك

اسم مدير الجهة

أ . أحمد عتيق الحمدي

ضابط االتصال في الجمعية 

أ . أحمد عتيق الحمدي 

رقم الترخيص : 726

املوقع اإللكتروني

sknumluj.com

البريد اإللكتروني 

info@osareah.org

أرقام التواصل

0143821422 / 0557919464

فاكس   0143821305

جمعية سكن للتنمية 
األسرية بمحافظة أملج 

osrahskn
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الخدمات 

إصالح ذات البين.. 1

التوعية االجتماعية.. 2

االستشارات األسرية.  . 3

اإلرشاد األسري.. 4

التوفيق بين راغبي الزواج.. 5

دورات تدريبية.. 6

املدينة : تبوك

املنطقة اإلدارية : تبوك

اسم مدير الجهة:

أ . فهد عياضة العنزي

ضابط االتصال في الجمعية :

أ . أشرف محمد الشريف 

رقم الترخيص : 755

املوقع اإللكتروني:

www.osareah.org.sa

البريد اإللكتروني :

info@osareah.org

@Osareah

جمعية التنمية األسرية 
بتبوك

0144260225
الهاتف االستشاري0144214440أرقام التواصل

920010155
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املدينة : ضباء

املنطقة اإلدارية : تبوك

اسم مدير الجهة

أ .عبدهللا محمد أبو حوسة

ضابط االتصال في الجمعية 

أ .سعودي حماد الحويطي

رقم الترخيص : 651

املوقع اإللكتروني

www.methaag.org

البريد اإللكتروني 

dubamethag@gmail.com

الجمعية الخيرية
 للتنمية األسرية

)ميثاق(

أرقام التواصل

 0144331443  / 0530006232

الخدمات

اإلرشاداألسري.. 1

الدورات والبرامج التدريبية.. 2

البرامج العامةاألسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 3

الهاتف االستشاري

0144331443



إصدار : مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي 116 دليل الجهات األسرية بالمملكة  |  

منطقة حائل
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الخدمات

اإلرشاد األسري .. 1

إصالح ذات البين.. 2

الدورات والبرامج التدريبية.. 3

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 4

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 5

مركز اإلرشاد األسري 
ببقعاء الشرقية في 

محافظة بقعاء 

املدينة : بقعاء الشرقية

املنطقة اإلدارية  : حائل

اسم مدير الجهة

د . خالد بن راشد املشعان

رقم الترخيص : 46

املوقع االلكتروني

www.baqaa-sharq.com

البريد االلكتروني

baqaa-sharq@hotmail.com

أرقام التواصل:

0165292000 / 0555160578

فاكس : 0165292000

islahBaqaa
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الهاتف االستشاري

018844955 / 018844985

جمعية التنمية األسرية
)وفاق (

فاكس:

أرقام التواصل:

0165345666
016 5347666

املدينة : حائل

املنطقة اإلدارية : حائل

اسم مدير الجهة

د.  عبدهللا بن محمد البطي

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. عبد العزيز الفراج 

رقم الترخيص  : 613

املوقع اإللكتروني:

wefaqhail-sa.org

البريد اإللكتروني: 

wefaqhail@gmail.com

اإلصالح األسري   5341518 016 

wefaq_hail
 wefaqhail
wefaqhail1

الخدمات

1. اإلرشاد األسري.

2. الدورات والبرامج التدريبية.

3. البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.

4. الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.

5. محاضن أسرية: )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.

6. اإلشراف على دار للحماية االجتماعية.

الهاتف االستشاري 920026040 
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منطقة الحدود الشمالية
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الخدمات 

 اإلرشاد األسري.. 1
خدمات استشارات تربوية.. 2
خدمات استشارات اجتماعية.. 3
إصالح ذات البين.. 4
الدورات والبرامج التدريبية.. 5
البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 6
وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 7

املدينة : رفحاء

املنطقة اإلدارية : الحدود الشمالية

اسم مدير الجهة

أ. متعب بن زقم الشمري

ضابط االتصال في املركز

أ. متعب بن زقم الشمري

رقم الترخيص : 768

املوقع االلكتروني

www.rfd.sa

البريد االلكتروني

info@rfd.sa

أرقام التواصل

0561654333

0146785333

فاكس :   0146785333

جمعية مالذ للتنمية 
األسرية برفحاء 

rfdorgsa
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الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1
إصالح ذات البين.. 2
الدورات والبرامج التدريبية.. 3
الرعاية االجتماعية لألسر: )عينية ونقدية(.. 4

