
 

 

 

 يذير إدارة انتطوير وانتنًيت/ انسيذة انفاضهت 

 حتيت طيبت وبعذ ،،،   

 انربنايح انتذريبي نذورة ادلتطهباث انعهًيت/ ادلوضوع 

 وانعًهيت دلًارست اخلذيت اننفسيت ادلذرسيت
 0ومرفق أسماء الباحثات والباحثٌن النفسٌٌن المبتدئٌن المستفٌدٌن من الدورة 

 يع خانص انشكر،،،

 يذير إدارة اخلذياث اإلختًاعيت واننفسيت
اإلشراف الفني 

 منى الشهاب 0أ/ الباحثة النفسية 

 إدارة الخدمات اإلجتماعية والنفسية

 والتدريب قسم اإلعداد المهني

 99812311/ ت 

 24849781/ ت العمل 

24849845    

 

 

 

 

 



 األسانيب احلذيثت يف تشخيص وعالج احلاالث اننفسيت وانسهوكيت

 طريق انعالج بانهعب عن

 و5/3/2015و إىل 1/3/2015خالل انفرتة ين 

انيوو  ادلوضوع احملاضر يركز انعًم
 وانتاريخ

مراقبة الخدمات اإلجتماعٌة 
والنفسٌة منطقة العاصمة 

 التعلٌمٌة

 تعرٌف العالج باللعب  نادٌة المحورفً 0أ
 الهدف من العالج باللعب
 الخطوات العالجٌة باللعب

المعالج فً عالج الحاالت دور 
 النفسٌة والسلوكٌة

 األحد
 م1/3/2015

مراقبة الخدمات اإلجتماعٌة 
والنفسٌة منطقة العاصمة 

 التعلٌمٌة

 محتوٌات غرفة اللعب  نادٌة المحورفً 0أ
 إختبار رسم العائلة 

 العالج بالرسم
الفوائد الناجمة عن استخدام الرسم 

 مع األطفال

 األثنٌن
 م2/3/2015

قبة الخدمات اإلجتماعٌة مرا
والنفسٌة منطقة العاصمة 

 التعلٌمٌة

 دالالت الرسم عند األطفال نادٌة المحورفً 0أ
 تحلٌل رسوم الصغار والكبار
 دالالت عامة لخطوط األطفال

 العالج باللعب عن طرٌق الموسٌقى

 الثالثاء
 م3/3/2015

 مراقبة الخدمات اإلجتماعٌة
والنفسٌة منطقة العاصمة 

 التعلٌمٌة

الحاالت التً تعالج عن طرٌق  نادٌة المحورفً 0أ
 العالج باللعب

المخاوف  –حالة النشاط الزائد ] 
 [التبول الالرادي  –عند األطفال 

 األربعاء
 م4/3/2015

مراقبة الخدمات اإلجتماعٌة 
والنفسٌة منطقة العاصمة 

 التعلٌمٌة

متابعة الحاالت التى تعالج عن  نادٌة المحورفً 0أ
 طرٌق العالج باللعب

الصمت  –التبرز الالرادي ) 
 [اإلختٌاري 

محتوٌات ملف الحاالت النفسٌة 
 والسلوكٌة 

 إختبار تقٌٌمً عن الدورة

 الخمٌس
 م5/3/2015

 

 

 

 



 

 األسانيب احلذيثت يف تشخيص وعالج احلاالث اننفسيت وانسهوكيت

 عن طريق انعالج بانهعب

و5/3/2015و إىل 1/3/2015انفرتة ين  خالل  

 انرقى اسى انباحثت اننفسيت ادلذرست  ادلنطقت انتعهيًيت
 1 شٌخه تركً الظفٌري بنات 0أم ورقة أ التعلٌمٌة الجهراءمنطقة 

 2 بتول معٌوف الشمالً محمد حمود جنٌدل منطقة الجهراء التعلٌمٌة

 3 سجى عبدهللا خاشقها بنٌنحذٌفة بن الٌمان أ  منطقة الجهراء التعلٌمٌة

 4 شٌخه صباح الشمري بنات 0رحٌه أ منطقة الجهراء التعلٌمٌة

 5 أنفال إبراهٌم محمد البشر المعهد الدٌنً قرطبة إدارة التعلٌم الدٌنً

 6 باسمة حسٌن العنزي المعهد الدٌنً إدارة التعلٌم الدٌنً

 7 منٌرة مشٌعٌب المطٌري الفروانٌة/ المعهد الدٌنً  إدارة التعلٌم الدٌنً

 8 فاطمة محمد األشرم الفروانٌه/ المعهد الدٌنً  إدارة التعلٌم الدٌنً

 9 نجالء مبارك الهاجري ماما أنٌسة 0م منطقة األحمدي التعلٌمٌة

 10 فاطمة فجر بوجباره المال ناصر المزٌعل 0م منطقة األحمدي التعلٌمٌة

 11 رٌم جازع محمد الحارث عمره بنت 0أ منطقة األحمدي التعلٌمٌة

 12 مشاعل مزعل العنزي هدٌة 0م منطقة األحمدي التعلٌمٌة

 13 منى سعد السبٌعً منٌرة عثمان السعٌد منطقة العاصمة التعلٌمٌة

 14 لٌلى دخٌل الخرٌنج بنات 0صفٌة م منطقة العاصمة التعلٌمٌة

 15 العبٌدانإسراء مشاري  عمٌربن سعد منطقة العاصمة التعلٌمٌة

 16 مرٌم بدر الصالح الدعٌة مشتركة منطقة العاصمة التعلٌمٌة

 17 امتثال مسعود العجمً رقٌة المتوسطة منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة

 18 سعاد عبدهللا الخالدي أم البنٌن اإلبتدائٌة منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة

 19 بدرٌة ناصر المطٌري رفٌدة األسلمٌة منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة

 20 عاٌشة فهد المطٌري زٌنب بنت أبً سلمة منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة

 21 ابتسام ٌحً القحطانً بنات 0األمة أ منطقة حولً التعلٌمٌة

 

 

 



 

 األسانيب احلذيثت يف تشخيص وعالج احلاالث اننفسيت وانسهوكيت

 عن طريق انعالج بانهعب

و5/3/2015إىل  و1/3/2015خالل انفرتة ين   

 انرقى اسى انباحثت اننفسيت ادلذرست  ادلنطقت انتعهيًيت
 22 زٌنب نعمة الشمري عبدهللا عبداللطٌف العمر منطقة حولً التعلٌمٌة

 23 عذاري عبدالرسول هالل سلمى بنت مالك منطقة حولً التعلٌمٌة

 24 عبٌر جواد عبدهللا بنات 0السالم أ منطقة حولً التعلٌمٌة

منطقة مبارك الكبٌر 
 التعلٌمٌة

 25 منال مساعد النجدي أسماء بنت عمر األنصارٌة

منطقة مبارك الكبٌر 
 التعلٌمٌة

 26 نادٌة عبدالكرٌم حسن مقامس البٌرق بنات 0م

منطقة مبارك الكبٌر 
 التعلٌمٌة

 27 شٌماء محمد صالح الرباح عبدالوهاب الفارس 0م

منطقة مبارك الكبٌر 
 التعلٌمٌة

 28 موضً أحمد صالح بوجروه معاذة العدوٌة 0م

 29 نجاه محمد رمضان الرجاء اإلبتدائٌة التربٌة الخاصة

 30 فاطمة باقر حسٌن الوفاء بنٌن التربٌة الخاصة

 


