
  .خالد بن سعود بن عبد العزيز الحليبي. د
 
 .م١٩٦٤/ هـ١٣٨٣من مواليد الهفوف باألحساء عام  -

بكالوريوس في اللغة العربية من فرع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في -

هـ ، ١٤١٩هـ ، ودكتوراه عام ١٤١٢هـ، وماجستير عام ١٤٠٥األحساء عام 

ة اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود وكلتاهما في األدب الحديث من كلي

 .اإلسالمية

دورة أكاديمية متقدمة في العالج األسري من مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض -

ساعة تعليمية من ٣٠؛ معتمد بـ)م٢٠٠٧(هـ١٤٢٨ـ صفر وربيع األول من عام 

 .الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

النفسي واألسري من كلية المعلمين بجامعة الملك فيصل دبلوم عال في اإلرشاد  -

 .م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩

هـ ، بسند ١٤١٤حصل على إجازة في قراءة عاصم بروايتيه حفص وشعبة عام  →→→→

 .عال عن شيخ قراء حماة القاريء الشيخ سعيد العبد اهللا رحمه اهللا

 والدراسات أستاذ األدب الحديث المساعد في قسم اللغة العربية بكلية الشريعة -

 .اإلسالمية باألحساء ـ فرع جامعة اإلمام

 .عمل بها وكيال لقسم اللغة العربية ثالث سنوات-

 .ثم رئيسا للقسم باإلنابة لسنة واحدة -

هـ، وأمينا لمجلس ١٤٢٦-١٤٢٣ثم وكيال تعليميا للكلية ثالث سنوات؛ من عام  -

 .إدارتها

 .هـ١٤٢٦/١٤٢٧ثم تفرغ علميا عام  -

 .هـ١٤٢٨-١٤٢٧لتدريس في الكلية عام ثم عاد ل-

 :مسؤوليات عامة



 . إمام وخطيب جامع عبد الرحمن بن عوف بالهفوف باألحساء-

التابع لمركز التنمية األسرية التابع لجمعية البر ) المستشار(المشرف العام على موقع -

رقمي هـ، وهو صاحب فكرته، وقد فاز الموقع بجائزة التميز ال١٤٢٦بالدمام منذ عام 

بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ـ المركز الثالث في 

 .م٢٠٠٧فرع الثقافة اإللكترونية لعام 

نائب المشرف العام على مركز التنمية األسرية التابع لجمعية البر بالمنطقة الشرقية -

 .هـ، وهو صاحب فكرته١٤٢٥منذ نهاية عام 

هـ ١٤٢٦دمات االجتماعية الشاملة بجمعية البر باألحساء منذ محرم مدير إدارة الخ -

 .هـ١٤٢٦حتى جمادى األولى عام 

مدير مركز التنمية األسرية باألحساء التابع لجمعية البر باألحساء منذ محرم -

 .هـ حتى اآلن، وهو صاحب فكرته١٤٢٦

 . صاحب فكرتههـ، وهو١٤٢٨مدير المعهد العالي للتنمية األسرية للتدريب، منذ -

 .أمين عام جمعية تيسير الزواج ورعاية األسرة باألحساء -

رئيس اللجنة العليا إلصالح ذات البين التابعة إلمارة المنطقة الشرقية ـ فرع األحساء -

 .هـ٢٧/٢/١٤٢٩منذ 

 .المشرف العام على المجلس التنسيقي لمراكز التنمية األسرية في المنطقة الشرقية-
 

 :العضويات

 .هـ١٤٣٠ضو لجنة التكافل األسري في إمارة المنطقة الشرقية منذ ع-

عضو مجلس وحدة البحوث في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء عام -

 .هـ١٤٢٩

 هـ١٤٣١عضو مجلس التأليف والترجمة بجماعة الملك فيصل باألحساء منذ عام -

 .هـ١٤٢٨ام عضو مجلس إدارة نادي األحساء األدبي منذ إنشائه ع-



 .هـ١٤٢٨عضو مجلس إدارة جمعية تيسير الزواج ورعاية األسرة منذ إنشائها عام -

 .هـ٢٠/٢/١٤٢٦عضو مجلس اإلدارة للجمعية العلمية السعودية لألدب العربي منذ -

عضو مجلس إدارة المكتب اإلقليمي لرابطة األدب اإلسالمية العالمية في الرياض منذ -

 .إنشائه

هـ ، وعضو في بعض ١٤١٠نطقة الشرقية األدبي منذ تأسيسه عام عضو نادي الم-

 .هـ١٤٢٧لجانه، وممثله في األحساء حتى منتصف شهر صفر من عام 

 .عضو شرف نادي حائل األدبي-

هـ ، وممثلها في المنطقة ١٤١٣عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية منذ عام -

