
5 

   2018/1439لشهر شباط 



 

 
النشرةافتتاحٌة 

«  جنسٌتها حق ألبنائها»

f 

، "حق المرأة اللبنانٌة منح جنسٌتها ألبنائها"فً ندوة سمعناها مؤلمة ألمهات لبنانٌات قصص 

وتجارب وتفاصٌل حٌاتٌة وأسرٌة علمنا عنها ولم نكن لنعلم بها لوال هذه التحركات الخجولة من 
 .الجمعٌات األهلٌة، ذلك ألنها قصص ال تؤلم إال من ٌعٌشها

 

ٌُحرم هنا    ًٌ ٌُحرم من منحة دراسٌة مع أنه متفوق بٌن أقرانه، وهنا رٌاض طالٌب 

ٌُحرم من أن ٌحلم بأنه عندما ٌكبر  من حّق تمثٌل لبنان فً الخارج مع أنه بطل، وهناك طفل 

، وهنالك بنت صؽٌرة تقؾ فً المطار (وهو ال ٌعلم أنه لٌس بوطنه)سٌصبح ضابطا ٌخدم وطنه 

ٌُحرم من مٌراث أمه ألنه ال ٌحّق له "األجانب"بعٌدا عن أمها اللبنانٌة فً طابور  ، وهناك ابٌن 

التملك فً لبنان، وهنالك طفل مرٌض ال تستطٌع أمه اللبنانٌة األرملة أن تعالجه على حساب 

وزارة الصحة اللبنانٌة، وهنالك أطفال كبروا وأصبحوا بالؽٌن وال ٌزالون منذ صؽرهم فً كل 

من قصص مماثلة ال تستطٌع حٌالها إال أن  وأكثرعام ٌجددون إقامتهم بمبالػ كبٌرة ، وأكثر 

تشعر بظلم كبٌر من بلد ٌتؽّنى بحقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، ظلٍم ٌقع 

على كل امرأة لبنانٌة تتزوج بؽٌر لبنانً، فتشعر وكأنما بلدها ٌعاقب بناته ونسائه على زواجهّن 

ٌّداً بذلك حرٌتهن واختٌارهن فأٌن حقوق المرأة التً ٌتؽنون بها لٌل . مّمن اخترنه شرٌكاً لهّن، مق

 نهار؟
 

هذه القصص هً ألشخاص ولدوا فً لبنان من أم لبنانٌة ضمن بٌئة وعائالت كل  

لبنانٌة وأجداد لبنانٌٌن، ٌتكلمون اللهجة اللبنانٌة أفضل من لبنانٌٌن آخرٌن ٌخجلون بهذه اللهجة 

فٌستبدلونها بلؽات أجنبٌة على سبٌل التباهً أو نكران الهوٌة، هم أشخاص أكلوا من خٌرات 

 ظهرلبنان وأعطوه من جهدهم وعرقهم ومالهم، هم أشخاص حفظوا النشٌد الوطنً اللبنانً عن 

جمعيت رئيست دائرة اإلعالم في 

واإلصالحاإلرشاد   

منيمنتالمهندست جنان   



 

 
افتتاحٌة النشرة

  "ألبنائهاحق جنسٌتها "

f 

 22قلب ورفعوا التحٌة للعلم اللبنانً ورسموه وكانوا ٌعودون من مدرستهم إلى بٌتهم فً 

تشرٌن الثانً وتاج العلم الورقً على رأسهم والعلم على خشبة صؽٌرة فً ٌدهم وهم ٌرددون 

 »للعلمكلنا للوطن للعلى "

والدتهم اللبنانٌة وعلى وجهها بسمة وفً قلبها ؼصة ال ٌعلم بها إال هللا، هم أشخاص فتستقبلهم 

وجامعات لبنانٌة وتعلموا تارٌخ وجؽرافٌا لبنان وجٌش لبنان وبطوالته ثم مدارس  فًدرسوا 

