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 االثنين
العقل ( الحيل الدفاعية الالشعورية  #########

 )الباطن 
  9:00إلى  6:00من  مجانية وليد الزهراني. أ

25/12/1432 

 الثالثاء
المهارات النفسية ( لحياتك خططي  #########

 )لرسم الخطط الحياتية 
  9:00إلى  6:00من  مجانية نجالء الفهد. أ

26/12/1432 

 االربعاء
######### 

  9:00إلى  6:00من  مجانية محمود ذياب. د )رؤية نفسية ( إدارة الوقت 
27/12/1432 

<Åçf‰ù]

êÞ^nÖ] 

 االثنين
######### 

  9:00إلى  6:00من  مجانية رضا السيد. د من األمراض النفسية طرق الوقاية
3/1/1433 

 الثالثاء
أهمية السنوات األولى في بناء  #########

 شخصية الطفل
  9:00إلى  6:00من  مجانية هيا السويلم.أ

4/1/1433 

 االربعاء
######### 

  9:00إلى  5:00من  مجانية الزهرانيوليد . د كيف تتعامل مع الخجل االجتماعي
5/1/1433 

<Åçf‰ù]

oÖ^nÖ] 

 االثنين
واجه الرهاب ( إلى متى نخاف ؟  #########

 )االجتماعي 
  10:00إلى  7:00من  مجانية فهد المنصور. د

10/1/1433 

 الثالثاء
مفاهيم خاطئة حول مرض التوحد  #########

 عند األطفال
  10:00إلى  7:00من  مجانية الحراكيملهم . د

11/1/1433 

Äe]†Ö]<Åçf‰ù] 

 االثنين
( كيف نحمي أطفالنا من االنحراف  #########

 )رؤية نفسية 
  9:00إلى  6:00من  مجانية هيا السويلم.أ

17/1/1433 

 الثالثاء
مهارات نفسية في التعامل مع  #########

 األطفال
  9:00إلى  6:00من  مجانية ماهر العربي. د

18/1/1433 

<Åçf‰ù]

‹Ú^¤] 

 االثنين
تنمية ( كن صديقا لنفسك وافتخر بها  #########

المشاعر النفسية االيجابية للراحة 
 )النفسية 

  9:00إلى  6:00من  مجانية وليد الزهراني. أ
24/1/1433 

 الثالثاء
######### 

  9:00إلى  6:00من  مجانية عاطف القاسم. د الذكاء المهارات النفسية لتنمية
25/1/1433 

<Åçf‰ù]

Œ�^ŠÖ] 

 االثنين

######### 
مهارات نفسية في التعامل بين 

 الزوجين
  9:00إلى  6:00من  مجانية ماهر العربي.د

1/2/1433 
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######### 
التدريب على تقييم القدرات العقلية باستخدام مقياس 

 بلفيو لتقييم ذكاء األطفال-وكسلر
 2:00إلى  10:00من  100 ضياء الدين عادل. أ

  9:00إلى  5:00من  300 طارق الحبيب. د.أ مهارات التعامل مع ضغوط الحياة 28/12/1432

‹éÛ¤] 
######### 

التدريب على تقييم القدرات العقلية باستخدام مقياس 
 بلفيو لتقييم ذكاء الراشدين-وكسلر

 2:00إلى  10:00من  100 ضياء الدين عادل. أ

  9:00إلى  5:00من  300 طارق الحبيب. د.أ فن التعامل مع شريك الحياة وعالج الخالفات الزوجية  6/1/1433

ð^Ãe…÷] 
المهارات النفسية المكتسبة للسعادة الحقيقة (علم السعادة  #########

( 
  9:00إلى  5:00من  200 طالب خفاجي. د

12/1/1433 

‹éÛ¤] 
######### 

التدريب على تطبيق وتفسير نتائج مقياس ستانفورد بينيه 
 لتقييم الذكاء

 2:00إلى  10:00من  100 الدين عادلضياء . أ

  9:00إلى  5:00من  300 طارق الحبيب. د.أ فهم الشخصيات 13/1/1433

ð^Ãe…÷] ######### 

األسباب والعالج ( االضطرابات السلوكية لدى األطفال 
( 

  9:00إلى  5:00من  150 ملهم الحراكي. د

‹éÛ¤] 
######### 

النفسية واالسقاطية التدريب على تطبيق المقاييس 
 الخاصة باالضطرابات النفسية

 2:00إلى  10:00من  100 ضياء الدين عادل. أ

  9:00إلى  5:00من  300 طارق الحبيب. د.أ بناء الثقة بالنفس 20/1/1433

ð^Ãe…÷] ######### 
  9:00إلى  5:00من  150 رضا السيد. د الصحة النفسية للمرأة

‹éÛ¤] 
######### 

التدريب على تطبيق مختلف المقاييس النفسية السلوكية 
 الخاصة باضطرابات األطفال

 2:00إلى  10:00من  100 ضياء الدين عادل. أ

  9:00إلى  5:00من  300 طارق الحبيب. د.أ مهارات التفكير االيجابي واالبداعي 27/1/1433

ð^mønÖ] 
######### 

  9:00إلى  5:00من  250 سعيد وهاس. د 1محترفا الجزء كيف تكون ممارسا نفسيا 

2/2/1433 

ð^Ãe…÷] #########  9:00إلى  5:00من  250 سعيد وهاس. د 2كيف تكون ممارسا نفسيا محترفا الجزء  

‹éÛ¤] 
 2:00إلى  10:00من  100 ضياء الدين عادل. أ )المشكلة والحل ( التلعثم عند األطفال  #########

  9:00إلى  5:00من  300 طارق الحبيب. د.أ إدارة الغضب  4/2/1433
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012296669 ����� 301 - 303 - 700 -200 

��ال 0505135315 
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t.motmaena2@gmail.com  

t.motmaena@gmail.com  
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alhabeeb.com-www.prof  

http://www.facebook.com/Talhabeeb  
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