 . الشرقية

تعليم الكبار في إدارة التربية والتعليم بمحافظة عضو اللجنة الفرعية لمحو األمية و -

 .هـ١٤٢٦هـ،حتى نهاية عام ١٤٢٥منذ صفر  األحساء

  عضو المجلس اإلشرافي في مركز المزروعية التابع لجمعية البر باألحساء-

 .هـ١٤٢٥منذ ربيع األول 

ج عضو المجلس اإلشرافي لمركز الرعاية الخاصة، بالجمعية الخيرية لتيسير الزوا -

 .ورعاية األسرة باألحساء

عضو لجنة المشورة الثقافية في المهرجان الوطني للثقافة والتراث التاسع عشر عام -

 .هـ١٤٢٤

 .هـ١٤٢٦عضو اللجنة الفرعية للمنتدى الوطني للتعليم للجميع منذ عام  -

ـ ١٤٢٩عضو اللجنة االستشارية والعلمية لملتقى التطوع في الغرفة التجارية لعام -

 .هـ١٤٣٠

عضو الهيئة االستشارية في جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي بالرياض منذ جمادى -

 .هـ١٤٢٩اآلخرة 

نائب رئيس اللجنة االستشارية في مشروع الشراكة التربوية في إدارة تعليم البنات -



 .باألحساء

 .فكرتهارئيس اللجنة األدبية في فرع جامعة اإلمام باألحساء منذ نشأتها؛ وهو صاحب -

 .رئيس لجنة إبداع ومواهب في النادي األدبي باألحساء، وهو صاحب فكرتها-
 

 :مناشط أدبية وصحفية وإعالمية
 
مدير برنامج ندوة أحدية الشيخ أحمد بن علي آل الشيخ مبارك األسبوعية منذ  -

 .هـ١٤٢٥هـ حتى عام ١٤١١عام  إنشائها

 سيما جريدة اليوم ، وكان مستشارا شارك في الصحافة متعاوناً مع بعض الصحف وال -

غير متفرغ في مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ومديرا لمكتبها في األحساء ثالث 

 .(هـ١٤٢٤ـ شوال ١٤٢١رمضان (سنوات 

شارك في عدد من الندوات العلمية والمهرجانات والملتقيات الثقافية ومن أبرزها  -

ساء السياحي وكان مدير أنشطته ، ومهرجان األح) الجنادرية(المهرجان الوطني 

 .الثقافية، ومهرجان المدينة المنورة ، وملتقى أبها الثقافي

حضر لقاء الكتاب الصحفيين مع معالي وزير التربية والتعليم ونائبيه ووكالء الوزارة  -

 .هـ٢٩/١٢/١٤٢٦في 

ة وبعض نشر نتاجه األدبي؛ شعرً ا ، ونثرً ا فنيا ، ونقدا في معظم الصحف السعودي-

 .الخليجية

 .له زاوية أسبوعية في جريدة اليوم السعودية كل يوم سبت -

 .له زاوية أسبوعية في موقع المستشار، ويسهم في مواقع أخرى -

 .قدم عددا كبيرا من البرامج اإلذاعية عبر عدة سنوات -

مستشارك (له برنامج أسبوعي في إذاعة الرياض يذاع مرتين كل أسبوع؛ بعنوان  -

 )سرياأل

 .هـ فقط١٤٢٨له برنامج شهري في قناة اقرأ بعنوان مسارات؛ المسار التربوي عام  -



في قناة ) بدون إحراج(له برنامج شهري؛ المسار األسري االجتماعي في برنامج  -

 .هـ١٤٣٠الرسالة عام 

شارك في برنامج حياة القلوب في قناة قطر، وسفينة النجاة في إذاعة القرآن الكريم  -

طر، وعدد من الحلقات في التلفاز السعودي، وإذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن بق