بعد ذلك كله ال ٌستطٌعون أن ٌدافعوا عن هذا الوطن ضمن جٌشه النظامً أو أن ٌفتخروا 

باالنتماء له، فٌمضون ٌبحثون عن هوٌة لهم فً بالد هللا الواسعة وفً قلبهم حرقة على 

  حّبهمؽادرتهم القسرٌة لبلد نشؤوا على ترابه ورضعوا 
 

لبنانٌة مات زوجها األجنبً تمضً بقٌة حٌاتها فً لبنان وسط أهلها اللبنانٌٌن تربً أبناءها أم 

  بالمقابل .الرفضفٌكبرون ثم ال ٌلقون من هذا البلد إال  ،كبٌرةبصعوبة حٌاتٌة " ؼٌر اللبنانٌٌن"

وتعود " اللبنانٌٌن"أّماً أجنبٌة تزوجت من لبنانً تستطٌع بعد وفاة زوجها أن تأخذ أبناءها تجد 

بهم إلى بلدها مع الجنسٌة اللبنانٌة لكنهم ربما ال ٌعرفون عن لبنان شٌئا وال عن أهلهم فٌه وال 
 ...عن لؽته وتارٌخه وحضارته

 
كبٌر على صعٌد الجمعٌات األهلٌة ك لتحر  كثٌرة وتفاصٌل مؤلمة سمعناها بحاجة قصص 

والناشطٌن االجتماعٌٌن للضؽط على السلطة التشرٌعٌة فً لبنان إلقرار قانون ٌعطً المرأة 

اللبنانٌة حق منح جنسٌتها ألبنائها بعٌداً عن التجاذبات السٌاسٌة والطائفٌة التً تتوجس من تؽٌٌر 

إّن هذا الموضوع هو قضٌة إنسانٌة بامتٌاز، وٌجب تحٌٌدها عن السٌاسة . الدٌموؼرافٌا فً لبنان

 .والطائفٌة، قضٌة تمّس النساء والرجال على السواء، وكّل من ٌرفض الظلم

جمعيت رئيست دائرة اإلعالم في 

واإلصالحاإلرشاد   

منيمنتالمهندست جنان   



f 

معالً وزٌر حقوق اإلنسان أٌمن شقٌر ممثالً برئٌسة برعاٌة  

االتحاد النسائً فً الحزب التقدمً االشتراكً السٌدة منال 

سعٌد، وبالتعاون مع حملة جنسٌتً كرامتً، أقامت 

حق المرأة "اإلرشاد واإلصالح ندوة حوارٌة بعنوان  جمعٌة

فً  2018شباط  24عصر ٌوم السبت " بمنح جنسٌتها ألبنائها

الكوال، وحضرها مفتً  -قاعة مركز مرٌم بنت عمران 

الجمهورٌة اللبنانٌة سماحة الشٌخ عبد اللطٌؾ درٌان ممثالً 

بالشٌخ وسٌم الفالح، مدٌر عام قوى األمن الداخلً اللواء عماد 

عثمان ممثالً بالنقٌب كرٌم مراد، وزٌر الدولة لشؤون المرأة 

ممثال بالسٌدة رندة ٌسٌر، محافظ جبل لبنان  أوؼاسابٌانجان 

السٌد محمد مكاوي، عضو المجلس البلدي لمدٌنة بٌروت 

، المدٌرة العامة لوزارة العدل القاضٌة سنجابةالمهندس مؽٌر 

مٌسم النوٌري، المجلس النسائً اللبنانً ممثالً بالسٌدة روال 

معلوؾ، السٌد أحمد الحرٌري ممثالً بالمنسقة العامة لمصلحة 

المرأة فً تٌار المستقبل السٌدة مً طبال، جمعٌة الفتوة 

اإلسالمٌة ممثلة باألستاذ اسماعٌل شهاب، جمعٌة أجٌالنا ممثلة 

، رئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح المهندس جوجوبالسٌدة نجال 

