د  /صالح بن عبداهلل الخلف

نبذة مختصرة :
القسم :
علم النفس

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

علم النفس  -علم نفس اكلينيكي
الرتبة العلمية :
أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

sakhlf@qu.edu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراة علم النفس

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
الصحة النفسية  -علم النفس االكلينكي  -العالج النفسي

سرية ذاتية
 البياانت الشخصية :
االسم

صاحل بن عبدهللا بن إبراهيم اخللف .

مكان امليالد

عنيزة .

اتريخ امليالد

.4691

 الدرجات العلمية :
الدرجة

التخصص الدقيق

التخصص العام

بكالوريوس

علم نفس .

الصحة النفسية .

ماجستري

علم نفس .

علم نفس إكلينيكي .

دكتوراه

علم نفس .

علم نفس إكلينيكي .

 األعمال اليت سبق و قمت هبا :
 .4انئب رئيس مركز البحوث بكلية العلوم واآلداب ابلرس.

 .2رئيس الفريق االستشاري للوحدات اإلرشادية مبنطقة القصيم.
 .3مستشار الوحدة اإلرشادية مبحافظة الرس.

 .1عضو اللجنة العلمية يف مركز البحوث بكلية العلوم واآلداب ابلرس
 .5رئيس مركز اإلرشاد النفسي بكلية العلوم واآلداب.

 .9رئيس مركز " نستمع  ..لتشفى" لإلرشاد النفسي و االجتماعي ابجلمعية اخلريية النسائية
مبحافظة عنيزة .

 األعمال اليت أقوم هبا حاليا :

 .4رئيس قسم علم النفس كلية الرتبية  /جامعة القصيم .

 عضوية اجلمعيات العلمية :

 .4عضو مركز التحليل الكيفي يف علم النفس أبملانيا .

 .2عضو اجلمعية األمريكية لعلم النفس .

 البحوث اليت قمت إبجرائها :

 .4امربايلية الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع ) (DSM_IVلالضطراابت النفسية
الصادر عن مجعية الطب النفسي األمريكية.

 .2االغرتاب و عالقته ابمليل العصايب.

 .3دراسة الفروق بني اجملرتين واملتأملني لذواهتم يف درجة شعورهم ابلوحدة واالكتئاب.
 .1ذاكرة الثقافة .

 .5الفصام جنون أم إبداع (دراسة كيفية ).

 .9دور الشعر املغىن يف التأسيس ألمناط التفكري اخلاطئة املؤدية لالضطراابت النفسية يف اجملتمع
السعودي.

 األنشطة و احملاضرات :

 .4املشاركة يف برانمج التوعية أبضرار املخدرات بتاريخ  4122/ 8 /22هـ .

 .2املشاركة يف الدورة التدريبية األوىل للتوعية أبضرار املخدرات يف الرس بتاريخ  8ـ 44 / 42
 4122 /هـ .

 .3املشاركة يف اللقاء الرتبوي السادس ملشريف التوجيه و اإلرشاد يف حمافظة الرس بتاريخ
 43ـ  4124 / 4 / 41هـ .

 .1املشاركة يف الدورة التنشيطية ملرشدي الطالب يف حمافظة عنيزة بتاريخ 4124 / 5 / 24
هـ و حىت 4124 / 9 / 4هـ .

 .5املشاركة يف الدورة التدريبية األوىل للتوعية أبضرار املخدرات بتاريخ  4124 / 8 / 44هـ
.

 .9إلقاء حماضرة بعنوان " القلق النفسي دواعيه و كيفية تفاديه " يف اجلمعية اخلريية الصاحلية
بعنيزة بتاريخ  4124 / 42 / 43هـ .

 .7املشاركة يف الدورة التدريبية لإلرشاد النفسي يف حمافظة البكريية بتاريخ  49ـ /44 / 22
 4124هـ .

 .8املشاركة يف فعاليات وحدة خدمة اجملتمع بكلية املعلمني ابلرس خالل العام الدراسي
 4122ـ  4124هـ .

 .6إقامة دورة تدريبية بعنوان " رفع مستوى تقدير الذات لدى الطالبات " يف إدارة التدريب
الرتبوي و االبتعاث بتاريخ  6ـ  4127 / 8 / 43هـ .

.42

إقامة دورة بعنوان " نظرية اإلرشاد و العالج النفسي " يف إدارة التدريب الرتبوي و

.44

دور اساليب التقومي املدرسية والتنشئة االجتماعية يف صياغة العقل املزدرد لدى

.42

إلقاء حماضرة حول أساليب التكيف ومعوقاته يف اندي الطلبة املبتعثني ابالسكندرية

االبتعاث بتاريخ  6ـ  4127 / 8 / 43هـ .

املتعلمني .

وذلك يف عام 4132ه .