 .الكريم

 .بعنوان قلب واحد) جديدة( حلقة لقناة األسرة ١٣سجل  -

اشترك في عدد كبير من األمسيات الشعرية ، وألقى عددا كبيرا من المحاضرات في  -

ها ، وقدم عددا من البرامج اإلذاعية عدد من مدن المملكة العربية السعودية ، وخارج

 .في موقع اإلسالم اليوم) االستشارات األسرية(والتلفازية ، وأسهم في برنامج 

 .هـ١٤٢٣عام ) الشعر الفصيح(شاعر الجنادرية  -

هـ، وفي ١٤٢٥شارك في ملتقى المثقفين السعوديين األول في الرياض في شعبان  -

هـ ـ وقد نظمتهما وزارة الثقافة ١٤٢٨ي شعبان وضع استراتيجية الثقافة في جدة ف

 .واإلعالم

 :الجوائز والدروع والشهادات

  .هـ من بيت الشباب باألحساء١٤٠٠حصل على الجائزة األولى للشعر الفصيح عام  -

عن ديوانه ) م ١٩٩٢( هـ١٤١٢حصل على جائزة أبها للشعر العربي الفصيح عام -

 .(قلبي بين يديك(األول 

على (هـ عن ديوانه الثاني ١٤٢٥ جائزة أبها للشعر العربي الفصيح عام حصل على -

 .(جناح الغادية

كرم بأكثر من مئة وثالثين درعا تذكارية، وأكثر من مائة وعشرين شهادة تقديرية؛  -

 .لمشاركاته في خدمة المجتمع
 
 
 



 :أوراق العمل والمشاركات الدولية
 
 الثقافية في المملكة العربية السعودية؛ المؤسسات: شارك بمحاضرة عامة بعنوان -

-١٩/١٠األندية األدبية أنموذجا، األسبوع الثقافي السعودي في األردن في الفترة من 

 .هـ٢٨/١٠/١٤٢٣

شارك بورقة عمل في المهرجان الثاني لأليتام الذي أقامته وزارة الشؤون االجتماعية  -

 . هـ١٤٢٥في المنطقة الشرقية في شعبان 

قة نقاش في الملتقى السنوي الخامس للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية في قاد حل -

 .(اإلعالم والجهات الخيرية: (وكان بعنوان. هـ٤/١١/١٤٢٥-٢الخبر ، في الفترة من 

شارك بمحاضرة حول الثقافة في المملكة في فعاليات سفارة خادم الحرمين الشريفين  -

 . ( م٢٠٠٥( هـ١٤٢٥م في القاهرة في معرض الكتاب الدولي عا

في الملتقى الثاني ) التعامل التربوي مع طالب التحفيظ : ( شارك بورقة عمل بعنوان -

 . هـ٢٧/٧/١٤٢٦-٢٥للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جدة ، 

في الندوة ) تجربة مركز التنمية األسرية في األحساء: (قدم ورقة عمل بعنوان  -

ية البر باألحساء المنعقدة في فندق اإلنتركونتننتال يوم السنوية األولى لجمع

 .(الطالق أسبابه وعالجه: (هـ، تحت عنوان٩/٤/١٤٢٧

في الحلقة  (تجربة مركز التنمية األسرية في األحساء: (قدم ورقة عمل بعنوان  -

في مركز األمير سلمان االجتماعي في ) اإلرشاد األسري في المملكة(النقاشية حول 

، نظمتها وزارة الشؤون االجتماعيةـ إدارة االستشارات األسرية في يوم الرياض

 .هـ١٨/٤/١٤٢٧األربعاء 

الشرطة : شارك مع العمدة أحمد بن صالح المظفر في إعداد ورقة عمل بعنوان -

المجتمعية ـ رؤية جديدة في العالقة بين الشرطة والمجتمع ، مقدمة للمشاركة في 

، التي تنظمها جامعة نايف مفهوم الشرطة المجتمعية: بـسومة الندوة العلمية المو



 -١٥العربية للعلوم األمنية بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي ، خالل الفترة من 

