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 2015منذ عام   University of Regensburgجامعة ريجينزبيرغ األلمايية عليه 

 للمركز العالمي للموهبةعلمي المستشار ال (World Giftedness Center  التي تشر )

 2015منذ عام   Universität Erlangen-Nürnbergاأللمايية  يورينبيرغعليه جامعة 

 

http://aljughaiman.net/?attachment_id=187


 

 والعالمية: الوطنية المشاريع

 الساااعودية العربية المملكة في أرورا مقاييس بطارية وتقنين لتطوير العلمي الفريق رئيس 

 2011 -2008 العالي، التعليم وزارة من بدعم

 الساااعودية العربية المملكة في اللغوية للقدرات ألفا اختبارات لتطوير العلمي الفريق رئيس 

 .2011 – 2013 (،University Yale) ييل وجامعة فيصل، الملك جامعة من بدعم

  بطارية اختبارات  مقاييس التعر  على الموهوبينالمستشار العلمي لمشروع تطوير(

بدعم وملكية مؤسسة يقوم باإلشرا  عليه المركز الوطني للقياس  الذي موهبة(

 .2012 -2008 الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع

  الذي يقوم باإلشاارا  عليه ” بطارية مقاييس الذكاء“المسااتشااار العلمي لمشااروع

 .2020 -2013للقياس في المملكة العربية السعودية. المركز الوطني 

  شروع شار العلمي لم ست بطارية مقاييس التعر  على الموهوبين في األمارات “الم

مؤساااساااة حمدان بن راشاااد ل داء الذي تقوم باإلشااارا  عليه ” العربية المتحدة

 .2019 -2015 التعليمي المتميز،

  مذة“مؤساااس برامج ع“، ”إثراء“، ”التل بد  كن م
 
ية ، ”هذا اختراعي” “ا "البرامج الصااايف

 -2003 ضاامن برامج مؤسااسااة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبينالعالمية"، 

2006. 

  بريامج رعاية الموهوبين في مدارس التعليم العام في المملكة “مؤسس ومصمم

سعودية بية ، الذي تم تبنيه على مستوى وزارة التعليم في المملكة العر”العربية ال

 .السعودية

  ضيات شاء أكاديميات العلوم والريا قيادة فريق البحث العلمي المكلف بالتخطيط إلي

 .2007إلى  2004ة، للموهوبين في المملك

  .مشاااروع بناء الساااياساااات العامة للكشاااف ورعاية الموهوبين في أمارة أبوظبي

 .2018، مدعوم من دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي

  أساليب الكشف على الموهوبين في دول الخليج. مدعوم من قبل مشروع تقويم

 .2017ي مؤسسة حمدان بن راشد مل مكتوم للتميز العلم

  مشاااروع قياس الدافعية لدى طلبة التعليم العام في دول الخليج العربية. مدعوم

 .2015من قبل مكتب التربية للبحوث التربوية لدول الخليج العربية في دولة الكويت

– 2016. 

  .لدول الخليج عام  ناهج التعليم ال عددة في م كاءات المت لذ قات ا مشاااروع تطبي

لة  ية في دو لدول الخليج العرب ية  ية للبحوث التربو تب الترب بل مك مدعوم من ق

 2015 -2011 .الكويت

 جامعي والفني والمهني في ” مشاااروع محاوالت اإلصااافي في التعليم العام وال

 .الح وزارة التخطيط في المملكة العربية السعوديةلص” المملكة العربية السعودية



  لصاااالح وزارة ” تقويم برامج الموهوبين في المملكة العربية الساااعودية“مشاااروع

 2011. التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية

  لصااالح ”تربية الموهوبين في الوطن العربي في برامج تكوين المعلمين“مشااروع ،

ية ل فة للعلومالمنظمة العرب قا ية والث ية العرب” لترب  .للعرض على مؤتمر وزراء الترب

2008. 

  بحث ”تقويم بريامج التقويم المستمر في وزارة التربية والتعليم السعودية“مشروع ،

 .2010 .مدعوم من قبل وزارة التربية والتعليم

  ية“مشاااروع ية الساااعود كة العرب بة الموهوبين في الممل جات الطل يا يل احت ” تحل

 .2010 .دعوم من قبل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداعم

  : مدعوم ”. إعداد دليل الخبراء والجهات المهتمة بمجال الموهبة واإلبداع“مشاااروع

 .2009 .من قبل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع

 

 

 

 :السابقة القيادية المهام

  1442 /3/3إلى  ها3/3/1433عضو مجلس الشورى السعودي من 

 2020إلااى  2008ماان  رئاايااس الااجاامااعاايااة الااعااالااماايااة ألبااحاااث الاامااوهاابااة والااتااماايااز 

International Research Association for Talent Development and Excellence 

www.iratde.org (IRATDE). 

