
 (التميز بالتصميم الداخلي) دورة 

 

 

بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة  نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ممثلة

مع مركز رباعيات املستقبل مؤًخرا دورة تدريبية  _كاتاوحدة الشر_

 مبوقع الكلية. قدمتها املدربة / رناد العبودي بعنوان/التميز بالتصميم الداخلي

تعريف الطالبات مبفهوم التصميم الداخلي وتساعدهم على  تهدف الدورة إىل 

معرفة أهم أمناطه ومبادئه ويتم ذلك عن طريق شرح دائرة األلوان وكيفية 

 تناسقها، وتعريفهم أيضًا بأهم درجات ألوان اإلضاءة.

 بتكاراالكما تهدف الدورة إىل تعليم الطالبات عن كيفية استغالل املساحات و 

 صميم الداخلي.يف الت

وختمت املدربة الدورة بنشاط بسيط مع الطالبات ملعرفة مدى قدرتهم على  

 االبتكار واإلبداع يف التصميم الداخلي. 

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

الطالبات بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل 

 .كسابهن مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العملإو

 

  



 (كلمة للغة اليابانية 100) دورة

 

 

نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة 

مع مركز رباعيات املستقبل مؤًخرا دورة تدريبية  _كاتاوحدة الشر_

 ، مبوقع الكلية. شوق العمري. قدمتها املدربة / كلمة للغة اليابانية 100بعنوان/

اليابانية ومراحل تطورها،  تعريف املتدربات بتاريخ اللغة تهدف الدورة إىل

كلمة يابانية  100وقامت املدربة بعرض  وتعريفهم بأحرف اللغة اليابانية.

 شرح معانيها وكيفية نطقها بالطريقة الصحيحة.للطالبات و

وأوضحت املدربة أهمية التعليم الذاتي وكيف ان االنسان يستطيع اجناز أي  

بالنفس حيث ذكرت املدربة ان حلم يريد حتقيقه من خالل اإلصرار والثقة 

أساس تعلمها للغة اليابانية كان جمرد امنية وحتققت من خالل التعلم الذاتي 

 وبينت من ضمن طرق التعلم مشاهدة الدراما اليابانية يوميًا.

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

ستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل الطالبات بالشراكة مع مركز رباعيات امل

 .كسابهن مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العملإو

 

  



 (مهارات التحكم يف املشاعر السلبية) دورة

  

 

وحدة _نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة 

مهارات التحكم تدريبية بعنوان/مع مركز رباعيات املستقبل مؤًخرا دورة  _كاتاالشر

مبوقع الكلية.   حنان العوهلي. قدمتها املدربة / يف املشاعر السلبية  

تعريف الطالبات مبفهوم املشاعر السلبية وأنواعها. لقد بذلت املدربة  تهدف الدورة إىل

 جمهودًا رائعًا يف تعريف الطالبات على مفهوم اإلرادة وكيفية التغيري واستغالل أوقات

 الفراغ وذلك للتخلص من املشاعر السلبية.

وأوضحت املدربة أهمية السيطرة والتخلص من مشاعر الغضب واحلزن واليأس والكره 

بطرق متنوعة وخمتلفة وركزت املدربة على املتدربات عن أهمية االبتعاد عن أي أسباب 

 تؤدي اىل الشعور مبشاعر سلبية.

التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية ومن اجلدير بالذكر أن الدورات 

كسابهن إبالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل الطالبات و

 .مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العمل

 

 



 (خصائي االجتماعي املميزاألدورة ) 

 

 

نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة 

مع مركز رباعيات املستقبل مؤًخرا دورة تدريبية  _كاتاوحدة الشر_

، مبوقع الكلية.  روان بن قعود قدمتها املدربة / األخصائي االجتماعي املميز.بعنوان/

تعريف الطالبات مبعنى األخصائي االجتماعي وكيفية تكوين  تهدف الدورة إىل

اليت  واملبادئ أخصائي مميز، كما تساعدهم أيضًا يف معرفة أهم العناصر واملهارات

 .تساعد يف متيز األخصائي

اجملتمع فدوره ليس مقتصر على  وبينت املدربة أهمية دور االخصائي االجتماعي يف

 من ضمنها صحي وتأهيلي وتعليمي. شيء واحد وامنا جماالته عديدة

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل الطالبات 

 .كسابهن مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العملإو

 

   

 

 

 

 

  



 (للشخصية الناجحةالعادات العشر ) دورة بعنوان

 

 

وحدة _نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة 

العادات العشر مع مركز رباعيات املستقبل مؤًخرا دورة تدريبية بعنوان/ _كاتاالشر

 ، مبوقع الكلية. فاطمة عسريي قدمتها املدربة / للشخصية الناجحة.

