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الوظيفة الرسمية الحالية:


عضو هيئة تدريس ف قسم ر
التبية الخاصة يف جامعة الملك فيصل منذ عام 1992
ي

المهام المهنية واالستشارية الحالية:
.1
.2
.3
.4

رئيس لجنة جائزة الملك سلمان العالمية ألبحاث اإلعاقة -2020
عضو المجلس االستشاري للمجلة العلمية المحكمة يف تربية الموهوبي Journal For The Education Of
 The Giftedجامعة وليم آند متي ،الواليات المتحدة األمريكية ،منذ -2010ر
ر
الت تشف عليه جامعة ريجيتبتغ
العلم لمركز التلمذة
المستشار
العالم ) (Global Talent Mentoringي
ي
ي
األلمانية  University of Regensburgمنذ عام 2015
ر
ر
الت تشف عليه جامعة نورينبتغ
العلم للمركز
المستشار
العالم للموهبة ) (World Giftedness Centerي
ي
ي
األلمانية  Universität Erlangen-Nürnbergمنذ عام 2015

المشاري ع الوطنية والعالمية:
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العلم لتطوير وتقني بطارية مقاييس أرورا يف المملكة العربية السعودية بدعم من وزارة التعليم
رئيس الفريق
ي
العال2011 -2008 ،
ي
العلم لتطوير اختبارات ألفا للقدرات اللغوية يف المملكة العربية السعودية بدعم من جامعة الملك
رئيس الفريق
ي
فيصل ،وجامعة ييل)– 2013.2011 ، (Yale University
ر
المستشار العلم ر
لمشوع تطوير مقاييس التعرف عىل الموهوبي (بطارية اختبارات موهبة) الذي يقوم باإلشاف
ي
الوطت للقياس بدعم وملكية مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع -2008
عليه المركز
ي
ر
ر
الوطت للقياس يف المملكة
العلم لمشوع “بطارية مقاييس الذكاء” الذي يقوم باإلشاف عليه المركز
المستشار
ي
ي
العربية السعودية-2013 .
المستشار العلم ر
لمشوع “بطارية مقاييس التعرف عىل الموهوبي يف األمارات العربية المتحدة” الذي تقوم
ي
ر
التعليم المتمت-2015 ،
باإلشاف عليه مؤسسة حمدان بن راشد لألداء
ي
ر
"التامج الصيفية العالمية" ،ضمن برامج
اع” ،ر
مؤسس برامج “التلمذة”“ ،إثراء”“ ،كن مبدعا” “هذا اخت ي
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبي .2006 -2003
مؤسس ومصمم “برنامج رعاية الموهوبي يف مدارس التعليم العام يف المملكة العربية السعودية” ،الذي تم
تبنيه عىل مستوى وزارة التعليم يف المملكة العربية السعودية.
العلم المكلف بالتخطيط إلنشاء أكاديميات العلوم والرياضيات للموهوبي يف المملكة،
قيادة فريق البحث
ي
 2004إل .2007
ر
.
أبوظت مدعوم من دائرة التعليم والمعرفة
مشوع بناء السياسات العامة للكشف ورعاية الموهوبي يف أمارة
ري
بأبوظت.2018 ،
ري
ر
مشوع تقويم أساليب الكشف عىل الموهوبي يف دول الخليج .مدعوم من قبل مؤسسة حمدان بن راشد آل
العلم .2017
مكتوم للتمت
ي
ر
ر
مشوع قياس الدافعية لدى طلبة التعليم العام يف دول الخليج العربية .مدعوم من قبل مكتب التبية للبحوث
ر
التبوية لدول الخليج العربية يف دولة الكويت – .2016
مشوع تطبيقات الذكاءات المتعددة ف مناهج التعليم العام لدول الخليج .مدعوم من قبل مكتب ر
ر
التبية
ي
ر
للبحوث التبوية لدول الخليج العربية يف دولة الكويت2015 -2011 .
ر
والمهت يف المملكة العربية السعودية” لصالح
والفت
والجامع
مشوع ”محاوالت اإلصالح يف التعليم العام
ي
ي
ي
وزارة التخطيط يف المملكة العربية السعودية.
ر
ر
مشوع “تقويم برامج الموهوبي يف المملكة العربية السعودية” لصالح وزارة التبية والتعليم يف المملكة العربية
السعودية2011 .
ر
ر
العرب يف برامج تكوين المعلمي” ،لصالح المنظمة العربية للتبية والثقافة
مشوع “تربية الموهوبي يف الوطن
ري
للعلوم” للعرض عىل مؤتمر وزراء ر
التبية العرب.
ر
ر
ر
مشوع “تقويم برنامج التقويم المستمر يف وزارة التبية والتعليم السعودية” ،بحث مدعوم من قبل وزارة التبية
والتعليم.
ر
مشوع “تحليل احتياجات الطلبة الموهوبي يف المملكة العربية السعودية” مدعوم من قبل مؤسسة الملك
عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.
ر
الختاء والجهات المهتمة بمجال الموهبة واإلبداع” .مدعوم من قبل مؤسسة الملك
مشوع “ :إعداد دليل ر
عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.