  2020 -2018في مجلس الشورى السعودي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي 

  2018 -2015يائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى السعودي 

  2011-2009عميد معهد الملك فيصل للبحوث واالستشارات. 

  2011-2008رئيس المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع. 

  2009 -2006عميد كلية المعلمين في جامعة الملك فيصل. 

  المشااار  العام على إدارة العفقات الثقافية والبرامج الدولية في جامعة الملك

 .2009 -2007فيصل 

  .مدير إدارة الشؤون العلمية في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين

 .2006 -م2004أكتوبر 

 1998-1996س قسم المناهج وطرق التدريس في كلية المعلمين يرئ. 

 

 

 :والتقديرية العلمية الجوائز

  جائزة األمير محمد بن فهد للتفوق العلمي في المسااتوى الجامعي على مسااتوى

 .ها1412المنطقة الشرقية عام 

http://www.iratde.org/


  جائزة األمير بندر بن ساالطان للتفوق العلمي المتكرر من بين المبتعثين في الواليات

 .ها1422المتحدة األمريكية عام 

  سااالطاان للتفوق العلمي للمتخرجين من جاامعاات الوالياات جاائزة األمير بنادر بن

 .ها1422المتحدة األمريكية عام 

  ية والتي تم حدة األمريك يات المت يداهو في الوال عة م جام جائزة التميز العلمي ب

 .ا2002تقديمها ألبرز ثفثة عشر طالبا على مستوى الدراسات العليا في الجامعة 

 اتحادات المخترعين األمريكيين العضوية الشرفية الدائمة لمنظمة 

  جائزة حمدان بن راشاااد ألفضااال بحث تربوي تطبيقي على مساااتوى الوطن العربي

2008. 

  2011جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم. 

 

 

 العلمية والمؤتمرات الندوات على اإلشرا 

 م في رئيس اللجنة العلمية للقاء المخترعين الرابع والمعرض المصااااحب له والذي أقي

ما بين  نة الظهران في الفترة  مدي هد للبترول والمعادن في  لك ف  24-22جامعة الم

 .م3/2005/

  رئيس اللجنة العلمية المنظمة للقاء العلمي األول لمؤساااساااة الملك عبدالعزيز ورجاله

 .ها1425  /25/10-24لرعاية الموهوبين والذي أقيم في مدينة الرياض في الفترة ما بين 

 المنظمة للمؤتمر العلمي العربي الرابع للموهوبين والمتفوقين والذي  رئيس اللجنة

 .م2005 /7/ 18-16أقيم في العاصمة األرديية عمان في الفترة ما بين 

  ،خامس للمخترعين الساااعوديين والذي أقيم في بريدة رئيس اللجنة المنظمة للقاء ال

 .م2006مارس  14-12منطقة القصيم في الفترة ما بين 

  اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي اإلقليمي للموهبة الذي أقيم في مدينة جدة رئيس

 .ها1427شعبان  6-2تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في الفترة ما بين 

 

 

 :األخرى المهنية الخبرات

 عضو اللجنة البرلمايية السعودية الخليجية. 

 والكورية. عضو اللجنة البرلمايية السعودية الصينية 

 عضو اللجنة البرلمايية السعودية األوروبية. 

  لفصااالين في الواليات المتحدة األمريكية التدريس في كلية التربية بجامعة ميداهو

 .2001دراسيين عام 

  2001و  2000العمل كمساعد باحث في كلية التربية بجامعة ميداهو عامي. 



  في مدرسااة 2001و  2000خبرة عملية في تدريس الموهوبين لمدة ساانتين عامي 

(Lena Whitmore School)  في الواليات المتحدة في مدينة موساااكو بوالية ميداهو

 .بمشاركة خبير في مجال تربية الموهوبيناألمريكية 

 

 السابقة االستشارية المهام

  2004-2002مستشار علمي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين. 

  الذي تقوم بتطويره جامعة ” المركز العالمي للموهبة“المستشار العلمي لمشروع

 -2018ريجينزبيرغ األلمايية، وجامعة يورينبيرغ األلمايية. 