 .م٢١/٩/٢٠٠٥-١٩هـ الموافق ١٧/٨/١٤٢٦

شارك مع األستاذ فؤاد بن عبد الرحمن الجغيمان في إعداد ورقة عمل لحقيبة تدريبية -

لجدد على مستوى المملكة وقدمت في ورشة العمل المنعقدة في لتأهيل المتزوجين ا

هـ، من قبل وزارة الصحة، وذلك خالل ٣٠/٧/١٤٢٨-٢٩مدينة الطائف في الفترة من 

 .هـ٣٠/٧/١٤٢٨-٢٩

تجربة مركز التنمية األسرية في األحساء، في مؤتمر : شارك بورقة عمل بعنوان-

عقدته الجمعية السعودية لعلم االجتماع األسرة السعودية والتغيرات المعاصرة؛ الذي 

والخدمة المدنية االجتماعية بالرياض، برعاية صاحب السمو الملكي األمير نايف بن 

 )هـ٧/٥/١٤٢٩-٥(عبد العزيز وزير الداخلية 

شارك في الحوار لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في األحساء عام -

هـ في موضوع ١٤٢٧ظهران عام هـ؛ في موضوع نحن واآلخر، وفي ال١٤٢٦

هـ، ١٤٢٩التعليم الواقع والتطوير، وفي الرياض في موضوع الحوار األسري عام 

هـ في موضوع الهوية والعولمة في الخطاب الثقافي ١٤٣١وفي الرياض عام 

 .السعودي

، )الشباب وبناء المستقبل(شارك في مؤتمر الندوة العالمية للشباب اإلسالمي العالمي -

 .هـ٢/١١/١٤٢٧-٣٠/١٠قد في القاهرة خالل المنع

في الملتقى الثاني للدعوة النسائية؛ ) التعريف بموقع المستشار: (شارك بورقة عمل -

 .هـ١٤/٥/١٤٢٨في الرياض في ) موقع دعوتها(الذي نظمه 

السجين (شارك في الندوة الثانية لإلصالح والتأهيل في المؤسسات اإلصالحية بعنوان -

 .هـ بالرياض١٧/٥/١٤٢٨و١٦مي يو) والمجتمع

مسوغات التأهيل للحياة الزوجية، في مؤتمر الزواج الصحي : قدم ورقة عمل بعنوان-

 .هـ، بفندق إنتركونتننتال الرياض١٨/٦/١٤٢٨-١٦األول في الرياض في 



توظيف الفن واألدب في مجال الدعوة ـ التعريف باإلسالم، في : قدم ورقة عمل حول-

ندوة توظيف األدب والفن في الدعوة إلى اهللا، التي نظمتها التدوة العالمية للشباب 

 .هـ١٩/٣/١٤٢٩اإلسالمي في الرياض، يوم الخميس 

األسرة السعودية (قدم ورقة عمل بتجربة مركز التنمية األسرية في اللقاء العلمي -

 العلمية السعودية هـ، الذي نظمته الجمعية٨/٥/١٤٢٩بالرياض ) والتغيرات المعاصرة

 .لعلم االجتماع والخدمة االجتماعية

شارك مع وزارة العدل في ورشة عمل أقسام الصلح في المحاكم ـ الواقع والرؤية  -

 .هـ٢٦/٦/١٤٢٩المستقبلية، المنعقدة في الرياض 

االستيعاب في حياة المتطوع، في ملتقى العمل التطوعي األول : قدم ورقة عمل بعنوان-

 .هـ١/٢/١٤٣٠ة التجارية الصناعية في الدمام، يوم الثالثاء في الغرف

م، ٢٠٠٤شارك في مؤتمر رابطة األدب اإلسالمي العالمية في مصر ـ القاهرة عام  -

م، وكان بعنوان األدب اإلسالمي ٢٠٠٨وفي مؤتمرها في تركيا ـ استانبول عام 

 .واإلعالم

ة الملك فيصل، في مجال في قسم علم النفس في جامع) هـ٢٦/١٤٢٧( سجل في  -

اإلرشاد والتوجيه النفسي لنيل درجة الماجستير في هذا التخصص إن شاء اهللا، ودرس 

 .فصال واحدا

هـ، في الخبر، ٢٩/٣/١٤٣٠-٢٧شارك في اللقاء السنوي التاسع للجهات الخيرية -

 .من تنظيم جمعية البر بالمنطقة الشرقية

-١٧لعصر، في نادي مكة الثقافي شارك في ملتقى ثقافة الطفل ومتغيرات ا-

 .هـ٢٠/٤/١٤٣٠

: دور الجامعات في تطوير العمل الخيري، التي نظمها: رأس جلسة علمية في ندوة -