تعريف الطالبات مبفهوم الشخصية الناجحة وكيفية الوصول إليها،  تهدف الدورة إىل

فلقد قامت املدربة بشرح العادات العشر للشخصية الناجحة وتعريف الطالبات مبفهوم 

 التفكري اإلجيابي وأهميته يف حتقيق النجاح والوصول للشخصية الناجحة.

الناجحة يف خمتلف  ختمت املدربة بنقاشات وأسئلة مع الطالبات عن أهم الشخصيات

 اجملاالت وكيفية جعلها قدوة وحمفز أساسي لتحقيق النجاح.

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

كسابهن إبالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل الطالبات و

 .مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العمل

 

  



 (مهارات التعلم النشطدورة )

  

 

نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة 

مع مركز رباعيات املستقبل مؤًخرا دورة تدريبية  _كاتاوحدة الشر_

مبوقع الكلية.  لولوة اجلميل قدمتها املدربة / مهارات التعلم النشط.بعنوان/

وأهم أصناف تعريف الطالبات مبفهوم التعلم النشط  تهدف الدورة إىل

واسرتاتيجيات التعلم. قامت املدربة بشرح كيفية تفعيل اسرتاتيجيات التعلم 

 النشط داخل اللقاءات الرتبوية.

وأوضحت املدربة اهم اسرتاتيجيات التعلم ) اسرتاتيجية العصف الذهين ، 

ختمت املدربة مل اجلماعي(  واسرتاتيجية التعلم بالنمذجة ، اسرتاتيجية الع

الدورة بنقاشات وأسئلة لإلجابة عن استفسارات الطالبات حول املوضوع ورؤية 

 مدى تفاعلهم.

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل الطالبات 

 .كسابهن مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العملإو

 

 

  



 (فن التحفيز الذاتي) دورة بعنوان

 

 

نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة 

مع مركز رباعيات املستقبل مؤًخرا دورة تدريبية  _كاتاوحدة الشر_

 ، مبوقع الكلية. فاتن العتييب قدمتها املدربة / فن التحفيز الذاتي.بعنوان/

التحفيز الذاتي و أهم عناصره، فلقد  تعريف الطالبات مبفهوم تهدف الدورة إىل

وكيفية حتفيز النفس قامت املدربة بتعريف الطالبات على دوافع السلوك 

 وحتقيق الذات.

ياته فهو يغري وبينت املدربة أهمية التحفيز الذاتي وانه سبب لنجاح الشخص حب

 من أسلوب حياة الفرد بشكل إجيابي.

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل الطالبات 

 .كسابهن مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العملإو

 

  



   

 (الذهنية اللياقة) دورة بعنوان

 

نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة 

مع مركز رباعيات املستقبل مؤًخرا دورة تدريبية  _كاتاوحدة الشر_

 ، مبوقع الكلية.  امتثال بن مرحومقدمتها املدربة / اللياقة الذهنية.بعنوان/

تعريف الطالبات بالقاعدة األساسية للتصاحل مع الذات وأهم  تهدف الدورة إىل

 الفروق الدماغية بني البشر.

توضيح معوقات التفكري، قامت املدربة بشرح املبدأ األساسي لتفكري اإلنسان و 

 وختمت  الدورة بنقاشات ومعلومات مهمة عن أهم الطرق لزيادة قدرات العقل.

التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية ومن اجلدير بالذكر أن الدورات 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل الطالبات 

 .كسابهن مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العملإو

 

  



 

 (TED  Xكيف تصبحني كمتحدثني ) دورة بعنوان

 

اخلدمة االجتماعيـــة بوحدة نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ممثلة بكليـــة 

كيف تصبحني  الشركات مع مركز رباعيات املستقبل مؤًخرا دورة تدريبية بعنوان/

 ، مبوقع الكلية. فنان الزهرانيأقدمتها املدربة / TED Xكمتحدثني 

تعريف الطالبات مباهية التحدث وصفات املتحدث احملرتف وتوضيح  تهدف الدورة إىل 

 أهمية الثقة بالنفس وعالقتها باالحرتاف.

قامت املدربة بعرض مناذج مرئية حملرتيف التحدث، واختتمت الدورة مع الطالبات  

بتمارين تدريبية ملعرفة مهارة التحدث لدى الطالبات كما قامت بتقييم أدائهم 

 صائح املهمة اليت ميكنهم االستفادة منها.وإعطائهم الن

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

كسابهن إبالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل الطالبات و

 .مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العمل

 

 

 

 

 

 

 



 

 () كيفية التغلب على ضغوط العمل    دورة بعنوان

 

 

وحدة _نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة 

/ كيفية التغلب دورة تدريبية بعنوان املستقبل مؤخًرارباعيات  مع مركز _كاتاالشر

 .الكليةمبوقع امتثال بن مرحوم قدمتها املدربة / على ضغوط العمل  

الدورة إىل التعريف ببعض الضغوط اليت تواجهنا يف بيئة العمل و كيفية تهدف 

وأوضحت املدربة أساليب ريف باالخرتاق النفسي و كيف ينشأ ، التغلب عليها و التع

و ذكرت مؤشرات االحرتاق النفسي ،  التغلب على الضغوط اليت تواجهنا يف العمل

 وكيفية التخلص منها.

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف اىل تطوير وتأهيل الطالبات واكسابهن 

 مهارات احلياة وتأهليهن لسوق العمل. 

 

 

 

 

 

 

 



 () املقابالت و السرية الذاتية   دورة بعنوان

 

 

نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة 

/ دورة تدريبية بعنوان املستقبل مؤخًرارباعيات  مع مركزبوحدة الشركات 

 الكلية.مبوقع رفاه احلريز  قدمتها املدربة / املقابالت و السرية الذاتية 

سباب أهميتها و أنواعها وذكر بعض أة الذاتية و الدورة إىل التعريف بالسريتهدف  

 جناح املقابالت الشخصية

أسرار جناح املقابلة الشخصية و ذكرت أهمية السرية الذاتية و وأوضحت املدربة

 بعض األسئلة للمقابلة الشخصية .

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف اىل تطوير وتأهيل الطالبات 

 واكسابهن مهارات احلياة وتأهليهن لسوق العمل. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دورة بعنوان ) من أنت (

 

االجتماعيـــة  ثلة بكليـــة اخلدمةنظمت جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن مم

تدريبية بعنوان/ من  مع مركز رباعيات املستقبل مؤخًرا دورة _كاتاوحدة الشر_

 .بة / هال القحطاني مبوقع الكليةأنِت قدمتها املدر

،  تهدف الدورة إىل التعرف على الذات و كيفية اكتشاف الذات و تقييمها

كيف ووأوضحت املدربة بعض الطرق اليت متكننا من اكتشاف ذواتنا وتقديرها 

 .ميكننا صياغة األهداف و حتقيقها بالشكل املطلوب

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف اىل تطوير وتأهيل الطالبات 

 كسابهن مهارات احلياة وتأهليهن لسوق العمل. وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دورة بعنوان ) أسس تعلم االجنليزية للمبتدئني (

 

االجتماعيـــة بوحدة  نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة

 تدريبية بعنوان/ أسس تعلم الشركات مع مركز رباعيات املستقبل مؤخًرا دورة

 .باسيف و جمد العمر مبوقع الكلية االجنليزية للمبتدئني قدمتها املدربتان أروى

يف تعلم االجنليزية و إىل التحفيز للتحدث  تهدف الدورة ذكر بعض الطرق للبدء 

وأوضحت املدربة بعض التحديات اليت نواجهها أثناء تعلم ، بطالقة و بدون خماوف

ت من الطرق اليت تساعد على إجادة اللغة وذكر االجنليزية وكيفية التغلب عليها

ع اىل اإلذاعة باللغة اإلجنليزية القراءة اليومية واالستما باحرتافيةاإلجنليزية 

 والرتكيز على تعلم كل يوم كلمة جديدة.

