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 البيانات الشخصية:

 حامد العامري فيصل حييىاإلسم: 

 هـ 8/7/1398تاريخ امليالد: 

 احلالة االجتماعية: متزوج

 وسائل التواصل: 

 966559552111+: اجلوال

   http://falamiri.uj.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0008865&Lng=AR : املوقع اإللكرتوني

 بريد إلكرتوني: 

falamiri@uj.edu.sa 

faisalgift@hotmail.com   

       faisalgift@ :تويرت

____________________________________________________________________________ 

 الوظيفة احلالية:

 1438 اململكة العربية السعودية. –جدة جامعة ، وكيل كلية الرتبية للتطويرمستمر:  –هـ 

 1438 اململكة العربية السعودية. –، جامعة جدة املشرف العام على إدارة استقطاب ورعاية املوهوبني  :مستمر –هـ 
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 العلمية:والدرجات املؤهالت 

 1430 – 1434أسرتاليا – والية فكتورياهوبني من جامعة التروب، بية املوترختصص يف الفلسفة : دكتوراه هـ. 

 1428 – 1430)والية فكتوريامن جامعة التروب،  هـ: ماجستري يف الرتبية اخلاصة )ختصص تربية املوهوبني – 

 .أسرتاليا

 1422 – 1423 :اململكة العربية السعودية.   – الرياض عود،جامعة امللك سمن  بلوم يف تدريس اللغة العربيةد هـ 

 1417 – 1421 الرياض لي وابتكار( من جامعة امللك سعود،هـ: بكالوريوس يف الرتبية اخلاصة )ختصص تفوق عق – 

  اململكة العربية السعودية.

 الشهادات والدراسات األخرى:

 1427 – 1428  من معهد اللغة يف جامعة التروب، هـ: شهادة يف دراسة اللغة اإلجنليزية )ختصص عام( ملدة سبعة أشهر

 أسرتاليا. –والية فكتوريا 

  1427 – 1428  هـ: شهادة يف دراسة اللغة اإلجنليزية )ختصص الدراسات األكادميية املتقدمة( ملدة ستة أشهر من

 أسرتاليا. –معهد اللغة يف جامعة التروب، والية فكتوريا 

 1428 رنامج مكثف ملدة أسبوعني( من معهد اللغة يف جامعة التروب، والية هـ: شهادة يف دراسة ختصص إدارة أعمال )ب

 أسرتاليا. –فكتوريا 

 1426 – 1426  ضمن برنامج الدراسات العليا  فصلني دراسيني هـ: دراسة مواد أكادميية وعمل مشاريع حبثية ملدة

 لبحرين.مملكة ا -)ماجستري( يف ختصص تربية املوهوبني، جامعة اخلليج العربي، املنامة 

 1425 – 1426  هـ: دبلوم يف احلاسب اآللي التطبيقي من مركز التدريب وخدمة اجملتمع يف كلية الرتبية )كلية

 املعلمني سابقًا(، جامعة امللك عبدالعزيز.
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 احلالية: العملية املهام

 1438بناًء اجلامعات السعوديةمسار إعداد معلم املوهوبني يف كليات الرتبية يف تطوير   جلنة عضو   مستمر:   – ـه ،

 معالي وزير التعليم يف اململكة العربية السعودية.على قرار 

 1438 االسرتاتيجي جبامعة جدة. الفريقمستمر: عضو  -هـ 

 1438 ارة العامة للتعليم مبحافظة جدة واإلد جامعة جدةمنسق ألعمال مذكرة التفاهم املربمة بني مستمر:  -هـ

 .هـ1/3/1438ملوهوبني واملوقعة بتاريخ ا ورعاية الطالب للتعاون يف جمال استقطاب

 1438 مستمر: منسق ألعمال مذكرة التفاهم املربمة بني جامعة جدة ومؤسسة امللك عبدالعزيز  ورجاله -هـ 

 .هـ1/4/1438للتعاون يف جمال رعاية الطالب املوهوبني واملوقعة بتاريخ   للموهبة واإلبداع

 1438 عمال مذكرة التفاهم املربمة بني جامعة جدة والربنامج الوقائي الوطين )فطن( مستمر: منسق أل -هـ

 هـ.30/1/1438واملوقعة بتاريخ 

 1438 جبامعة جدة.مستمر: عضو اللجنة الدائمة لتطوير املوارد البشرية واملتابعة  -هـ 

 1438وإشراف املركز اإلقليمي مستمر: عضو فريق مشروع تطوير جوائز التميز يف الوطن العربي حتت إدارة  -هـ

 للجودة والتميز.

