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 ذاتيةالسيرة ال
 

 

 مــــــــــعلي الدليبن فهد بن عبدهللا   م :ــــــــــــــــــــاالس

 : المؤهالت العلمية

 
 .1791/1791 جامعة الملك سعود  -بكالوريوس التربية واآلداب  -1

 م .1792جامعة ميتشقان الغربية بأمريكا  -ماجستير في اإلرشاد النفسي  -2
 Community agencyاإلرشاد النفسي  ي : التخصص الدقيق :علم النفس االرشاد دكتوراه في -3

counseling م .1791جامعة ميتشقان الغربية بأمريكا  -ية مجتمعفي المؤسسات ال 

همفري األكاديمية من الحكومة األمريكية لمدة عام دراسي في مجال أبحاث ودراسة  هيوبرتبرنامج منحة  -1
لمواد الكحولية والكيماوية والعقاقيرية بقسم الصحة النفسية في الوقاية والعالج من مشكلة اإلدمان على ا

م حتى 1773أغسطس  11ريالند من اوالية م -كلية الصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز بمدينة بالتيمور 
 م .1771مايو 19

 1131/ 9/  1من  علم النفس بجامعة الملك سعود بالرياض  قسمأستاذ غير متفرغ في   : الوظيفة الحالية

 حتى تاريخه
 

 : الخبرات المهنية السابقة
 هـ .1371معيد في كلية الملك فيصل الجوية بالرياض عام  -1
 هـ .1371معيد بجامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية )الدمام( عام  -2

 هـ .1141 -هـ 1379مبتعث للدراسات العليا بالواليات المتحدة األمريكية من عام  -3
 هـ .1141بجامعة الملك فيصل باإلحساء ه بكلية التربيأستاذ مساعد  -1

 هـ .1111 -هـ 1141مدير عام مستشفى الصحة النفسية بالطائف من عام  -1
 هـ .1114مدير الشئون الصحية بالطائف بالنيابة لمدة ثالثة أشهر عام  -1

 هـ .1119 – 1111مدير إدارة الصحة النفسية بوزارة الصحة من عام  -9
 هـ .1122 – 1119امعة الملك سعود منذ عام أستاذ مساعد بقسم علم النفس بج -9

 هـ .1129-1122أستاذ مشارك بقسم علم النفس بجامعة الملك سعود منذ عام  -7
 1129 –أستاذ بقسم علم النفس إعتبارا من ربيع االول  -14

 1131/  3/  21 – 1131/  1/ 1رئيس قسم علم النفس من  -11
 

 : واالهتمامات العلمية  عما واال األنشطة
 :للجمعيات العلميه نتسا  اال أوالا 

 
 هـ حتى تاريخه .1147عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن( منذ عام  -1
 حتى تاريخه . 1988( منذ عام APAالجمعية األمريكية لألخصائيين النفسيين )عضو  -2

   “ AAMFT “ 2413سري والزواجي االمريكيه منذ    رابطة العالج االعضو  -3
 .1134(  ACAلجمعيه االمريكيه لالرشاد النفسي )عضوية ا -1

 

ا   : التأليــــف والترجمـــــــة ثانيا

 
 هـ )عمل مشترك( .1149أسس ومفاهيم القياس والتقويم في مجال التعليم كتاب : تأليف  -1

 هـ .1111مدخل إلى نظريات الشخصية عام  : ترجمة كتاب -2
 هـ .1121اإلرشاد والعالج النفسي األسري  : ترجمة كتاب -3

مشترك( عام  كتابين :إعداد اإلطار المرجعي لإلرشاد المدرسي لمكتب التربية لدول الخليج العربي ) -1
 ه1121
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ا   : األبحاث والدراسات العلمية  ثالثا

 
 هـ .1149مشترك / الحج / بحث ميداني الجوانب النفسية لفريضة  -1

الندوة العالمية لإلدمان بالمنطقة  - وديةاإلضطرابات النفسية بين الوافدين في المملكة العربية السع -2
 هـ .1147الشرقية عام 