وأعضاء من هٌئتها اإلدارٌة، وحشد كبٌر من  محٌوجمال 

 .الفعالٌات والمهتمٌن
 

 "حق المرأة بمنح جنسٌتها ألبنائها"ندوة 



 "حق المرأة بمنح جنسٌتها ألبنائها"ندوة 

f 

بداٌة مع النشٌد الوطنً اللبنانً، ثم ترحٌب من مدٌرة الندوة 

الدكتورة ترتٌل دروٌش، تالها كلمة لرئٌسة دائرة العمل 

االجتماعً السٌدة رند صقر تعرضت فٌها لمعاناة المرأة 

وأنه . اللبنانٌة من سلب القانون حقها بمنح جنسٌتها ألبنائها

انطالقا من أهداؾ العمل االجتماعً فً جمعٌة اإلرشاد 

واإلصالح بمعاٌشة قضاٌا الناس وآالمهم وتقدٌرا لمعاناة األم 

اللبنانٌة حول هذا الموضوع، فقد أْولت الجمعٌة اهتمامها به 

جنسٌتً "وتوجهت إلى الجهات المختصة وتعاونت مع حملة 

وشكرت راعً الندوة والمؤسسات . لإلضاءة علٌه" كرامتً

الدٌنٌة والرسمٌة واألمنٌة والحزبٌة على مشاركتها ودعمها 

 .بهذه القضٌة
بداٌة الندوة مع المحاِضر رئٌس حملة جنسٌتً كرامتً السٌد 

.  مصطفى الشعار، الذي شكر الجمعٌة على إقامة هذه الندوة

قات التً  فاقدو الجنسٌة من مشكلة  ٌواجههاوعرض المعوِّ

تأمٌن اإلقامة وإجراءات تسجٌل الزواج والوالدة، دخول 

المدارس والجامعات، الطبابة، الضمان االجتماعً، الصرؾ 

التعسفً، عدم القدرة على السفر، فتح حسابات فً البنوك وما 

ٌتعرضون إلٌه من إذالل، األمر الذي ٌؤدي إلى عدم الشعور 

تاله عرض فٌلم قصٌر عن تحركات . باألمان األسري

  .الحملة



f 

أقام التجمع اللبنانً للحفاظ على األسرة الدورة 

إعداد مرشدٌن "التدرٌبٌة األولى ضمن سلسلة دورات 

عٌن على بكرة للمساندة "، مع مدٌرة مركز "أسرٌٌن

فً مصر الدكتورة النفسٌة " النفسٌة والتنمٌة األسرٌة

، فً ٨ٕٔٓشباط  ٩، ٨، ٧وذلك أٌام  الشٌمًدالٌا 

 ٦ٕالكوال، وحضرها  -قاعة مركز مرٌم ابنة عمران 

مشاركاً من العاملٌن فً المجال النفسً واالجتماعً، 

  .والمهتمٌن باإلرشاد األسري
تنّوعت المواضٌع المطروحة بٌن تعرٌؾ اإلرشاد 

النفسً، أسباب ازدٌاد الحاجة لإلرشاد األسري، 

وقد أضفت . ومحظوراتهخصائص اإلرشاد وأهدافه 

الكثٌر من خبراتها فً هذا المجال،  الشٌمًالدكتورة 

  .وكانت الدورة تفاعلٌة وؼنٌة بمعلوماتها
  .ستقام الدورة الثانٌة فً شهر نٌسان القادم

الجدٌر بالذكر أن جمعٌة اإلرشاد واإلصالح هً عضو 

فً التجمع اللبنانً للحفاظ على األسرة ممثلة بمركز 

 .أمان للمرأة واألسرة

الدورة التدرٌبٌة األولى ضمن سلسلة دورات 
 "إعداد مرشدٌن أسرٌٌن"



 

 
التربوي لعمل لاختتام الحقٌبة التدرٌبٌة األولى 

 للنازحٌن السورٌٌن 

f 

اختتم قسم العمل التربوي للنازحٌن السورٌٌن فً 

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، حقٌبته التدرٌبٌة األولى 

فً منطقة بٌروت وشانٌه، حٌث كانت الدورة 

األخٌرة ضمن هذه الحقٌبة فً بٌروت تحت عنوان 

قدمها االستاذ حسام عوؾ فً " التقوٌم التربوي"