المهام القيادية الرسمية السابقة:
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عضو مجلس الشورى السعودي من 1433/3/3ـه إل 1442 /3/3
2020
إل
2008
من
والتمت
الموهبة
ألبحاث
العالمية
الجمعية
رئيس
International Research Association for Talent Development and Excellence
(IRATDE). iratde.org
العلم يف مجلس الشورى السعودي 2020 -2018
رئيس لجنة التعليم والبحث
ي
العلم يف مجلس الشورى السعودي 2018 -2015
نائب رئيس لجنة التعليم والبحث
ي
عميد معهد الملك فيصل للبحوث واالستشارات .2011-2009
الوطت ألبحاث الموهبة واإلبداع .2011-2008
رئيس المركز
ي
عميد كلية المعلمي يف جامعة الملك فيصل .2009 -2006
ر
والتامج الدولية يف جامعة الملك فيصل .2009 -2007
المشف العام عىل إدارة العالقات الثقافية ر
مدير إدارة الشؤون العلمية يف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبي .أكتوبر 2004م.2006 -
رئيس قسم المناهج وطرق التدريس يف كلية المعلمي .1998-1996

الجوائز العلمية والتقديرية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

جائزة األمت محمد بن فهد للتفوق العلم ف المستوى الجامع عىل مستوى المنطقة ر
الشقية عام 1412هـ.
ي ي
ي
العلم المتكرر من بي المبتعثي يف الواليات المتحدة األمريكية عام
جائزة األمت بندر بن سلطان للتفوق
ي
1422هـ.
العلم للمتخرجي من جامعات الواليات المتحدة األمريكية عام 1422هـ.
جائزة األمت بندر بن سلطان للتفوق
ي
ر
ر
والت تم تقديمها ألبرز ثالثة عش طالبا عىل
جائزة التمت
العلم بجامعة آيداهو يف الواليات المتحدة األمريكية ي
ي
مستوى الدراسات العليا يف الجامعة 2002ـ.
ر
العضوية ا ر
لشفية الدائمة لمنظمة اتحادات المختعي األمريكيي
ر
العرب .2008
تطبيق عىل مستوى الوطن
جائزة حمدان بن راشد ألفضل بحث تربوي
ري
ي
جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم .2011

ر
اإلشاف عىل الندوات والمؤتمرات العلمية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