كرسي عبد الرحمن بن صالح الراجحي، بالتعاون مع مركز مداد يوم 

 .هـ١٥/١١/١٤٣٠الثالثاء



هـ، وزارة ٢٩/١٢/١٤٣٠-٢٧حضر مؤتمر األدباء السعوديين الثالث في الرياض، -

 .اإلعالم

المعلمة القدوة في المجال االجتماعي، في ملتقى ميثاق أخالقيات : شارك بورقة عمل -

 .هـ٢٤/١/١٤٣١التعليم في إدارة التربية والتعليم للبنات بالرياض 

طرق ووسائل للحد من اإلساءة إلى األطفال، بالملتقى : شارك بورقة عمل بعنوان -

-٢٥ألطفال بإدارة التربية والتعليم بالطائف، من الثاني للحد من إيذاء ا

 .هـ٢٦/١/١٤٣١

قيمة وضرورة، في الملتقى .. التغيير في التربية والتعليم : شارك بورقة عمل بعنوان -

هـ في إدارة التربية والتعليم ١٤٣١- ١٤٣٠التربوي التعليمي الثالث للعام الدراسي 

 .هـ٩/٦/١٤٣١. للبنات بالدمام

الطالب أديبا، في المنتدى الثقافي الثاني بالمنطقة الشرقية :  عمل بعنوانشارك بورقة -

-٢٩/٦الثقافة مظلمة المجتمع المعرفي في شيراتون الدمام في : المنعقد تحت شعار

 .هـ، الذي نظمته اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بالشرقية٤/٧/١٤٣١
 
عدد من مدن المملكة وبعض الدول قدم مجموعة من البرامج التدريبية في  →→→→--

  :العربية، أهمها
 
 عدد األيامو الفئة المستهدفة والبرنامج -

 1 للشباب والفتيات .فن التعامل مع الوالدين-

 ٢أو  1 للمربين والمربيات .فن التعامل مع المراهقين -

 ٢أو  1 فن التعامل مع المشكالت الزوجية لألزواج والزوجات -

 3 للقيادات .ي األداء الوظيفيالتميز الشخصي ف-

 ٢أو  1 للمربين والمربيات ؟)الموهوبين(كيف نربي المتميزين  -

 5-2 لجميع الفئات. فن اإللقاء والتأثير -



 5-2 للشباب والكبار .مهارات صحفية وكيف تكتب مقالة مؤثرة-

 2 .للمربين والمربيات). يومان(أفكار طريفة في تربية األوالد  -

 3 - 2 للمربين والمربيات .مربيا ناجحاكيف تكون  -

 3 - 2 للزوجين .أنا وزوجي قلب واحد -

 1 للزوجين .سعادة.. سنة أولى  -

 1 للزوجين .دعونا نعيش الحب في حياتنا الزوجية -

 3-2 للمقبلين على الزواج .البداية الرشيدة -

 2 - 1 للشباب والشابات .وابدأ مشروعك الخاص.. حطم العوائق   -

 1 جميع الفئات كيف تدير وقتك بفاعلية؟ -

 3 جميع الفئات . (احترافي(فن إدارة الوقت  -

 1 جميع الفئات .إجازة ممتعة ومفيدة-

 3 - 2 جميع الفئات .تنمية الذكاء العاطفي -

 1 للمربين والمربيات .أسرة الداعية -

- 3- 2 جميع الفئات .مهارات الحوار ـ عام 

 1 جميع الفئات .دعوة إلى اهللا تعالىمهارات الحوار في ال -

 2 - 1 للطلبة والطالبات .مهارات الحوار -

لمعلمي ومعلمات التوعية  وسائل إبداعية لنشر التوعية الشرعية في المدارس -

 3- 1 اإلسالمية

 2 - 1 للمعلمين وأولياء األمور مشتركة .القدوة بين البيت والمدرسة-

 2 - 1 ربين والمربياتللم .تربيتنا بين الرفق والعنف-

لألطفال أو الفتيات أو للشباب، أو  كيف نتقيه، وكيف نواجهه؟.. التحرش الجنسي  -

 2 - 1 للمربين والمربيات

 3 للمستشارين والمصلحين األسريين .إدارة الجلسة اإلصالحية -



 2-1 للمربين والمربيات كيف نحميها؟.. أسرة آمنة  -

 5-4 .سريين أو الطالبيينللمرشدين األ. دراسة الحالة  -

 2- 1 للمربين والمربيات كيف تخطط لمستقبل ابنك؟-
  

 :اإلنتاج اإلبداعي والعلمي والتوعوي

  : طبع له-
 

 
  