مقدم لندوة التطورات التشخيصية والعالجية في الصحة  - العالج النفسي الجمعي أسس بحث في -3
 هـ .1147عام  مستشفى الصحة النفسيه بالطائف , – النفسية

العالمية لإلدمان بمستشفى قوى بحث مقدم في الندوة  - الخصائص النفسية واالجتماعية للمدمنين -1
 هـ .1114األمن بالرياض عام 

المجلة األمريكية للطب  - دراسة مقارنة الضطراب االكتئاب في المملكة العربية السعودية وأمريكا -1
 م .1797النفسي العصبي 

بحث مقدم لندوة الخدمات االجتماعية  - متابعة المرضى النفسيين بعد خروجهم من المستشفيات -1
 هـ .1112مستشفى األمير سلمان بالرياض  - يةالطب

لإلدارة العامة لألبحاث  مقدم بحث  -دة في المملكة العربية السعودية ئاالضطرابات النفسية السا -9
 هـ .1113الصحية بوزارة الصحة 

 لإلداره العامه لالبحاث الصحيه  أسباب بقاء المرضى النفسيين بالمستشفى )بحث مشترك( مقدم -9
 هـ .1111حة عام وزارة الصب

مقدم في ندوة التطور المهني بجامعة نايف  مكتبي بحث – أساليب اإلنتقاء المهني ومناهجه -7
 هـ .1111بالرياض عام 

مجلة دراسات نفسية  -) باللغه االنجليزيه (  معالجة مشكلة اإلدمان في المملكة العربية السعودية -14
 . 1779 -المجلد السابع . العدد الثالث   - المصرية

المجلة العلمية   - مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية المصرية - العوامل المسهمة في إنتكاسة المدمنين -11
 . 1777 -. آداب جامعة المنيا . المجلد الحادي والثالثين . يناير 

مجلة العلوم التربوية والدراسات  - الممارسات اإلرشادية السائدة في عمل المرشدين الطالبيين -12
 هـ .1121 – 13المجلد  –بجامعة الملك سعود . العدد الثاني  اإلسالمية

النفسية بالرياض . واتجاهات الشباب نحو نجوم الكرة : مجلة الجمعية السعودية للعلوم التربوية  -13
 هـ .1122-11العدد 

مجلة الجمعية السعودية للعلوم التربوية  -ت اإلرشاد والعالج النفسي الجمعي معوقات تطبيقا -11
 هـ .1122 – 11ة بالرياض . العدد والنفسي

اللقاء العاشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية  –واقع التقويم النفسي في العمل اإلرشادي الطالبي  -11
 هـ .1123والنفسية 

مجلة األطباء  –) باللغه االنجليزيه( 4 عالقة القلق بأساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء -11
 . 2443نوفمبر  –النفسيين العرب 

العوامل المؤدية إلى عدم اإلقبال على العالج النفسي: مجلة العلوم التربوية والنفسية . كلية التربية  -19
 . 2441- سبتمبر –بجامعة البحرين . المجلد الخامس ، العدد الثالث 

. العدد المهارات االجتماعية لدى الفصاميين . مجلة دراسات عربية في علم النفس . المجلد الرابع  -19
 . 2441األول )يناير( 

العدد التاسع  –الفروق في ابعاد مفهوم الذات لدى المراهقين و الشباب : مجلة آداب جامعة المنيا  -17
 2441يناير /  –والخمسين 

الطمأنينة النفسية وعالقتها بالوحدة النفسية لدى عينة من طلبة الجامعة . مجلة العلوم التربوية  -24
 هـ .1121جامعة الملك سعود . المجلد الثامن عشر . العدد األول . والدراسات اإلسالمية ب