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

قبل تهدف اىل تطوير وتأهيل الطالبات واكسابهن بالشراكة مع مركز رباعيات املست

 مهارات احلياة وتأهليهن لسوق العمل. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دورة  بعنوان ) كيف اختطى مشكالتي واحقق اهدايف (

 

االجتماعيـــة  نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة

تدريبية بعنوان/  مع مركز رباعيات املستقبل مؤخًرا دورة  _كاتاوحدة الشر_

رميا العتييب مبوقع  كيف أختطى مشكالتي و أحقق أهدايف قدمتها املدربة /

 . الكلية

وبأنواع املشكالت اليت تواجهنا يف حياتنا  ةلدورة إىل التعريف مبفهوم املشكلتهدف ا 

يف  املتبعةوأوضحت املدربة بعض اخلطوات  عليها اليومية و كيف حلها و التغلب

 .حل املشكالت واستعرضت بعض املشكالت و طرق حلها

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف اىل تطوير وتأهيل الطالبات 

 سوق العمل. واكسابهن مهارات احلياة وتأهليهن ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دورة بعنوان )كن عكس التيار (

 

وحدة _االجتماعيـــة  نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة

 تدريبية بعنوان/ كن عكس التيار مع مركز رباعيات املستقبل مؤخًرا دورة _كاتاالشر

 . مبوقع الكليةة قدمتها املدربة / مضاوي بن عمري

التخلص من العادات  ةكيفيتهدف الدورة إىل ذكر أهم عوامل النجاح يف احلياة و

اجيابية  وأوضحت املدربة مفهوم كلمة عكس التيار و كيفية التفكري بطريقة .السلبية

 .و ماهي األسباب املؤدية إىل التفكري السليب

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف اىل تطوير وتأهيل الطالبات واكسابهن 

 مهارات احلياة وتأهليهن لسوق العمل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السحابية باألجهزة الذكية (دورة بعنوان ) احلوسبة 

 

االجتماعيـــة  األمرية نورة بنت عبدالرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمةنظمت جامعة 

تدريبية بعنوان/  مع مركز رباعيات املستقبل مؤخًرا دورة _كاتاوحدة الشر_

 . العويف مبوقع الكلية احلوسبة السحابية باألجهزة الذكية قدمتها املدربة / عيده

السحابية وأهميتها و ذكر مزاياها و كيفية  تهدف الدورة إىل التعريف احلوسبية

 .استخدامها يف جماالت العمل

اهميتها يف  وأوضحت املدربة أهمية احلوسبة السحابية يف حياتنا الواقعية و ذكرت

 .عمالمساهمتها يف تسهيل الكثري من األوجماالت العمل 

االجتماعية  ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف اىل تطوير وتأهيل الطالبات 

 واكسابهن مهارات احلياة وتأهليهن لسوق العمل. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دورة بعنوان )األخصائي االجتماعي قائد التغيري (

 

االجتماعيـــة  نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة

تدريبية بعنوان/  مع مركز رباعيات املستقبل مؤخًرا دورة _كاتاوحدة الشر_

 .العسريي مبوقع الكلية األخصائي االجتماعي قائد التغيري قدمتها املدربة / أصال

االجتماعي و ذكر أهم ادواره و جماالت  تهدف الدورة إىل التعريف باألخصائي

يكون قائدًا  االجتماعي و كيف من املمكن أن ياألخصائ وأوضحت املدربة دور .عمله

 جتاه الفرد واجملتمع. اجباتهوللتغيري من  ذكر أهم ادواره و

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف اىل تطوير وتأهيل الطالبات 

 ياة وتأهليهن لسوق العمل. واكسابهن مهارات احل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لذاتك عالمة جتارية ( يدورة بعنوان )اصنع

 

