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  ا��	�� ا��	��ة ��	ء 2010/8/21  ر�
	ن 11ا���� 

   الصحة النفسية للمرأة: دورةــم الـــاس
  رضا السيد.د:  دربــــالم

  :ورــــــاالمح
  .األمراض النفسية لدى المرأة �
  .عالجه ووسائل الشهريةالمرضي الدورة اضطراب �
تقديم في وكذلك النفسية اضطراباتالمرأة  فهم في الرجل دور �

  .لها الدعم
  .وعالجه أسبابه ,الطمثنفسياً انقطاع اضطراب �
 .وعالجها أسبابها والوالدة فيالحمل النفسية اإلضطرابات �

  ا��	�� ا��	��ة ��	ء  2010/8/22 ر�
	ن 12 ا��� 

 تدريب الوالدين على فن التعامل مع تغيرات المراهقة  :دورةــم الـــاس

 ماهر العربي. د:  دربـــــالم

 :ورــــــاالمح

  .العقلية التغيرات �
  .االنفعالية التغيرات �
  .السلوكية التغيرات �
 .الجنسية التغيرات �

  ��	�� ا��	��ة ��	ءا 2010/8/24 ر�
	ن14  ا����	ء

  أسبابه وعالجه..الغضب   :دورةــم الـــاس
  )كيف تتخلصين من غضبك (

   نجالء الفهد.أ:  دربـــالم

أعراضه وطرق التعامل معه للوصول إلى نضج ..الغضب  �
  .انفعالي 

  النفسية التي يصاحبها الغضباألمراض  �
  الفرق بين الغضب المرضي والغضب غير المرضي �
  اآلثار الجسدية والنفسية للغضب وطرق الوقاية منها �

  ا��	�� ا��	��ة ��	ء 2010/8/15/ ر�
	ن  5ا���  

  .االسترخاء التنفسي :دورةــم الـــاس
  االسترخاءتقنيات :  اسم الدورة يوليد الزهران.أ:  دربــــالم

   :ورــــــاالمح
  .االسترخاء العضلي �
  .االسترخاء التخيلي �
  .النفسية عالجاألمراض في اإلسترخاء �
  .تقنيات االسترخاء الحديثة �
 .مختلفالشعوب لدى اإلسترخاء �

  

   ا��	�� ا��	��ة ��	ء  18/08/2010/  ر�
	ن 8ا�ر��	ء  

   )واجه الرهاب اإلجتماعي ( إلى متى نخاف  :  :دورةــم الـــاس
   فهد المنصور. د:  دربـــــالم

   :ورــــــاالمح
  االجتماعي مرضالرهاب وأعراض   أسباب �
  الرهاباالجتماعي من الوقاية وسائل �
  للرهاباالجتماعي النفسي العالج �

  ا��	�� ا��	��ة ��	ء 2010/8/19   ر�
	ن 9ا�$#"!   

  كيف نتخلص من القلق و نحقق األمن النفسي :دورةــم الـــاس
 نجالء الفهد.أ:  دربـــــالم

  :ورــــــاالمح
  .أسباب القلق وعالجه  �
  .إستراتيجيات التعامل مع القلق  �
  .كيف نتعلم أن نتعاطف ونتقبل ونتسامح مع ذواتنا �
  كيفية التخلص من جلد الذات  �
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  :ورــــــاالمح
  .كيف يفهم المراهق نفسه  �
  .ماذا يريد المراهق من والديه وماذا يريدون منه �
  .كيف يتعامل مع تغيراته االنفعالية والجنسية �
 .كيف يختار رفاقه ويتعامل معهم �

  نتشرف بحضوركم

  روكل عام وأنتم بألف خي

  -ــــــ	ر وا�+*ــــــــــ��)'&�

 012296669هاتف  -

  311 - 303 - 301تحويلة  -
 0505135315جوال  -

 t.motmaena@gmail.com:  البريد األلكتروني

   إدارة التدريب والتسويق
  11673الرياض  93044ب .ص – السعوديةالعربية المملكة 

  4940640: ، فاكس رقم  2296669-311-303-301-: هاتف رقم 
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  ا��	�� ا��	��ة ��	ء  2010/8/25 ر�
	ن 15 ا�ر��	ء

     كيف تفهم نفس الطفل  :دورةــم الـــاس
   ملهم الحراكي.د:  دربـــالم

  :ورــــــاالمح
  كيف نبني العالقة مع الطفل ونتواصل معه فيفهمنا ونفهمه؟ �
  كيف نفهم رسومات الطفل ونحللها ؟ �
 كيف نفهم الدافع من سلوك الطفل ونتعامل معه؟ �

  ا��	�� ا��	��ة ��	ء 2010/8/26 - ر�
	ن 16ا�$#"! 

  كن مواجهآ ألفكارك السلبية  :دورةــم الـــاس
 وليد الزهراني.أ:  دربـــالم

  :ورــــــاالمح
  تعرف على أنواع التفكير السلبي لديك �
  كيف تغير تفكيرك السلبي إلى االيجابي �
  أسباب التفكير السلبي �
 كيف تقام وتواجه أفكارك السلبية �

  ا��	��ة ��	ء ا��	�� 2010/8/29 ر�
	ن  19 ا���

تدريب المراهق على فن التعامل مع   :   :دورةــم الـــاس
  )رؤية نفسية لألبناء والبنات ( تغيرات المراهقة

   ماهر العرب.د:  دربـــــالم
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