االجتماع المقدمة من قبل مركز أسبار لالستشارات ،مؤتمر االبتكار
رئيس اللجنة العلمية لجائزة االبتكار
ي
االجتماع ،المدينة المنورة ،رفتاير 2022
ي
رئيس اللجنة العلمية لمنتدى األحساء االقتصادي 2019
اإلقليم للموهبة الذي أقيم يف مدينة جدة تحت رعاية خادم الحرمي
العلم
رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر
ي
ي
الشيفي ف ر
ر
الفتة ما بي  6-2شعبان 1427ـه ()2006ـ.
ي
ر
ر
رئيس اللجنة المنظمة للقاء الخامس للمختعي السعوديي والذي أقيم يف بريدة ،منطقة القصيم يف الفتة ما
بي  14-12مارس 2006م.
ر
ر
رئيس اللجنة العلمية للقاء المختعي الرابع والمعرض المصاحب له والذي أقيم يف جامعة الملك فهد للبتول
والمعادن ف مدينة الظهران ف ر
الفتة ما بي 2005/3/ 24-22م.
ي
ي
العلم األول لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبي والذي
للقاء
المنظمة
العلمية
اللجنة
رئيس
ي
ر
/
أقيم يف مدينة الرياض يف الفتة ما بي 1425 10/25-24هـ.

العرب الرابع للموهوبي والمتفوقي والذي أقيم يف العاصمة األردنية
العلم
 .7رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر
ري
ي
عمان ف ر
الفتة ما بي 2005 /7/ 18-16م.
ي

الخيات المهنية األخرى:
ر
.1
.2
.3
.4
.5
.6

التلمانية السعودية الخليجية.
عضو اللجنة ر
التلمانية السعودية الصينية والكورية.
عضو اللجنة ر
التلمانية السعودية األوروبية.
عضو اللجنة ر
ر
التدريس يف كلية التبية بجامعة آيداهو يف الواليات المتحدة األمريكية لفصلي دراسيي عام .2001
ر
عام  2000و .2001
العمل كمساعد باحث يف كلية التبية بجامعة آيداهو ي
عام  2000و  2001يف مدرسة )(Lena Whitmore School
ر
ختة عملية يف تدريس الموهوبي لمدة سنتي ي
يف مدينة موسكو بوالية آيداهو يف الواليات المتحدة األمريكية بمشاركة خبت يف مجال تربية الموهوبي.

المهام االستشارية السابقة
.1
.2
.3
.4
.5

علم لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبي .2004-2002
مستشار ي
العالم لمركز “أبحاث تطوير الموهبة” التابع لجامعة نورينبتغ األلمانية-2008 .
عضو المجلس االستشاري
ي
2015
.
لكرس نارص الرشيد لرواد المستقبل يف جامعة الملك سعود 2010 - 2008
العلم
المستشار
ي
ي
عضو األشة الوطنية لرعاية الموهوبي يف المملكة العربية السعودية2006 -2002
عضو اللجنة االستشارية ومجلس األمناء لجامعة ر
التيا يف جدة 2008

الدرجات العلمية العليا
.1
.2
.3
.4

بكالوريوس مناهج التعليم االبتداب بتقدير ممتاز مع مرتبة ر
الشف األول ،كلية المعلمي ،األحساء 1412هـ.
ي
ر
ماجستت ف المناهج وطرق التدريس بتقدير ممتاز مع مرتبة ر
الشف من كلية التبية بجامعة الملك سعود يف
ي
الرياض عام .1996
ماجستت ف مناهج وطرق تدريس الموهوبي بتقدير ممتاز مع مرتبة ر
الشف من جامعة آيداهو يف والية آيداهو
ي
بالواليات المتحدة األمريكية عام .2000
دكتوراه ف برامج رعاية الموهوبي وتنمية التفكت بتقدير ممتاز مع مرتبة ر
الشف من جامعة آيداهو يف والية
ي
آيداهو بالواليات المتحدة األمريكية عام 2002ـ.