الكوال، ٌوم السبت فً  -مركز مرٌم ابنة عمران 

.  معلماً ومعلمة 37، وشارك فٌها 2018شباط  10

أما الدورة األخٌرة فً منطقة شانٌه فكانت تحت 

قدمتها االستاذة رٌان " التخطٌط للتعلٌم"عنوان 

قاطرجً واألستاذة عبٌر فراج، وكان عدد 

ٌَّزت . معلماً ومعلمة 25المشاركٌن فٌها  وقد تم

بٌن  الدورات بالجو اإلٌجابً البّناء بٌن المدرِّ

 .  والمتدّربٌن
والجدٌر ذكره، أن القسم ٌسعى من خالل دوراته 

على التعامل مع  إلى تملٌك المعلم مهارات تساعده

 ذلك وبالتالً ٌنعكس ،الطالب والضؽوط والمواد

 .إٌجاباً على مستوى وتحصٌل الطالب



 

 
 "بٌن عمامتٌن"جلسة حوارٌة بعنوان 

f 

كثٌرة طرحها شباب وشابات ثانوٌٌن أسئلة  

وجامعٌٌن حول موضوع االختالؾ بٌن 

السنة والشٌعة من الناحٌة السٌاسٌة وبعض 

الجوانب الدٌنٌة الفقهٌة، فً الجلسة الحوارٌة 

التً " كٌؾ بتشوفنً"الثالثة، ضمن سلسلة 

فً جمعٌة  الطالبً النورٌنظمها ملتقى 

سعد علٌها الشٌخ أجاب اإلرشاد واإلصالح، 

 فً 2018شباط  8اسكندرانً ٌوم الخمٌس 

 .مركز السلطان محمد الفاتح قاعة
 .اتطالبالو البطمن ال 107الجلسة حضر 



f 

أقامت دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة فً جمعٌة 

 هللارحمه الشٌخ واصؾ الخطٌب ختمة اإلرشاد واإلصالح 

فً منزل السٌد  2018شباط  28، ٌوم االربعاء الشهرٌة

ٌدة سٌدة، وألقت الس 30حضر الختمة . مصطفى جرجور

موضوع التوبة الخالصة،  فٌها كلمة تناولتً عٌتانجمال 

بعض األناشٌد مع السٌدة أمال عانوتً، واختتمت  تالها
 .الجلسة بدعاء مع السٌدة رندة عانوتً

 ختمة الشٌخ واصف الخطٌب الشهرٌة 



f 

التعاون بٌن جمعٌة اإلرشاد واإلصالح وبٌن مجلس الشؤون إطار فً 

لبنان، أعطى الدكتور أمٌر سوبرة جبل فً اإلسالمٌة فً منطقة الجٌة 

فً " كلنا مسؤول لتنمٌة المجتمع اللبنانً"االجتماعً  برنامجالمدٌر 

العالقات "بعنوان الدورة األولى من سلسلة دورات كلنا مسؤول  ،الجمعٌة

شباط  3وذلك ٌوم السبت بتارٌخ " بٌن المكونات اللبنانٌة والخارج 

شباط  17بتارٌخ " اللبنانًالواقع "، والدورة الثانٌة بعنوان 2018

 .الجٌة، وذلك فً قاعة مجمع المؤسسات االسالمٌة، 2018
  

حضر اللقاء مجموعة من أعضاء الهٌئة اإلدارٌة للمجلس ولجانه وأساتذة 

 .ودور الكتاب المبٌن وطالب من األزهر

 بٌن المكونات اللبنانٌة والخارجدورة العالقات 



 دورة جمع التبرعات وتنمٌة الموارد المالٌة

f 

أقام مركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر فً 

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح دورة جمع 

مها قدّ التبرعات وتنمٌة الموارد المالٌة، 

مدٌر دائرة العالقات العامة فً الجمعٌة 

الدكتور محمد ربٌع قاطرجً، ٌومً 

شباط  8و 7األربعاء والخمٌس فً 

مركز مرٌم ابنة عمران  قاعة فً، 2018

 .الكوال –
شارك فً الدورة أعضاء فً مؤسسة 

صندوق الخٌر فً دار الفتوى وموظفو 

العالقات العامة واإلعالم فً جمعٌة 

العالقة تناولت الدورة . اإلرشاد واإلصالح

بٌن الجمعٌات الخٌرٌة والشركات، 

ومصادر التموٌل، والمبادئ العشر لعملٌة 

جمع التبرعات، والمهارات المطلوبة من 

لدى جامع ال الفعّ العاملٌن، والتواصل 

التبرعات، وإدارة عملٌة تنمٌة الموارد 

 .المالٌة



f 

عرمون  -واإلصالح قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد افتتح 

ب ، مع "وأّذن فً الناس"وللمرة الثانٌة  دورة  المقامات مدرِّ

، فً قاعة مركز 2018شباط  10األستاذ محمد العبد، ٌوم السبت 
 ، (لقاء 12)نٌسان  28وهً مستمرة لؽاٌة . عرمون –الحسن 

