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 سيرة شخصية مختصرة

 

 محرجـن ناصر بن أحمد الــحمد ب :   دكتورــاالستاذ ال

 لتعليم العالي والبحث العلميوكيل وزارة التعليم ل

 

 رياض ـــودية، الـكة العربية السعــمملـالعنوان: ال

   00991221169000فاكس:    0000000000000000وال: ــج

 halmehrej@moe.gov.sa االلكتروني:البريد 

 

  :المؤهل العلمي

 .علم النفسدكتور في استاذ 

 )في القياس والتقويم النفسي والتربوي واالحصاء، واستشاري علم النفس االكلينيكي العالجي(.

 تخصصان:التخصص الدقيق (، علم النفس)التخصص العام: 

 .قياس وتقويم نفسي وتربوي واحصاء.2

 .علم النفس االكلينيكي العالجي.1

 

 : التصنيف

 حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية )استشاري علم النفس العيادي االكلينيكي(.

 

 : العلميةالسيرة 

  يات الوال-في علم النفس بتقدير ممتاز من جامعة كنساس في مدينة لورنس  (الدكتوراه)حاصل على درجة
 م.2992في القياس والتقويم النفسي والتربوي واالحصاء. عام  –المتحدة األمريكية 

  تخصصية بعد الدكتوراه في العالج النفسي اإليحائي والتراجعي  (ثالثة دبلومات عالية)حاصل على
 .(م1000-1000) االوروبية للعالج النفسي االيحائي، من والتحليل النفسي من الكلية

  الواليات -في علم النفس بتقدير ممتاز من جامعة بول ستيت بوالية انديانا (الماجستير)حاصل على درجة
 م(.2990لينيكي العيادي عام )في تخصص علم النفس اإلك-المتحدة األمريكية

  (دبلوم)حصل على ( في اللغة اإلنجليزية من معهدALA بجامعة تامبا )– لواليات المتحدة ا-والية فلوريدا
 (.هـ2000األمريكية )

  عين معيداً و محمد بن سعود اإلسالمية ماممن جامعة اإل النفس مفي عل (البكالوريوس)حاصل على درجة
 .هـ(2002) في قسم علم النفس الذي تخرج منه
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 السيرة العملية: 

     ـ وحتى االن.ه9341 العلمي منذ عاملتعليم العالي والبحث وكيل وزارة التعليم ل - حاليا  

 هـ.2009هـ وحتى عام 2006وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية )التعليم العالي ( منذ عام  هـ2009 -هـ 2006
 

 العالي  التعليم بوزارة متفرغا مستشاراً  هـ2006 – هـ 2000
 دارة البرام  التوويرية بوكالة الشؤون التعليمية )التعليم العالي(عاما إلا مدير

 في علم النفس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أستاذ دكتور ـه 2002

 رئيساً لوحدة البحوث والدراسات ووحدة االختبارات المهنية  ـه2002 – هـ 2010
 التعليم العاليفي المركز الوطني للقياس والتقويم في 

 لدى دولة الكويتاً ملحقاً ثقافي ـه2010 – هـ 2010

 ـه2010 – ـه 2026
 أعيرت خدماته لوزارة التعليم العالي للعمل في الملحقية الثقافية ببريوانيا 

وعمل نائباً للملحق الثقافي ومشرفاً على الشؤون األكاديمية، وكلف كذلك باإلشراف على 
 بالملحقيةالشؤون الثقافية 

 وكيالً لعمادة البحث العلمي في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ـه 2021

 وكيالً للمركز الجامعي لألنشوة العلمية والثقافية بمخيم الالجئين برفحاء ـه 2020

 أستاذاً مساعداً في قسم علم النفس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ـه 2022

 

 اللجان المشكلة )وزارية / فرعية(:رئاسة 

 .رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع موائمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل 
 .رئيس لجنة معادلة الشهادات الجامعية الرئيسة بوزارة التعليم العالي 
  على الكراسي العلمية السعودية في الخارج. اإلشرافيةرئيس اللجنة 
  التعليم العالي غير السعودية شؤون مؤسساترئيس اللجنة 
 .رئيس لجنة تقييم كليات التميز 
 .رئيس لجنة نقل كليات المزاحمية 
 .رئيس لجنة نقل كليات حريمالء 
 .رئيس لجنة نقل كليات جدة 
  في اسالم اباد. العالميةرئيس لجنة مراجعة وضع الجامعة اإلسالمية 
  السعودية.رئيس لجنة دراسة ومتابعة السعودة في الجامعات 
  فاق التعاون مع جامعة شنقيط.آرئيس لجنة بحث 
 .رئيس لجنة شؤون مؤسسات التعليم العالي غير السعودية 
 .رئيس اللجنة الدائمة للمنح لغير السعوديين 
 رئيس لجنة إنشاء المركز الوطني للترجمة. 
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 الفرعية(: الخارجية / العضويات في اللجان )الوزارية / 

 

  للمملكة ممثال "يسيسكولإ" والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية التنفيذي لمنظمة للمنظمةعضو المجلس 
 العربية السعودية.