الشعور بالوحدة النفسية لدى عينات من المراهقين والمراهقات في السعوديه : مركز البحوث  -21
 م2441/ 1121 –جامعة الملك سعود  –كلية التربية  –التربوية 

السعوديه : المجلة السعودبه للتعليم بحث مدى االستفاده من الخدمات االرشاديه في الجامعات  -22
  2411ديسمبر  –العالي ، العدد السادس 

 :واقع االرشاد االكاديمي في جامعة الملك سعود من وجهة نظر طالبها و أعضاء هيئة التدريس  -23
 2411عدد اكتوبر  /  –مجلة كلية آداب جامعة بني سويف 
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-ديسمبر  –مصر  –جامعة االزهر  –التربيه مستوى االمن النفسي لدى طلبة الجامعه : مجلة كلية  -21
2411 

 
 

ا   : المؤتمــــــرات والنـــدوات : رابعا

 
خارجها في  والمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل سواء داخل المملكة  -

وبعض الدول  وتونس والمغرب واالردن الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وباكستان ومصر
 حتى تاريخه . 1141ة من عام الخليجي

-  

ا   : عضوية المجالس واللجان اإلدارية واألكاديمية الدائمة:  خامسا

 
 1131وحاليا من محرم  هـ 1121 – 1123عضو مجلس كلية التربية بجامعة الملك سعود من عام  -1

 .حتى تاريخه
 – 1123ذ عام عضو مجلس عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود )ممثل كلية التربية( من -2

 هـ1121

 هـ .1121 – 1121عضو مركز البحوث التربوية بجامعة الملك سعود منذ عام  -3

 هـ .1121 – 1111المنسق الوطني للجنة الوطنية للرعاية النفسية األولية بوزارة الصحة منذ عام  -1
 هـ .1117عضو األسرة الوطنية للتوجيه واإلرشاد بوزارة المعارف عام  -1

 . حتى تاريخه – 1122منذ عام  التحاد السعودي للتربية البدنية والرياضةعضو مجلس إدارة ا -1
 هـ حتى تاريخه .1122أمين عام االتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة منذ عام  -9

 1129هـ حتى 1122رئيس تحرير نشرة االتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة )تبر( منذ عام  -9
 1134 – 1129ه ) العلوم التربوية والدراسات االسالمية ( منذ عام عضوية تحرير مجلة الجامع -7

 1134  – 9–24الدراسات االسالميه ( منذ رئيس هيئة تحرير مجلة  الجامعه ) العلوم التربوية و -14
 1132 - 9 – 24حتى 

 1131 – 1132عضويه دائمه في لجنة النظر في تظلمات اعضاء هيئة التدريس من  -11
 1437 – 1133منذ عام جائزة معرض الكتاب ل العلميه لجنةالعضو  -12

 1436– 1132وزارة الثقافه و االعالم منذ عام –الكتب شراء عضو لجنة  -13

 9/9/1131 – 9/9/1131مستشار غير منفرغ لدى وزارة الثقافة واالعالم من  -11
 االن  – 1131التربيه و علم النفس ) جستن ( من  لة رسالةعضو هيئة تحرير مج -11

 االن -1/1139من بكلية التربيه و وكيالتها ات وكالء الكليه و رؤساء االقسام لجنة ترشيح مقرر -11
 1139/محرم/21رئيس اللحنه الوطنيه لتعزيز الصحة النفسيه بجامعة الملك سعود اعتبارا من  -19

 حتى اآلن – 1139-12-21عضو لجنة تطوير المجالت العلميه بالجامعه اعتبارا من  -19
 

ا   : رىأنشطة وفعاليات أخ:  سادسا

 
تقنين أربعة مقاييس نفسية على البيئة السعودية هي مقياس القلق ومقياس االكتئاب ومقياس  -1

)عمل مشترك( ، ومقياس الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين  1111الطمأنينة النفسية 
 )عمل مشترك( . 1121والمراهقات 