 :تتضمنو 
 تعلٌم األذان بالمقامات الثمانٌة -
 تمارٌن على المقامات من القرآن واإلنشاد -
ل اجتٌاز المستوى االول ) المستوى إلى المشترك االنضمام ٌخوِّ

 (الثانً

الثانٌة فً مسجد " وأّذن فً الناس"دورة 
 عرمون -الحسن 

 - 



 النور الطالبً رحلة فتٌان ملتقى 
 صٌداالمسبح فً إلى 

f 

أقام ملتقى النور الطالبً فً جمعٌة اإلرشاد 

، رحلة لفتٌانه إلى مسبح عرمونواإلصالح فً 

، ٌوم األحد (المسبح الشتوي)فً صٌدا  4Bال 

طالباً  25، شارك بها حوالً 2018شباط  18

تناولوا طعام ثم  ممتعة،أمضوا خاللها أوقاتاً 

 .الظهر جماعةوأّدوا صالة الؽداء، 



f 

 عطلة غدي الفصلٌة 
Vacances de Neige avec Ghadi 

للناشئة ، أقام مركز ؼدي العطلة الفصلٌة لبعض المدارس فً بٌروتخالل  

سنوات، من  7-4للفتٌان والفتٌات من عمر ،   Vacances de Neige avec Ghadiدورة

 .، فً مركز السلطان محمد الفاتح2018شباط  16حتى الجمعة  12الثالثاء 
–طبخ  -أشؽال ٌدوٌة  -أبطالنا علماؤنا  -قصص األنبٌاء  -تضّمنت الدورة قرآن كرٌم 

 .Narration interactive - Jeux éducatifs - Jeux d'équipe جمباز، 
على نملة تعرفوا على فوائده، ثم وتعّرفوا بحفظ سورة التٌن بدأ الطالب فً الٌوم األول 

 funny"سٌدنا سلٌمان، بعدها قاموا بصنع السلطة الٌونانٌة، وقاموا بتجربة كٌمٌائٌة بسٌطة 
volcano." 

النبً ٌونس علٌه السالم فً بطن الحوت، وحفظوا وفً الٌوم الثانً، استمعوا إلى قصة 

، بعدها قاموا بتزٌٌن الكوكٌز بالتٌن "ال اله إال أنت سبحانك إنً كنت من الظالمٌن: "دعاءه
 .وؼٌرها" اكتشؾ الكلمة"وفً الختام استمتعوا باأللعاب الهادفة مثل . والزٌتون
ثم الناقة، استمعوا لقصة النبً صالح علٌه السالم والناقة، وتعّرفوا على حٌاة الثالث فً الٌوم 

وصنعوا بعدها أشؽاالً ٌدوٌة حول القصة، وذلك " األصدقاء والصخرة"استمعوا أٌضاً لقصة 
  slimeوفً الختام تعلّموا صناعة معجون ال . لتعزٌز قٌمة ومعنى التعاون وتحّدي الّصعاب

 .من الحماس والترفٌهفً جو 
فً الٌوم الرابع أنهى الطالب سورة التٌن كلها حفظاً وتفسٌراً، أما فً قصص األنبٌاء 

وجٌشه، أبرهة فتّعرفوا على معجزة الفٌل الذي حمى الكعبة بقدرة هللا من جبروت الملك 

وختاماً أقاموا أنشطة ممتعة منها الجمباز ". للكعبة رٌب ٌحمٌها: "وقول عبد المطلب المأثور
 .الٌدوٌةواألشؽال 