عضوية اللجان العالمية والمحلية
العلم الذي نظمته الجامعة الكورية المتقدمة
الثاب لإلبداع
العالم
 .1عضو اللجنة االستشارية يف المهرجان
ي
ي
ي
للعلوم والتكنولوجيا خالل ر
نوفمت من عام 2006م.
الفتة 6-2
ر
العلم
الثاب لإلبداع
 .2عضو لجنة التحكيم يف مسابقات اإلبداع طويلة المدى وقصتة المدى يف المهرجان
العالم ي
ي
ي
الذي نظمته الجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا خالل ر
نوفمت من عام .2006
الفتة 6-2
ر

.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10

العلم الذي تنظمه الجامعة الكورية المتقدمة
العالم الثالث لإلبداع
عضو اللجنة االستشارية يف المهرجان
ي
ي
للعلوم والتكنولوجيا خالل ر
الفتة  19-16أغسطس من عام .2007
العالم الثالث لإلبداع
عضو لجنة التحكيم يف مسابقات اإلبداع طويلة المدى وقصتة المدى يف المهرجان
ي
العلم الذي نظمته الجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا خالل ر
الفتة  19-16أغسطس من عام
ي
2007م.
عضو األشة الوطنية لرعاية الموهوبي يف المملكة العربية السعودية.2008 -2002
المشفة عىل ر
عضو اللجنة الفنية العليا ر
المشوع الشامل لتطوير المناهج يف المملكة العربية السعودية -2004
.2006
ر
عضو اللجنة العلمية لتطوير وتحديث مقررات أقسام التبية وعلم النفس يف كليات المعلمي .2006-2004
عضو اللجان العلمية للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس لكليات المعلمي وكليات البنات لعام 1425هـ.
العالم لرعاية الموهوبي -.2004
عضو المجلس
ي
عضو المجلس التنفيذي للمجلس اآلسيوي للموهوبي .2010-2006

اإلنتاج العلم
األبحاث العلمية المحكمة المنشورة:
ً
أوال :األبحاث الفردية
.1
.2

.3
.4
.5

.6

.7
.8

.9

الجغيمان ،عبدهللا ( .)٢٠٢٠مدرسة المستقبل :منظومة التعليم من أجل المشاركة يف تشكيل المستقبل.
الرياض :مركز ميسان لدراسات المستقبل.
الجغيمان ،عبدهللا .)2019( .األساليب المتبعة يف الكشف والتعرف إل الموهوبي يف مؤسسة حمدان يف ضوء
الخليج والمعايت الدولية “دراسة تقويمية” .مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم
تجارب دول مجلس التعاون
ر ي
التعليم.
للتمت
ي
.
.
اب يف مدارس
التدريس
الجغيمان ،عبدهللا ( )2012األداء
لمعلم تربية الموهوبي يف تنفيذ األنموذج اإلثر ي
ي
ي
ر
التعليم العام السعودية .مجلة جامعة الملك سعود ،العلوم التبوية والدراسات اإلسالمية ،العدد .2/25
اإلبداع واالتجاه نحو التعلم
الجغيمان ،عبدهللا .)2011( .أثر برامج اإلثراء المدرسية عىل تنمية مهارات التفكت
ي
وتنمية الدافعية نحو اإلنجاز .مجلة البحوث ر
ر
التبوية والنفسية ،العدد األول ،السنة السادسة والعشين.
الجغيمان ،عبدهللا .)2011( .دراسة لبعض المتغتات التنبؤية للتحصيل المرتفع والتحصيل المنخفض لدى
عينة من الطلبة الموهوبي ف المدارس االبتدائية .المجلة العربية ر
للتبية ،المجلد الحادي والثالثي ،ص ص
ي
ديسمت.
 ،225 -184يونيو-
ر
Aljughaiman, Abdullah M. (2011). Evaluation of Math and Science Summer
Enrichment Programs in Saudi Arabia. The Australasian Journal of Gifted Education,
20, 2.
الجغيمان ،عبدهللا .)2010( .موائمة وتقني صورة مختصة من بطارية أرورا للتعرف عىل الموهوبي .مجلة
أكاديمية ر
التبية الخاصة ،العدد الثامن ر
سبتمت.
عش،
ر
Aljughaiman, Abdullah M. (2010). The Oasis Enrichment Model: Comprehensive Care
for Promising Talents. Revista Electronica Interuniversitaria de Formación del
Profesorado, Vol. 13, 1.
العلم
العرب يف برامج تكوين المعلمي ،الكتاب
الجغيمان ،عبدهللا .)2008( .تربية الموهوبي يف الوطن
ري
ي
للمنظمة العربية للثقافة والعلوم ر
والتبية.

