د .عبد هللا الزهراني

أولا :البيانات الشخصية:

السٌرة الذاتٌة

االسم  :عبد هللا بن أحمد الزهرانً
الوظٌفة الحالٌة :أستاذ علم النفس العٌادي المساعد
العنوان :جامعة الملك سعود ص.ب /002022 :الرٌاض11311 :المملكة العربٌة السعودٌة
البرٌد اإللكترونً aalzahrani1@ksu.edu.sa :
a_alzahraniau@yahoo.com.au

مكتب+ 1441 6444164 :
فاكس+1441 6442644 :
جوال+144 226446444 :
ثانيا ا :الهدف:

العمل فً بٌئة تعمل على إتاحة الفرصة لتطوٌر وإثراء المعرفة والخبرة فيً مجيال العميل
األكادٌمً ،والبحث العلمً من جهة ،وممارسة العمل العٌيادي ،وتديدٌم االستريارال النفسيٌة مين
جهة أخرى.
ثالثا ا :المؤهالت العلمية :
 درجة الدكتوراه فً علم النفس العٌادي – جامعة كٌرتن – بٌرث – استرالٌا (.)0224
 درجة الماجستٌر فً علم النفس العٌادي – جامعة الملك سعود بالرٌاض (.)1111
 درجيية البكييالورٌوس فييً علييم اليينفس (مسييار عٌييادي) – جامعيية الملييك سييعود بالرٌيياض
(.)1116
رابعا ا :الخبرات العملية:
 – 0211 حتيييى ا ن :ميييدٌر برنيييامل اليييدعم الطكبيييً للكلٌيييال الصيييحٌة بوكالييية الجامعييية
للتخصصال الصحٌة – جامعة الملك سعود.
 :0211 المرييرع علييى وحييدة الييدعم الطكبييً للكلٌييال الصييحٌة – كلٌيية العلييوم الطبٌيية
التطبٌدٌة  -جامعة الملك سعود.
 :0211 عضييو لجنيية التحكييٌم فييً األولمبٌيياد الييوطنً ل بييدا العلمييً (إبييدا ) -المدييام فييً
معارض الظهران الدولٌة فً مدٌنة الخبر.
 : 0211 -0221 ميييدٌر برنيييامل اإلررييياد الطكبيييً للكلٌيييال الصيييحٌة بوكالييية الجامعييية
للتخصصال الصحٌة– جامعة الملك سعود.
 : 0211 -0221 رئيييٌس لجنييية اإلررييياد الطكبيييً للكلٌيييال الصيييحٌة – وكالييية الجامعييية
للتخصصال الصحٌة  -جامعة الملك سعود.
 :0212 عضيو لجنية تدٌيٌم برنيامل الماجسيتٌر فيً التعليٌم الطبيً – كلٌية الطيب  -جامعيية
الملك سعود بن عبد العزٌز للعلوم الصحٌة – الحرس الوطنً.
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 :0212رئيٌس وفييد برنييامل اإلرريياد الطكبييً بالكلٌييال الصييحٌة لزٌييارة بعييض الجامعييال
االسترالٌة.
 :0212تمثٌل المركز الوطنً ألبحياث الريباب بجامعية المليك سيعود فيً المركيز اليوطنً
للرباب – جامعة ملبورن – استرالٌا.
 :0212محاضر فً دبلوم اإلرراد األسري – وزارة الرئون االجتماعٌة.
 -0224حتييى ا ن :أسييتاذ علييم اليينفس العٌييادي المسيياعد فييً كلٌيية العلييوم الصييحٌة للبنييٌن
بالرٌاض – جامعة الملك سعود ،إلى جانب تددٌم بعض االسترارال النفسٌة للطكب.
 :0224 – 0223إدارة الرئون التعلٌمٌة باإلدارة العامة للمعاهد والكلٌال الصحٌة بوزارة
الصحة.
 :0223 – 0222محاضر فً كلٌة العلوم الصحٌة للبنٌن بوزارة الصحة.
 :0221 – 0222أخصائً نفسً بمسترفى الصحة النفسٌة بالرٌاض.
 :0220 – 1114إدارة الدبييول والمعلومييال بيياإلدارة العاميية للمعاهييد والكلٌييال الصييحٌة
بوزارة الصحة.
 :1114 – 1114قسييم االمتحانييال بيياإلدارة العاميية للمعاهييد والكلٌييال الصييحٌة بييوزارة
الصحة.

خامسا ا :التدريب:

 :0212 مدرب "لمهارال التواصل" برنامل اإلرراد األسري – جمعٌية التوعٌية والتيهٌيل
االجتماعً (واعً) بالرٌاض ،التابع لمركز التنمٌة األسرٌة فً اإلحساء.
 :0212 م يدرب "للصييحة النفسييٌة" برنييامل اإلرريياد األسييري – جمعٌيية التوعٌيية والتيهٌييل
االجتماعً (واعً) بالرٌاض ،التابع لمركز التنمٌة األسرٌة فً اإلحساء.
 :0221 مييدرب "لمهييارال التواصييل" بييدورة فنييً األرييعة – مجمييع الملييك سييعود الطبييً
بالرٌاض – وزارة الصحة
سادسا ا :عضوية الجمعيات العلمية والمهنية:




عضو الجمعٌة االسترالٌة للعكج المعرفً السلوكً (.)AACBT
عضو الجمعٌة ا سٌوٌة للعلوم النفسٌة االجتماعٌة (.)AASP

سابعا ا :المؤتمرات العلمية:







المراركة فً المؤتمر السنوي السادس عرر" لمهارال اإلرراد" فً الفترة  32سيبتمبر –
 0أكتوبر  ,المدام فى فندق هٌلتون – الس فٌدس – الوالٌال المتحدة االمرٌكٌة (.)0212
المريياركة فييً مييؤتمر جمعٌيية الخييدمال الطكبٌيية للمحييٌط ا سييٌوي الهيياد ( )APSSAفييً
الفترة  ,4/ 1-4والمدام فً جامعة كوٌنزالند للتكنولوجٌا – برسبن – استرالٌا (.)0212
المريياركة فييً مييؤتمر علييم اليينفس لجنييوب رييرق أسييٌا (" )SEAPالتحييدٌال والفييرص فييً
جنوب ريرق سسيٌا" فيً الفتيرة مين  ،4/ 11 – 1كلٌية عليم الينفس والخدمية االجتماعٌية –
جامعة والٌة صباح – مالٌزٌا (.)0221
المراركة بورقة بحثٌة بعنوان "اختبار نموذج الٌتولوجٌة الرهاب االجتمياعً :دراسية فيً
المملكيية العربٌ ية السييعودٌة" مددميية فييً المييؤتمر السييابع للجمعٌيية ا سييٌوٌة للعلييوم النفسييٌة
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االجتماعٌة ،فً الفترة من  4/ 04 – 02والمدام فً مدٌنة كوتا كنبالوا – والٌة صباح –
مالٌزٌا (.)0224
ثامنا ا :الدورات العلمية والتدريبية:



















دورة التدرٌس المصغر -جامعة الملك سعود (.)0212
وررة عمل بعنوان إستراتٌجٌة الكلٌال الصحٌة – جامعة الملك سعود بالتعاون مع جامعة
هارفارد (.)0212
دورة مهارال التدرٌس الفعال  -جامعة الملك سعود (.)0212
دورة مهارال تدوٌم الطكب  -جامعة الملك سعود (.)0212
دورة بناء المدرر الدراسً  -جامعة الملك سعود (.)0212
دورة الجودة فً التعلٌم العالً – جامعة الملك سعود بالرٌاض (.)0221
دورة فً االتصال الفعال – جامعة الملك سعود بالرٌاض (.)0221
وررة عمل فيً اضيطراب الوسيواس الدهيري النفسيً وكٌفٌية عكجي – جامعية كٌيرتن –
بٌرث – استرالٌا (.)0224
وررة عمل فً المراكل السلوكٌة لألطفال والعمل مع األسر – جامعة كٌيرتن – بٌيرث –
استرالٌا (.)0224
وررة عمل لمدٌاس وكسلر لدٌاس ذكاء األطفال ( – )WAIS-VIجامعة كٌرتن – بٌرث –
استرالٌا (.)0224
وررة عمل لمدٌاس وكسلر لدٌاس ذكاء الراردٌن ( – )WAIS-VIجامعية كٌيرتن – بٌيرث
– استرالٌا (.)0224
دورة تدرٌبٌة فً تنمٌية مهيارال الحٌياة االجتماعٌية للحفياظ عليى الصيحة النفسيٌة لألطفيال
والمييراهدٌن فييً المييدارس ميين اإلصييابة بييالدلق واالكتئيياب – جامعيية كٌييرتن – بٌييرث –
استرالٌا (.)0224
دورة مهنٌيية متددميية فييً عييكج االضييطرابال السييلوكٌة الجنسييٌة – جامعيية اٌييدث كيياون –
بٌرث – استرالٌا (.)0224
دورة فً البرنامل اإلحصائً ( – ) SPSSجامعة الملك سعود بالرٌاض (.)0222
دورة فً برنامل ( )GECKOللبحث االلكترونً فً المجيكل العلمٌية – جامعية كٌيرتن –
بٌرث – استرالٌا (.)0224
دورة فً اللغة االنجلٌزٌة ( – )ELICOSجامعة كٌرتن – بٌرث – استرالٌا (.)0224

تاسعا ا :خدمة المجتمع:






محاضرة بعنوان "مهارال التواصل الفعال" ،مجمع الملك سعود الطبً (.)0221
محاضرة بعنيوان "مهيارال التواصيل الرخصيً وبنياء العكقيال اإلنسيانٌة" ،مجميع المليك
سعود الطبً (.)0221
محاضرة بعنوان "العكقة بٌن الدافعٌة ،وتركٌل السيلوك" ،المعهيد الفنيً للتيدرٌب الصيحً
(.)0224
محاضرة بعنوان "الحرب النفسٌة" ،المعهد الفنً للتدرٌب الصحً (.)0224
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: أبحاث علمية تحت النشر:عاشراا

 وعكقتي باالتجيياه نحييو المهنيية لييدى طييكب كلٌيية التمييرٌض، بحييث بعنييوان " قلييق المسييتدبل
"بجامعة الملك سعود
 وعكقتهمييا بالضييغوط النفسييٌة لييدى، والمسيياندة االجتماعٌيية،ً بحييث بعنييوان" الرضييا المهنيي
."األخصائٌٌن النفسٌٌن بمعاهد التربٌة الخاصة
 "The relationship between irrational beliefs and Depression
symptoms among mothers of children with autism disorders in
Saudi Arabia"
 "Testing an aetiological model of social phobia: A study in the
Kingdom of Saudi Arabia"
 "Faculty development: Faculty's priorities in enhancing acadmic
excellence"

4