  التابع لجامعة ” أبحاث تطوير الموهبة“عضاااو المجلس االساااتشااااري العالمي لمركز

 -2008يورينبيرغ األلمايية. 

 صر الر شار العلمي لكرسي يا سعود. المست شيد لرواد المستقبل في جامعة الملك 

2008 - 2010 

 2006 -2002المملكة العربية السعودية عضو األسرة الوطنية لرعاية الموهوبين في 

  2008عضو اللجنة االستشارية ومجلس األمناء لجامعة الثريا في جدة 

 

 العليا العلمية الدرجات

 تاز مع مرتبة الشااار  األولى، كلية بكالوريوس مناهج التعليم االبتدائي بتقدير مم

 .ها1412المعلمين، األحساء 

  ماجستير في المناهج وطرق التدريس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشر  من كلية التربية

 .1996بجامعة الملك سعود في الرياض عام 

  ماجساااتير في مناهج وطرق تدريس الموهوبين بتقدير ممتاز مع مرتبة الشااار  من

 .2000في والية ميداهو بالواليات المتحدة األمريكية عام  جامعة ميداهو

   دكتوراه في برامج رعاية الموهوبين وتنمية التفكير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشاار

 .ا2002من جامعة ميداهو في والية ميداهو بالواليات المتحدة األمريكية عام 

 

 

 

 والمحلية العالمية اللجان عضوية

  ضو اللجنة شارية في المهرجان العالمي الثايي لإلبداع العلمي الذي يظمته ع ست اال

يوفمبر من عام  6-2الجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا خفل الفترة 

 .م2006



  عضاااو لجنة التحكيم في مساااابقات اإلبداع طويلة المدى وقصااايرة المدى في

مته الجامعة الكورية المتقدمة المهرجان العالمي الثايي لإلبداع العلمي الذي يظ

 .2006يوفمبر من عام  6-2للعلوم والتكنولوجيا خفل الفترة 

  عضااو اللجنة االسااتشااارية في المهرجان العالمي الثالث لإلبداع العلمي الذي تنظمه

أغسااطس من  19-16الجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا خفل الفترة 

 .2007عام 

 يم في مساااابقات اإلبداع طويلة المدى وقصااايرة المدى في عضاااو لجنة التحك

المهرجان العالمي الثالث لإلبداع العلمي الذي يظمته الجامعة الكورية المتقدمة 

 .م2007أغسطس من عام  19-16للعلوم والتكنولوجيا خفل الفترة 

 2002عضاااو األسااارة الوطنية لرعاية الموهوبين في المملكة العربية الساااعودية- 

2008. 

  عضاااو اللجنة الفنية العليا المشااارفة على المشاااروع الشاااامل لتطوير المناهج في

 .2006-2004المملكة العربية السعودية 

  عضو اللجنة العلمية لتطوير وتحديث مقررات أقسام التربية وعلم النفس في كليات

 .2006-2004المعلمين 

 ت المعلمين وكليات عضاااو اللجان العلمية للتعاقد مع أعضااااء هيئة التدريس لكليا

 .ها1425البنات لعام 

  2004عضو المجلس العالمي لرعاية الموهوبين-. 

  2010-2006عضو المجلس التنفيذي للمجلس اآلسيوي للموهوبين. 

 

  

 العلمي اإليتاج

 :المنشورة المحكمة العلمية األبحاث

:
 
 الفردية األبحاث أوال

 (. مدرسااة المسااتقبل: منظومة التعليم من أجل المشاااركة ٢٠٢٠) لجغيمان، عبداهللا

 .في تشكيل المستقبل. الرياض: مركز ميسان لدراسات المستقبل

 ( .األساليب المتبعة في الكشف والتعر  إلى الموهوبين 2019الجغيمان، عبداهلل .)