”معلم الموهوبي يف مدارس التعليم العام
تأهيىل إلعداد
تدريت
 تصميم برنامج.)2007( . عبدهللا، الجغيمان.10
ي
ي
ري
.المجلة المحكمة “دراسات يف المناهج وطرق التدريس” الصادرة عن الجمعية المصية للمناهج وطرق التدريس
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األوروب للطلبة ذوي القدرات العالية ،فيينا(2017).
مؤتمر المجلس
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ي
العرب تابعة للجامعات والمؤسسات المهنية يف تربية الموهوبي.
ومؤتمرات عديدة يف الوطن
ري

المشاري ع الوطنية والعالمية:
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.3
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ن
ن
الموهوبي.
تقني وتعريب بطارية مقاييس أرورا للتعرف عىل
?Underachieving/Overachieving What Is It And What Causes Itبالتعاون مع University
)Of Ulm (Germany
Conceptions Of Giftedness And Creativity In Different Cultures. (Saudi Arabia, China,
Germany).بالتعاون مع University Of Regensburg & Institute Of Psychology Chinese
Academy Of Science.
”“Etiological Bases Of Giftednessبالتعاون معYale University.
“Assessment And Genetic And Environmental Etiology Of Speech And Language
”Developmentبالتعاون معYale University.
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األشاف عىل رسائل الماجستي والدكتوراه
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ر
اإلشاف عىل طلبة الدراسات العليا يف مرحلة الماجستت والدكتوراه.
اإلنجازات المهنية األخرى
رئيس الجمعية العالمية ألبحاث تطوير الموهبة والتمت The International Association For Talent
Development And Excellence.
تصميم خطة دراسية متكاملة لدبلوم يف “مجال رعاية الموهوبي وتنمية التفكت” تم تحكيمه والموافقة عليه
من قبل وكالة الوزارة لكليات المعلمي وتقديمه إل ديوان الخدمة العتماده.
تصميم خطة دراسية متكاملة للدكتوراه والماجستت يف “تربية الموهوبي ” تم تحكيمه والموافقة عليه واعتماده
يف جامعة الملك فيصل.
تصميم مناهج أربــع مقررات دراسية يف مستوى الدراسات العليا يف تخصص برامج الموهوبي اعتمدتها جامعة
ر
ُ ّ
كالتال:
وه
ي
آيداهو لتدرس من خالل االنتنت عىل مستوى العالم ،EDUي
اإلبداع ( 3ساعات).
التفكت
ي
مناهج وطرق تدريس الموهوبي ( 3ساعات).
الحاجات النفسية واالجتماعية للموهوبي ( 3ساعات).
أساسيات يف تربية الموهوبي ( 3ساعات).
االلكتوب ف كلية ر
ر
ر
التبية بجامعة آيداهو عام 2001م لمقرري:
اإلشاف عىل الموقع
ي ي
Social And Emotional Needs For Gifted Children

.13
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.16
.17

Creative And Critical Thinking Skills
ر
العلم يف المجالت المحكمة محليا وعربيا وعالميا.
تحكيم عدد كبت من الدراسات العلمية ألغراض النش
ي
تحكيم كتب متعددة ألغراض الطباعة وال ر
نش من قبل بعض الجامعات المحلية.
ر
اإلشاف عىل أطروحات الماجستت والدكتوراه لعدد من طلبة الدراسات العليا يف جامعة الملك فيصل وجامعة
الملك سعود.
مناقشة عدد من األطروحات العلمية يف مستوى الماجستت والدكتوراه يف عدد من الدول العربية.