  بٌروت،فً وسط   Planet Discoveryالٌوم الخامس واألخٌر، توّجه الطالب لزٌارة وفً 

تعّرفوا على حٌاة النملة والنحلة وجسم اإلنسان، وعناصر الطبٌعة من هواء وفضاء حٌث 
 :(الجولة بالتعرؾ على كٌفٌة صنع الشوكوال البراكٌن، واخُتتمت وتفاعل 



f 

جمعٌة اإلرشاد قام طالب دورة مراسل ؼدي فً  

عرمون بزٌارة مٌدانٌة إلى تلفزٌون  –واإلصالح 

حٌث ، 2018شباط  8ٌوم الخمٌس بٌروت المستقبل فً 

تعّرفوا على مهنة المخرج، المراسل ومقّدم البرامج 

إلى جولة فً باالضافة .. والذٌن ٌعملون وراء الكوالٌس

واّطلعوا على " الشرق"كما زاروا إذاعة .. االستدٌوهات

 .والموظفٌن فٌهاعمل المذٌعٌن 

 للتلفزٌون" مراسل غدي"زٌارة طالب دورة 



 

 
 زٌارة العقٌد غسان عثمان 

f 

إنسان رؼم "تطوٌر وتفعٌل أداء فرٌق إطار فً 

زار وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ٌوم  ،"القضبان

قوى فً رئٌس فرع السجون  2018شباط  15الخمٌس 

فً قٌادة مكتبه فً األمن الداخلً العقٌد ؼسان عثمان 

سجن داخل الدرك، حٌث قدم عرضاً عن أعمال الفرٌق 

الماضٌة، وطرح علٌه مشارٌع سنة السنة خالل رومٌة 

، مستمعاً منه لنصائحه وتوجٌهاته لحسن العمل 2018

 .  داخل السجون
تمثل الوفد برئٌسة دائرة العمل االجتماعً السٌدة رند 

صقر، ومدٌرة برنامج حقوق اإلنسان السٌدة رانٌا العرب، 

 .ومدٌر فرٌق إنسان رؼم القضبان السٌد نصٌؾ جمعة



f 

  ًجونزار وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصالح القاضً 

شباط  21قزي فً مكتبه فً قصر العدل، ٌوم األربعاء 

، بهدؾ شكره على مواقفه اإلنسانٌة عموماً، 2018

ولدعمه قضٌة حق المرأة اللبنانٌة المتزوجة من أجنبً 

الجمعٌة مخطوطة باسم له م قدّ وبمنح جنسٌتها ألبنائها، 

 :شعرٌة ُكتبت خصٌصا له، وفٌهاوي أبٌات تتحفنٌة 
 عنوانها بٌن الورى لبنانُ ...خالقةة أمَّ العدل ٌحًٌ 

بالحق حتى ٌرتقً .. طوبى لمن أحٌا العدالة ناشراً 

 اإلنسانُ 
 ِصنوانُ والخالدون حقٌقًة .. فخذ الكتاب بقوة فألنتمُ 

 
القاضً للجمعٌة كتابه الذي ٌحكً تجربته فً م قدَّ ، بدوره

مسٌرة دعم حق المرأة بمنح جنسٌتها ألبنائها والذي 
 .»الجنسٌةرحلة العمر إلى : "عنوانه

ضم وفد الجمعٌة رئٌس دائرة العالقات العامة المهندس 

محمد سنو، ورئٌسة دائرة العمل االجتماعً السٌدة رند 

 .العربصقر، ومدٌرة برنامج حقوق اإلنسان السٌدة رانٌا 

 زٌارة القاضً جونً قزي فً قصر العدل



 

 
 زٌارة رئٌسة جامعة الجنان فً طرابلس

f 

زار وفد من مركز مهارات للتدرٌب 

والتطوٌر فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

هنانو، عبد هللا . دممثالً بمسؤول المركز 

ومسؤول برنامج موارد إلعداد وتطوٌر 

البداح، ونائب رئٌس صبح . الدعاة د

اللجنة النسائٌة فً طرابلس السٌدة حنان 

ؼمراوي، ونائب رئٌس جامعة الجنان 

عائشة ٌكن، ٌوم فً طرابلس الدكتورة 

، وتم الحدٌث 2018شباط  24السبت 

خالل الجلسة عن سبل التعاون بٌن 
 .المركز والجامعة



 