االجتماعيـــة  نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة

تدريبية بعنوان/  مع مركز رباعيات املستقبل مؤخًرا دورة _كاتاوحدة الشر_

 .الشهراني مبوقع الكلية لذاتك عالمة جتارية قدمتها املدربة / سامية ياصنع

مهارات النجاح يف احلياة تهدف الدورة إىل التعريف بالتميز الوظيفي وذكر بعض 

أهمية وسائل التواصل  وأوضحت املدربة خالل بعض اخلطوات من املهنية

ايضا تطرقت و ةجل حياة مهنية ناجحأ الصحيح من االجتماعي و استخدامها

 . باحرتافيةاملثلى لتقديم للتسويق للمهارات  املدربة إىل الطريقة

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف اىل تطوير وتأهيل الطالبات 

 واكسابهن مهارات احلياة وتأهليهن لسوق العمل. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دورة بعنوان ) لنتعلم أكثر عن اليابانية (

 

االجتماعيـــة  نورة بنت عبدالرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمةنظمت جامعة األمرية 

تدريبية بعنوان/ لنتعلم  بوحدة الشركات مع مركز رباعيات املستقبل مؤخًرا دورة

 .الكلية أكثر عن اليابانية املدربة / ريم الرشيدي مبوقع

املصطلحات الشائعة  تهدف الدورة إىل التعريف بأساسيات اللغة الكورية وأهم 

 .أكثر الكلمات املستخدمةو

 سلسلة بشكل أسرع و بطريقة ةوأوضحت املدربة أهم و أبسط الطرق لتعلم اللغ

وبينت املدربة ان من الطرق لتعلم اللغة اليابانية قراءة القصص والروايات باللغة 

 اليابانية ومتابعة واالستماع للربامج باللغة اليابانية.

دريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية ومن اجلدير بالذكر أن الدورات الت

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف اىل تطوير وتأهيل الطالبات 

 واكسابهن مهارات احلياة وتأهليهن لسوق العمل. 

 

 

 

 

 

 



 () الشخصية القوية  دورة بعنوان

 

الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة  نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد

 /دورة تدريبية بعنوان املستقبل مؤخًرارباعيات  مع مركز _كاتاوحدة الشر_

 الكلية.مبوقع  حصة احلارثي قدمتها املدربة / القوية ، الشخصية 

وبينت خصية القوية وأسباب ضعف الشخصية ، الدورة إىل توضيح معنى الشتهدف 

النقاط األساسية للثقة بالنفس وأسباب نقص الثقة بالنفس وقامت املدربة أهم 

 بطرح بعض احللول لرفع الثقة بالنفس .

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل بوحدة الشراكات 

 .مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العمل نالطالبات واكسابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (الرتمجة الدبلوماسية  ) دورة بعنوان

 

 

نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة 

 مع مركز رباعيات املستقبل مؤًخرا دورة تدريبية بعنوان/ _كاتاوحدة الشر_

 ، مبوقع الكلية. منة الشمري آ. قدمتها املدربة / الرتمجة الدبلوماسية 

تعريف املتدربات بأسس الرتمجة الدبلوماسية ، وصعوبات  تهدف الدورة إىل

الرتمجة الدبلوماسية. وقامت املدربة بعرض مناذج من النصوص وأمثلة على 

وأوضحت املدربة ماهي جماالت التطبيق التحريري ،  الرتمجة الدبلوماسية 

 ماهي وظيفة املرتجم الدبلوماسي .وأيضًا 

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل بوحدة الشراكات 

 .كسابهن مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العملإالطالبات و

 

  



 

 () مهارات بناء العالقة املهنية مع العميل  دورة بعنوان

 

وحدة _الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة  نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد

/ مهارات بناء دورة تدريبية بعنوان املستقبل مؤخًرارباعيات  مع مركز _كاتاالشر

 الكلية.مبوقع ،  حنان العوهليقدمتها املدربة / العالقة املهنية مع العميل ، 

وبينت املدربة أهم هنية وطريقة تكوين عالقة مهنية ، الدورة إىل تعريف العالقة املتهدف 

النقاط األساسية للعالقة املهنية والشروط املتعلقة بها واحملظورات اليت ينبغي جتنبها 

 وايضًا وضحت للمتدربات كيفية إنهاء العالقة املهنية .