لجنة التنمية األسرية 
بطريف

املدينة : طريف

املنطقة اإلدارية  : الحدود الشمالية

اسم مدير الجهة

الشيخ/ ثويني بن برد الرويلي

ضابط االتصال في الجمعية 

أ . ناجي بن حجاب الجميلي

رقم الترخيص : 123

البريد اإللكتروني :

al.jameyah@hotmail.com

أرقام التواصل

  0555380185  /  0558883500
0146430503

فاكس : 0146430503

الهاتف االستشاري

920017037

tanmeiah
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الخدمات 

 اإلرشاد األسري.. 1
إصالح ذات البين.. 2
الدورات والبرامج التدريبية.. 3
البرامج العامة األسرية.. 4
تأهيل الكوادر وتطويرها.. 5

الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 6

املدينة : عرعر

املنطقة اإلدارية : الحدود الشمالية

اسم مدير الجهة

أ.  عبد العزيز بن نفاع العنزي

ضابط االتصال في املركز

أ. رائد بن خلف العنزي

رقم الترخيص : 648

املوقع االلكتروني

Olfaharar.com

البريد االلكتروني

tanmih.arar@gamil.com

أرقام التواصل

0505747500

جمعية التنمية األسرية 
بمنطقة الحدود الشمالية

olfah_arar
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الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1
إصالح ذات البين.. 2
الدورات والبرامج التدريبية.. 3
البرامج العامة األسرية.. 4
الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 5
التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 6

جمعية إسهام لإلرشاد 
االجتماعي

املدينة : عرعر

املنطقة اإلدارية  : الحدود الشمالية

اسم مدير الجهة

أ . خالد بن هادي املضياني

ضابط االتصال في الجمعية 

أ . عبدالعزيز بن رضا العنزي

رقم الترخيص : 123

املوقع االلكتروني

www.asa.org.sa

البريد اإللكتروني :

info@asa.org.sa

أرقام التواصل

  0146633889

فاكس : 

0146636360

الهاتف االستشاري

0553244344

  EshamArar

    Eshamarar

   esham49
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منطقة جازان
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املدينة : جازان

املنطقة اإلدارية : جازان

اسم مدير الجهة

أ. علي عواجي أحمد دغريري

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. يحيى محمد حسن النعمى

رقم الترخيص : 619

املوقع اإللكتروني: 

www.raaf-jazan.org 

البريد اإللكتروني :

osari.jaz@gmail.com

جمعية التنمية األسرية 
بجازان )راف(

jaz_Osari

0173176180

أرقام التواصل:

فاكس:

0503766546
0173176184

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

الدورات والبرامج التدريبية.. 2

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 3

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 4

الدراسات والبحوث األسرية.. 5

اإلعالم األسري.. 6
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املدينة :جازان

املنطقة اإلدارية : جازان

اسم مدير الجهة

أ. علي عثاثي

ضابط االتصال في الجمعية 

أ . علي عثاثي

رقم الترخيص : 340

املوقع اإللكتروني 

www.wa3i.sa

البريد اإللكتروني 

giz@wa3i.org.sa

جمعية التوعية والتأهيل 
االجتماعي )واعي( 

فاكس

أرقام التواصل

0173232255 تحويله  102

الخدمات 

الدورات والبرامج التدريبية.. 1

البرامج العامة األسرية )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 2

تأهيل الكوادر وتطويرها .. 3

اإلعالم األسري.. 4

التمكين العملي )تأهيل للتوظيف(.. 5

البرامج االجتماعية الوقائية.. 6

الحمالت التوعوية االجتماعية واألسرية.. 7

wa3iSA

wa3isa

wa3isa
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0173260811

@modh_sabya

املدينة : صبياء

املنطقة اإلدارية : جازان

اسم مدير الجهة

د. إبراهيم كداف علي عجور

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. مصعود بليهي

رقم الترخيص : 752

املوقع اإللكتروني

osari-sabia.com

البريد اإللكتروني 

info@sabiaber.org

الخدمات

 مساعدة املقبلين على الزواج ) مادًيا(.. 1

التدريب والتأهيل األسري.. 2

اإلصالح األسري.. 3

اإلرشاد األسري.. 4

جمعية التنمية األسرية 
بصبياء 

فاكس:

0504579596أرقام التواصل
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منطقة نجران
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جمعية التنمية األسرية 
في بدر الجنوب 

فاكس

0507844876أرقام التواصل
0531655428
0175454199

املدينة  : محافظة بدر الجنوب

املنطقة اإلدارية : نجران

اسم مدير الجهة

أ . طالل بن صالح آل سالم 

ضابط االتصال في الجمعية 

أ . طالل بن صالح آل  سالم

رقم الترخيص : 589

البريد اإللكتروني 

badraoe20013@gmail.com

0175454199

badraoe20013

الخدمات 

اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

إصالح ذات البين.. 3

الدورات والبرامج التدريبية.. 4

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 5

محاضن أسرية: )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 6
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املدينة : نجران

املنطقة اإلدارية  : نجران

اسم مدير الجهة

أ. محمد سفر الشهري

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. عبدهللا الفيفي

رقم الترخيص : 838

البريد اإللكتروني 

najran.fds1@gmail.com

أرقام التواصل   

0175222993 / 0537744552

جمعية التنمية األسرية 
)سعداء( 

الخدمات

اإلرشاد األسري.. 1

الدورات والبرامج التدريبية.. 2

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 3

محاضن أسرية: )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 4

NajranFds1        
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منطقة الباحة
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املدينة : الباحة

املنطقة اإلدارية  : الباحة

اسم مدير الجهة

أ . عبدهللا سعيد صالح الزهراني

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. زاهي صالح الغامدي

رقم الترخيص : 390

املوقع اإللكتروني

maaen.org.sa

البريد اإللكتروني 

M3een.baha@gmail.com

أرقام التواصل   

0566366697 

0590088967  

جمعية التنمية 
األسرية ) معين(

الخدمات

إصالح ذات البين.. 1

الدورات والبرامج التدريبية.. 2

البرامج العامة األسرية: )محاضرات وندوات وملتقيات(.. 3

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 4

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 5

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت .. 6

فاكس:                            0177255005

M3eenbaha

M3een.baha
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منطقة الجوف
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الخدمات 
اإلرشاد األسري.. 1

خدمات استشارات تربوية.. 2

خدمات استشارات اجتماعية.. 3

خدمات استشارات نفسية.. 4

إصالح ذات البين.. 5

الدورات والبرامج التدريبية.. 6

البرامج العامة األسرية :)محاضرات وندوات وملتقيات(.. 7

تأهيل الكوادر وتطويرها.. 8

الدراسات والبحوث األسرية واملجتمعية.. 9

اإلعالم األسري.. 10

التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين.. 11

التمكين العملي: )تأهيل للتوظيف(.. 12

محاضن أسرية: )سيدات، بنات، شباب، أطفال(.. 13

وساطة تسلم وتسليم األوالد بين املنفصلين واملنفصالت.. 14

جمعية التنمية األسرية 
بمنطقة الجوف )تواّد( 

املدينة : سكاكا

املنطقة اإلدارية : الجوف

اسم مدير الجهة

أ. نايف بن عبدهللا مريحيل الحمد

ضابط االتصال في الجمعية 

أ. ق�سي الحسن

رقم الترخيص  : 588

 املوقع اإللكتروني

www.tawad.org

البريد اإللكتروني 

jouftawad@gmail.com

أرقام التواصل

0550507037 / 0558205840

0146247037

  فاكس                            0146257075

tawad_jf

tawad_jf

الهاتف االستشاري

920017037
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الجهـات األسريـة
 في المملكة العربية الســعودية

دليل
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إعداد 

د. مصطفى حسانين

مراجعة 

د. مصطفى حسانين

أ. عادل بن سعد الخوفي

متابعة

      د.سامي بن أحمد النعيم
د. عبد العزيز  بن سعودالحليبي

 

تصميم وإخراج

     م. محمود عبد الرحمن

االشراف العام 

د. خالد بن سعود الحليبي
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