 : تحت الطبع

 رسالة األسواق-

 .اصنعيني يا أماه-

 .كلماتي -

 .الدعاة واألزمات المعاصرة -

 .إلى المتباكين على المرأة-

 .طريقك إلى الجمال-

 )ديوان شعر(أحبك  -

مطويات توعوية عديدة في السعادة والعالقات الزوجية وتربية األوالد والسعادة -

 .األسرية وغيرها

 .توعويةصوتية   إصدارات١٠له أكثر من -

 .قرآنيةوله من اإلصدارات الصوتية ال-

   .  تدريبيةتلقى حوالي أربعين دورة-

 :أهم الكتب التي ترجمت له أو درست بعض نتاجه-

المقاومة والبطولة في الشعر العربي للدكتور حسن فتح الباب، كتاب الرياض، -

 .م١٩٩٨، أغسطس وسبتمبر ٥٦،٥٧:العدد

 .األدب في األحساء لألستاذ عبد اهللا الشباط -

 .ه بالدنا، لألستاذ عبد اهللا المطلقاألحساء ـ سلسلة هذ -

 .معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين-

أدباء وأديبات من الخليج العربي لألستاذ عبد اهللا بن أحمد الشباط، الدار الوطنية -

 .(م١٩٩٩(هـ١٤٢٠الجديدة، الخبر، 

 الراوي، الملحق المفيد في تراجم أعالم الخليج ألبي بكر عبد اهللا محمد الشمري، دار-

 .١:ط) م١٩٩٤(هـ١٤١٥الدمام، 



 .معجم األدباء اإلسالميين المعاصرين لألستاذ أحمد الجدع -

 .األحساء في عيون الشعراء لألستاذ عبد اللطيف العقيل-

 .بحث صفي للطالب مبارك بن ناصر السهلي -

بد اهللا بن النهضة األدبية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، لألستاذ ع-

 .هـ١٤٢٢أحمد الشباط، نادي المنطقة الشرقية بالدمام، 

ذو  الفيصل األدبية عبد الرزاق حسين. د.مقالة على جناح الغادية وسيمياء العنوان؛ أ -
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 االستشارات   

 .مشكلتي مع أبنائي  -١

 .زوجتي خانتني  -٢

 ؟كيف أختار زوجة المستقبل  -٣

 .زوجته الجديدة مصدر قلقي  -٤

 ؟ أم أتوهم ذلك-حقا- أنا أحبه هل  -٥

 ؟ لهكيف أنسى حبي  -٦

 .أعطني نفقة وخذ رأيا  -٧

 .إيجابيات وسلبيات: ر لزواج المبكا  -٨

 .دليلك إلى أسرة سعيدة  -٩

 .لجنسية استغنى عن الزواج بالمواقع ا  -١٠

 هل يطلقها ليؤدبها ؟  -١١

 .أخشى على نفسي من زوجتي  -١٢



 .أحبها على الرغم من كل عيوبها  -١٣

 !عذريتي ستدمر مستقبلي  -١٤

 .بيت الزوجية أصبح فندقا  -١٥

 !إما أنا وإما الشيشة  -١٦

 .ندمت على خيانته وأصر على خيانتي  -١٧

 .وال تخن من خانك  -١٨

 !الزوج: زوجة، سيناريو وحوارال: قصة   -١٩

 .جرعتني غصص المنون : أبي   -٢٠

 ؟ه بسبب معاصيههل أتخلى عن  -٢١

 !؟متى أحب زوجي..آه  -٢٢

 !بطت بعمليعاطفية جدا ارت  -٢٣

 !ربي اليحبني فمنعني ممن أحب  -٢٤

 إلى متى أنتظر الحب والزواج ؟؟  -٢٥
 

 
  : العنوان -

٥٧٥٧٢٠٣/، هاتف وفاكس ٨٨٧٦  ص ب-٣١٩٨٢األحساء   

٠٥٠٥٩٢٠٢٠٦/جوال ،٠٣٥٧٥٢٢٧٢فاكس   

: البريد اإللكتروني  
   KHH40@YAHOO.COM //////     KH20205@HOTMAIL.COM 
 www.almostshar.com موقع المستشار

 
 
 