 لمملكة العربية السعوديةوممثال ل خلي  العربيعضو مجلس االمناء لجامعة ال. 
 .عضو مجلس االمناء لجامعة االعمال والتكنولوجيا وممثال لوزارة التعليم 
  الصحي السعودي.عضو المجلس 
  دارة هيئة الغذاء والدواء.إعضو مجلس 
 .عضو لجنة التعليم والشباب والرياضة في المجلس التنسيقي السعودي العراقي 
 .عضو اللجنة الدائمة للقيادات العليا بوزارة التعليم 
  دارة قنوات عين )وزارة التعليم(.إعضو مجلس 
 .عضو مجلس إدارة المكتبة الرقمية السعودية 
  العربية البحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخلي وعضو لجنة وكالء وزارات التعليم العالي. 
 .عضو اللجنة المكلفة بمراجعة منظومة البحث العلمي في المملكة 
 .عضو لجنة دراسة طلبات المتقدمين للعمل كملحقين ثقافيين وإجراء المقابالت والترشيحات 
  التعليمية بالجامعات السعودية.عضو لجنة وكالء الشؤون 
 .عضو لجنة وكالء البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعات السعودية 
 .عضو اللجنة العليا المشرفة على برنام  اإلطار الوطني للمؤهالت 
 .عضو لجنة اعداد الخوة االستراتيجية العليا للتحول الرقمي في قواع التعليم 
  التوبيقي.عضو لجنة التحول نحو التعليم 
 .عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ 
 .عضو لجنة دراسة البكلوريا الدولية 
 .عضو اللجنة اإلشرافية لملتقى المخترعين الشباب 
 .عضو لجنة هيكلة وزارة التعليم 
 .عضو اللجنة التوجيهية العليا لالستراتيجية بوزارة التعليم 
  الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي.عضو اللجنة اإلشرافية على مشروع وزارة التعليم 
 .عضو اللجنة التنفيذية لمشروع وزارة التعليم الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي 
 شؤون التعليم العالي سابق - مشرفا على وحدة التوعية الفكرية بوزارة التعليم ً  ا
  اً.العمل سابقوزارة التعليم ووزارة عضو لجنة وفريق برنام  "تعليم وعمل" والمشكل من 
  والتقويم في التعليم العالي سابقعضو مجلس االدارة للمركز الوطني للقياس ً  .ا
  والتقويم في التعليم العالي سابقعضو اللجنة العلمية في المركز الوطني للقياس ً  .ا
 .عضو اللجنة التحضيرية لمجلس الدعوة واالرشاد في وزارة الشؤون االسالمية 
  العليا بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم سابقاً.عضو اللجنة التنسيقية 
 وزارة الشؤون االجتماعية سابقاً.-عضو مجلس االدارة لمركز البحوث والدراسات االجتماعية 
  عضو فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ الخوة التفصيلية لمعالجة تزايد اعداد خريجي الجامعات بوزارة

 ً  .الداخلية سابقا
  العلوم اإلنسانية واآلداب سابقاً.–رئيس لجنة معادلة الشهادات الجامعية الفرعية 
 .ًعضو االسرة الوطنية للقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم سابقا 

 

 متنوعة:عمال أ

  التعليم وأدار مشروع اختبارات المعلمين الذي ينفذه المركز الوطني للقياس والتقويم لصالح وزارة التربية
 للعامين األولين لتوبيق المشروع.

  أدار مشروع اختبار الترخيص المهني للمرشد السياحي العام ومشروع اختبارات الترخيص المهني
 لمرشدي المناطق والتي نفذها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي لصالح الهيئة العليا للسياحة.

 لدكتوراه في المركز الجامعي لالختبارات التربوية والنفسية والتقويم بجامعة عمل خالل دراسته في مرحلة ا
 (The University of Kansas Center for Educational Testing and Evaluation)كنساس 

لمدة ثالث سنوات وشارك خاللها في مشاريع اختبارات تقويم القدرات األساسية لوالب التعليم العام في 



 4من  4الصفحة 
 

والذي ينفذ في نهاية كل عام ويشمل    (Kansas Minimum Competency Testing).  والية كنساس
 المراحل االبتدائية والمتوسوة والثانوية لجميع مدارس الوالية.

  عمل خالل دراسته في مرحلة الدكتوراه كذلك باحث في نفس القسم الذي درس فيه في جامعة كنساس وذلك
 لمدة عام ونصف.

 

 العلمية:عضوية الجمعيات 

 عضو في العديد من الجمعيات العلمية في مجال تخصصه داخل المملكة وخارجها.

 

 االهتمامات البحثية:

العديد من البحوث والدراسات الميدانية والتوبيقية في مجال علم النفس واالرشاد والعالج النفسي والقياس النفسي 
 .والتربية الخاصةوالتربوي واالحصاء وعلم النفس االجتماعي والتربية 

 قائمة متوفرة في حالة الرغبة االطالع عليها(.يوجد )

 

 

 وصحبه أجمعين ،،،، آلهوصلى الله على نبينا محمد وعلى 