 
 فً بٌروت "البلوغماذا ٌعنً "محاضرة 

f 

أقام قسم الفتٌان فً جمعٌة اإلرشاد 

واإلصالح، محاضرة طالبٌة تحت 

، حضرها "ماذا ٌعنً البلوغ"عنوان 

شباط  23شاباً، ٌوم الجمعة فً  ٩ٓ

فً قاعة مركز السلطان محمد  2018

 .بٌروت –الفاتح 
الجانب الطبً الدكتور ن عمها قدّ 

الجانب الشرعً ن عوعفٌؾ قرٌطم 

 .الشٌخ نبٌل الخطٌب



f 

قّدم ملتقى النور الطالبً فً جمعٌة اإلرشاد 

واإلصالح لألهالً والتربوٌٌن محاضرة 

 :ممٌزة بعنوان
  
نبنٌها أو .. العالقة بٌن اآلباء واألبناء"

 "ندّمرها؟
  

الدكتور خلٌل  LISقّدمها مدٌر مدرسة 

عجٌنة، دكتوراه فً اللؽة العربٌة، ومدّرس 

 فً جامعة بٌروت العربٌة، 
، فً 2018شباط  12ٌوم االثنٌن وذلك 

 .عرمون –قاعة مركز الحسن 

فً " العالقة بٌن اآلباء واألبناء"محاضرة 
 عرمون -مركز الحسن 



f 

عنوان المحاضرة التً أقامها مركز " أمان معكم على الخط"

أمان للمرأة واألسرة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، صباح 

، وذلك ضمن سلسلة لقاءات أمهات ٨ٕٔٓشباط  ٧األربعاء فً 
 .  الكوال -المؤمنٌن التً تقام أسبوعٌاً فً مركز مرٌم ابنة عمران 

بداٌة تم عرض فٌلم وثائقً حول العالقة بٌن الزوجٌن واختبار 

ثم عّرفت نائب مسؤولة مركز .  مدى التفاهم والتواصل بٌنهما

دعم المرأة، : الثالثوبرامجه أمان السٌدة هٌفاء تمٌم بالمركز 

كما عرضت . رعاٌة األسرة، ومساندة األحوال الشخصٌة

خدمة االستشارات المتنوعة عبر : الخدمات التً ٌقدمها المركز

، وخدمة االستشارة األسرٌة عالخطبوك معكم  الفاٌسصفحة 

تالها عرض مصور عن أبرز النشاطات . والنفسٌة المباشرة
 .والمشاركات واألعمال

ثم تحاورت المستشارة فً المركز السٌدة فٌروز العشً مع 
 :  الحضور حول عدة أمور أسرٌة، وأجابت على عدة أسئلة منها
ما هً أنواع المشاكل الزوجٌة؟ ما هً الخطوات التً تتبعٌنها 

عند وصول حالة لدٌها مشكلة زوجٌة إلٌكم؟ هل هناك حلول 

عامة تصلح لكل المشاكل؟ هل ٌقتصر الحضور لالستشارة على 

من ٌعٌش مشكلة زوجٌة؟ أم هناك من ٌسعى إلى تحسٌن حٌاته 
 الزوجٌة؟ كٌؾ تكون المتابعة فّعالة عند المستشار؟ 

ٌّز اللقاء بحضور أكثر من ثمانٌن سٌدة، تفاعلن مع المستشارة  تم
 .وتشاركن الخبرات

 «أمان معكم على الخط»محاضرة 



 

 
 «صالتً صلة»ورشة عمل 

f 

 .ولتكون صالتنا هلل ِصلة.. للحفاظ على اتجاه البوصلة
أقام مركز ؼدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

، قّدمتها المدّربة "َصالتً ِصلة"ورشة عمل بعنوان 

التربوٌة كاتٌا بركات للطالبات، تناولت فٌها أهمٌة 

المحافظة على ِصلتنا باهلل عز وجل، وماذا تعنً الصالة 

للمسلم ومدى أهمٌتها، وعّددت طرقاً للمحافظة على 

بٌروت،  -فً مركز السلطان محمد الفاتح أدائها، وذلك 

 .2018شباط  16ٌوم الجمعة 
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