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل بوحدة الشراكات 

 .مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العمل الطالبات واكسابهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ()التسوق عرب االنرتنت  دورة بعنوان

 

الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة  األمرية نورة بنت عبدنظمت جامعة 

/ دورة تدريبية بعنوان املستقبل مؤخًرارباعيات  مع مركز _كاتاوحدة الشر_

 الكلية.مبوقع أمل املعمري ، قدمتها املدربة / التسوق عرب االنرتنت ، 

وبينت املدربة وم التسوق عرب االنرتنت ومزاياه الدورة إىل توضيح مفهتهدف 

إجيابيات وسلبيات التسوق عرب االنرتنت وأهميته من وجهة نظرها ، واختتمت 

 الدورة مبناقشة املتدربات حول التسوق عرب االنرتنت .

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل بوحدة الشراكات 

 .مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العمل الطالبات واكسابهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 املقابلة الشخصية ( اجتياز)  دورة بعنوان

 

وحدة _نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة 

املقابلة  اجتيازمع مركز رباعيات املستقبل مؤخًرا دورة تدريبية بعنوان/  _كاتاالشر

 .، مبوقع الكلية مها القحطاني، قدمتها املدربة /  الشخصية

 أهمية املقابلة الشخصية واألخطاء الشائعة يف املقابلة .تهدف الدورة إىل توضيح 

املقابلة الشخصية وماهي  اجتيازاليت تساعد يف املدربة أهم النقاط  وكما أوضحت

 اسرتاتيجيات التطبيق .

 ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل  بوحدة الشراكات

 .الطالبات واكسابهن مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ) أساسيات الكسل ( دورة بعنوان

 

وحدة _نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة 

أساسيات مع مركز رباعيات املستقبل مؤخًرا دورة تدريبية بعنوان/  _كاتاالشر

 .، مبوقع الكليةعزيزة العتييب ، قدمتها املدربة / االكسل 

 وأساسياته .  التعريف بالربنامج وماهي أشهر الدوال يف االكسلتهدف الدورة إىل 

 . وكيفية إنشاء اجلداول تطبيقيًا مع املتدرباتوبينت املدربة أهم النقاط األساسية 

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل بالشراكة مع مركز رباعيات بوحدة الشراكات 

 .الطالبات واكسابهن مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( اكتشفي قدراتك وانطلقي حنو القمة) دورة بعنوان

 

وحدة _نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة 

اكتشفي  املستقبل مؤخًرا دورة تدريبية بعنوان/مع مركز رباعيات  _كاتاالشر

 .، مبوقع الكلية هدى القصري، قدمتها املدربة /  قدراتك وانطلقي حنو القمة

 وطرق التعرف على الذات . هافهم الذات وأهمية اكتشافتهدف الدورة إىل  

 .عالقة اجلرأة باكتشاف الذات وقوة التجربة يف تغيري الذات  ماهي وبينت املدربة

 ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية

بالشراكة مع مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل  بوحدة الشراكات

 .الطالبات واكسابهن مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العمل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 من هو االخصائي االجتماعي ( ) دورة بعنوان

 

وحدة _نظمت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ممثلة بكليـــة اخلدمة االجتماعيـــة 

من هو مع مركز رباعيات املستقبل مؤخًرا دورة تدريبية بعنوان/  _كاتاالشر

، مبوقع الكلية، تهدف الدورة سلطانة احلربي ، قدمتها املدربة /  االخصائي االجتماعي

جتماعي والفرق بني االخصائي االجتماعي والنفسي دور االخصائي االإىل توضيح 

 وتوضيح صفات االخصائي االجتماعي .

 ماهي األخطاء اليت قد يقع فيها االخصائي االجتماعي وجيب جتنبها .وبينت املدربة 

ومن اجلدير بالذكر أن الدورات التدريبية اليت تنظمها كلية اخلدمة االجتماعية 

مركز رباعيات املستقبل تهدف إىل تطوير وتأهيل بالشراكة مع بوحدة الشراكات 

 .الطالبات واكسابهن مهارات احلياة وتأهيلهن لسوق العمل

 

 

 

 

 