 .(هـ 1114دة ستة شهور /) لماإلشراف على تحرير صفحة الصحة النفسية بجريدة الجزيرة  -2

 المشاركة في العديد من الفعاليات اإلعالمية سواء في البرامج التليفزيونية و اإلذاعية و الصحفية . -3
إلقاء العديد من المحاضرات في عدد من المؤسسات التربوية والصحية واالجتماعية في مجاالت  -1

 اإلرشاد النفسي والصحة النفسية ومكافحة إدمان المخدرات .
في مركز 1134/ 1/ 11 – 14 هما : تقديم دورة في مهارات السيطرة على الغضب لمدة يومين -1

 ابحاث الشباب بالجامعه
للمرشدين االكاديميين في كلية اآلداب بالجامعه ولمدة يومين هما  يميتقديم دورة في االرشاد االكاد -1

 :21-29 /11/1134 
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الصحيه بجامعة الملك االكاديميين في الكليات  تقديم ورشة عمل في االرشاد االكاديمي للمرشدين -9
  2411/مايو / 11و 7سعود يومي 

قسم علم  –المشاركه في فعاليات الندوه الثانيه في علم النفس وتحصين الشباب في عصر العولمه  -9
 (2413-11/2-12) 1/1/1131-2 –جامعة االمام محمد بن سعود  –النفس 

ات النفسيه" المنهجيه والتطبيق" الذي نظمته اللجنة الوطنيه فعاليات ملتقى االستشارالمشاركه في  -7
  29/1/1131-21وزارة الصحه خالل الفترة من  -لرعاية المرضى النفسيين 

المشاركه في ورشة عمل بمعهد إرون بك بامريكا " العالج المعرفي السلوكي لألطفال " خالل  -14
 2413/  1/  21 -21الفتره من 

معهد بك العالمي في امريكا لثالثة ايام من  –عرفي السلوكي المالعالج  المشاركه في ورشة عمل : -11
21-29/1/2411 . 

جامعة الملك سعود  في  –كلية التربيه  –إعداده و تطويره  :معلم المستقبل  المشاركه في مؤتمر : -12
1 /14 /2411 

 اآلن-1131من  عمل بتنظيم عمادة تطوير المهارات بالجامعهال خمس من ورشالمشاركه في  -13

عضوية مؤقتة في عدد من اللجان الرسمية في وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة المعارف  -11
 ووزارة العمل والشئون االجتماعية ووزارة العدل والجامعات .

المعيدين  –الدراسات العليا  –العمل مقررا وعضوا لعدد من لجان القسم مثل التدريب الميداني  -11
العيادي باإلضافة  لجنة المسار االرشادس و –البرنامج الموازي  –الكاديمي االرشاد ا –والمبتعثين 

 . بالقسم  وحدة الخدمات النفسيهل للعمل مسنشارا

 . و اإلستقطاب عضوية بعض لجان الكليه مثل اللجنه التعليميه والتدريب الميداني  -11
 لمية داخل وخارج المملكة .رئاسة العديد من الجلسات العلمية في عدد من المؤتمرات والندوات الع -19

 .داخل الجامعه وخارجها اإلشراف والمناقشة لعدد من رسائل الماجستير والدكتوراه  -19
و المراكز و الوزارات  و المشاريع العلمية في بعض الهيئات تحكيم عدد من البحوث والدراسات -17

؛ عالوة والجامعات المراكز والكليات اضافة لألبحاث المنشوره في عدد من المجالت العلميه في 
الجامعات والكليات المحليه  من  في بعض األكاديميةالترقيات تحكيم اإلنتاج العلمي الخاص ب على 

 .والخارجيه
 
 

 
 دليمــالبن علي . فهد بن عبدهللا  د                                                     

 سـم النفـــلـم عـــبقس األستاذ                                                    
 ود ـــة الملك سعـــبجامع                                                      

fadlaim@ksu.edu.sa    
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