في مؤساااساااة حمدان في ضاااوء تجارب دول مجلس التعاون الخليجي والمعايير 

 .مؤسسة حمدان بن راشد مل مكتوم للتميز التعليمي”. دراسة تقويمية“الدولية 

 ( .ية الموهوبين في تنفيذ 2012الجغيمان، عبداهلل تدريساااي لمعلمي ترب (. األداء ال

األيموذج اإلثرائي في مدارس التعليم العام السعودية. مجلة جامعة الملك سعود، 

 .25/2العدد  العلوم التربوية والدراسات اإلسفمية،



 ( .مان، عبداهلل ية على تنمية مهارات التفكير 2011الجغي مدرسااا (. أثر برامج اإلثراء ال

ية  لة البحوث التربو جاز. مج ية يحو اإلي لدافع ية ا جاه يحو التعلم وتنم بداعي واالت اإل

 .والنفسية، العدد األول، السنة السادسة والعشرين

 ( .بداهلل مان، ع يل المرتفع (. دراسااااة لبع  2011الجغي ية للتحصااا المتغيرات التنبؤ

ية.  تدائ مدارس االب بة الموهوبين في ال نة من الطل لدى عي يل المنخف   والتحصااا

 .ديسمبر-، يوييو225 -184المجلة العربية للتربية، المجلد الحادي والثفثين، ص ص 

 Aljughaiman, Abdullah M. (2011). Evaluation of Math and Science Summer 

Enrichment Programs in Saudi Arabia. The Australasian Journal of Gifted 

Education, 20, 2. 

 ( .موائمة وتقنين صااورة مختصاارة من بطارية أرورا للتعر  2010الجغيمان، عبداهلل .)

 .على الموهوبين. مجلة أكاديمية التربية الخاصة، العدد الثامن عشر، سبتمبر

 Aljughaiman, Abdullah M. (2010). The Oasis Enrichment Model: Comprehensive 

Care for Promising Talents. Revista Electronica Interuniversitaria de Formación 

del Profesorado, Vol. 13, 1. 

 ( .مان، عبداهلل ية الموهوبين في الوطن العربي في برامج تكوين 2008الجغي (. ترب

 .المعلمين، الكتاب العلمي للمنظمة العربية للثقافة والعلوم والتربية

 ( .تصاااميم بريااامج تاادريبي تااأهيلي إلعااداد معلمي 2007الجغيمااان، عبااداهلل .)

عام مدارس التعليم ال لة المحكمة” الموهوبين في  دراسااااات في المناهج “ المج

 122الصااادرة عن الجمعية المصاارية للمناهج وطرق التدريس. العدد ” وطرق التدريس

 .مارس

 

 

 

 

  :
 
 المشتركة العملية األبحاث ثاييا

 ( .2020البوساايف، وليد، و الجغيمان، عبداهلل .) كفاءة ترشاايح المعلمين والمعلمات

للكشاااف عن الموهوبين في للطلبة ذوي الموهبة من خفل المشاااروع الوطني 

 .173 – 157، ص ص 66. المجلة العلمية للعلوم النفسية، بع  المتغيرات ضوء

 Rakhlin, N. V., Li, N., Aljughaiman, A. M., & Grigorenko, E. L. (2020). Narrative 

language markers of Arabic language development and impairment. Journal of 

Speech, Language, and Hearing Research. 

http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=02138646&genre=journal&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=02138646&genre=journal&uiLanguage=en


 Rakhlin, N. V., Aljughaiman, A., & Grigorenko, E. L. (2019). Assessing language 

development in Arabic: The Arabic language: Evaluation of function 

(ALEF). Applied Neuropsychology: Child, 1-16. 

doi:10.1080/21622965.2019.1596113 

 ( أثر استخدام أيشطة علمية ١٤٤٠العقيل، محمد؛ الشايع، فهد؛ و الجغيمان، عبداهلل .)

لدى التفميذ الموهوبين في المرحلة  ية مقترحة في تنمية التفكير اإلبداعي  إثرائ

 ٨١(، ص ص ١(، العدد )٢٠االبتدائية. المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، المجلد )

  

 Zhang, Z., Hoxha, L., Aljughaiman, A., Gomez-Arizaga, M.P., Gucyeter, S., 

Ponomareva, I., Shi, J., & Ziegler, A. (2018). Creativity motivation construct 

development and cross-cultural validation. Psychological Test and Assessment 

Modeling, 60(4), 517-530. 

 Debatin, T., Aljughaiman, A., AlGhawi, M., Stoeger, H. & Ziegler, A. (2018). Reliability 

and interpretation of total scores from multidimensional cognitive measures – 

evaluating the GIK 4-6 using bifactor analysis Psychological Test and Assessment 

Modeling, (60(4), 393-401. 

 Aljughaiman, A. M., & Ayoub, A. E. A. (2017). Giftedness in Arabic environments: 

Concepts, implicit theories, and the contributed factors in the enrichment 
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