اليامج التدريبية
ر
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ر
الت تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع لسنوات
تدريب القائمي عىل ر
التامج الصيفية ي
عديدة
ر
التامج اإلثرائية من أجل التفكت”.
التامج التدريبية يف موضوع “تصميم ر
إقامة عشات ر
التامج التدريبية يف موضوع “النظريات األساسية يف رعاية الموهوبي”.
إقامة عدد من ر
التامج التدريبية يف موضوع ” الموهوبون :سماتهم ،سبل التعرف عليهم ،برامج تجميعهم،
إقامة عدد من ر
دراسات حديثة حولهم”.
التامج التدريبية يف موضوع “الحاجات النفسية واالجتماعية للموهوبي”.
إقامة عدد من ر
إقامة ر
اإلبداع”.
التامج التدريبية يف موضوع “تطبيقات تربوية عىل التفكت
عشات ر
ي
التامج اإلثرائية”.
التامج التدريبية يف موضوع “تصميم ر
إقامة عدد من ر
التامج التدريبية يف موضوع “تطبيقات عىل برنامج حل المشكالت بطرق إبداعيةCPS” .
إقامة عدد من ر
إقامة عدد من الدورات التدريبية يف تنمية التفكت لطالب المرحلة الثانوية والجامعية.
إقامة عدد من التامج التدريبية ف موضوع “ ر
استاتيجية ضغط المنهج”.
ر
ي
التامج اإلثرائية يف مدارس التعليم العام”
التامج التدريبية يف موضوع “تصميم ر
إقامة عدد من ر
إقامة العديد من الدورات يف برنامج حل المشكالت بطرق إبداعية  CPSيف المملكة وخارجها.
إقامة العديد من الدورات يف برنامج حل المشكالت المستقبلية بطرق إبداعية  FPSPيف المملكة.

مشاري ع وأبحاث مدعومة أخرى
.1
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.5

مشوع بعنوان “األكاديميات الوطنية للرياضيات والعلوم” لصالح وزارة ر
ر
التبية والتعليم يف المملكة العربية
السعودية.
ر
العال.
مشوع بعنوان “األسس المكونة للموهبة”  ،مدعوم من قبل وزارة التعليم
ي
ر
الجامع يف تنمية التفكت لدى الطلبة” مدعوم من قبل جامعة الملك فيصل.
مشوع بعنوان“ :دور األستاذ
ي
بحث بعنوان :قياس النمو اللغوي والتحدث :دراسة علمية لتطوير مقياس لقياس صعوبات التحدث واللغة
لألطفال العرب.
ر
خريج كليات المعلمي يف المملكة العربية السعودية الختبارات قياس الخاصة بالمعلمي.
مشوع تدريب
ر ي

الدورات التدريبية المعتمدة ر
الت تحصل عليها
 .1دورة مكثفة لمدة أسبوع يف برنامج “موهبة بال حدود” عام 2001م من خالل:
“TALENTS UNLIMITED PROGRAM“ .2

.3
.4
.5
.6
.7

.8

دورة تدريبية عىل برنامج تدريب الطالب من أجل القراءة والتفكت الناقد عام 2001م وذلك من خالل:
”“THE GREAT BOOKS FOUNDATION
ر
التوفيسور فيليس
دورة تدريبية يف الحاجات االجتماعية واالنفعالية للطلبة الموهوبي تحت إشاف ر
كوفمان FELICE KAUFMANNوذلك عام 2000م بتنظيم كل من:
MOSCOW SCHOOL DISTRICT & UNIVERSITY OF IDAHO
دورة تدريبية لمدة شهر يف برنامج حل المشكالت بطرق إبداعية ) (CREATIVE PROBLEM SOLVINGوبعض
العرض لـ (دي بونو) ) (DE BONO LATERAL THINKING SKILLSتحت رإشاف
من أساليب التفكت
ي
التوفيسور لول جاكسون LOWELL JACKSONوذلك عام 2000م بتنظيم منUNIVERSITY OF IDAHO
ر
تجريب برنامج حل المشكالت المستقبلية ) (FUTURE PROBLEM SOLVINGعىل الطالب الموهوبي يف
اس كامل عام 2000م بمشاركة المعلم المتخصص يف تربية الموهوبي
الصف الخامس
ي
االبتداب لمدة فصل در ي
يف المدرسة قريتشن وستGRETCHEN WISNER