 1435 مستمر: عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة احتاد دول آسيا واحمليط اهلادي يف املوهبة  -هـThe Asia-Pacific 

Federation on Giftedness (APFG)  

 1432  للموهوبني الديسكفر منهجبحث يف الفريق عضو  : هـ1437 -هـ DISCOVER (Discovering 

Intellectual Strengths and Capabilities while Observing Varied Ethnic Responses   

يف جامعة أريزونا يف أمريكا   REAPS (Real Engagement in Active Problem Solving)ومشروع الريبز  

 بع  املؤرمرات الدولية واملشاركة اجلماعية بأوراق علمية يف C. June Maker جون ميكر سي  ةوبقيادة الربوفيسور

 واملشاريع البحثية.
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 :السابقة اخلربات الوظيفية احلكومية

 1423 – 1425  :إدارة الرتبية وزارة الرتبية والتعليم، مبدرسة فلسطني اإلبتدائية،  ملدة سنتني وهوبنياملمعلم رعاية هـ

 اململكة العربية السعودية. –والتعليم باملنطقة الشرقية، الدمام 

 1425 – 1434  اململكة العربية السعودية.  –هـ: معيد يف قسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك عبدالعزيز، جده 

 :يف اململكة العربية السعودية احمللية اخلربات العملية

 1437 اململكة العربية السعودية. –كلية الرتبية، جامعة جدة ،هـ: رئيس قسم الرتبية اخلاصة 1438 –هـ 

 1435 -1436 ر مناهج اإلبداع واالبتكار، الثالثة )تطوي ـ: عضو اللجنة التنفيذية املشرفة على مشروعات املوهوبنيه

االستشاري املربم بني جامعة امللك  بناًء على العقد مراكز االبداع واالبتكار، إنشاء مدارس املوهوبني(   إنشاء

 عبدالعزيز ووزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية.

 1436 – 1437عضو هيئة تدريس متعاون يف تدريس مقررات الدبلوم العالي )مسار التفوق العقلي واملوهبة( مبعهد  هـ :

 الدراسات العليا الرتبوية يف جامعة امللك عبدالعزيز.

 1436 – 1437 .هـ: رئيس جلنة تطوير اخلطط والربامج الدراسية بقسم الرتبية اخلاصة يف جامعة جده 

 1435 – 1436مدير وحدة أحباث تقويم وتطوير التعليم العام بكلية الرتبية جبامعة امللك عبدالعزيز.هـ : 

 1435  (.جدة: عضو اللجنة العلمية بقسم الرتبية اخلاصة )كلية الرتبية / جامعة هـ1436 -هـ 

 1435  (.جدة: مشرف تدريب ميداني لطالب قسم الرتبية اخلاصة )كلية الرتبية / جامعة هـ1438 -هـ 

 1435  هـ: املشاركة يف تقديم استشارات فيما يتعلق بتوصيات االجتماع األول للجنة االستشارية للدراسات العليا

جبامعة امللك عبدالعزيز حول موضوع "الدراسات العليا وخدمة اجملتمع" وذلك بتكليف من عميد كلية الرتبية 

 باجلامعة.

 1425– 1426 ة واإلعالم الرتبوي يف كلية املعلمني سابقًا )كلية الرتبية حاليًا(، هـ: نائب مدير وحدة العالقات العام

 اململكة العربية السعودية. –جامعة امللك عبدالعزيز، جده 
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 1424 – 1425  هـ: املشاركة ضمن فريق عمل متخصص يف تصميم وتنفيذ وحدات إثرائية لتعليم الطالب املوهوبني

الدمام حتت إشراف مركز رعاية املوهوبني، إدارة الرتبية والتعليم باملنطقة  يف عدد من املدارس اإلبتدائية يف مدينة

 اململكة العربية السعودية. –الشرقية   الدمام 

 1424 – 1425  هـ: املشاركة ضمن فريق عمل متخصص يف تطبيق برنامج الكشف عن املوهوبني  يف املدارس

 اململكة العربية السعودية. –الدمام  املوهوبني،عاية يف مدينة الدمام حتت إشراف مركز راإلبتدائية 

 

 :اخلربات العملية الدولية

 1437 على تنظيم املؤرمر الرابع عشر ملنظمة احتاد دول آسيا واحمليط اهلادي للموهبة والذي أقيم يف  هـ: اإلشراف

 .للمنظمة ، بالتعاون مع أعضاء اللجنة التنفيذية 2016جوالي  15-12الل الفرتة من مدينة مكاو خ

 1436 هـ: حضور اجتماعات أعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة احتاد دول آسيا واحمليط اهلادي للموهبة يف مدينة مكاو

صينية وعقد لقاءات مع أعضاء من جامعة مكاو ومكتب الرتبية والتعليم ومركز التجارة واالستثمار ومجعية املربني ال

 . 2016ة فقي دول آسيا وإقامة مؤرمر املنظمة يف مدينة مكاو يف عام حبث سبل تطوير أحباث املوهبيف مكاو، و

 1432 – 1433 هـ: مشرف وممثل للربنامج الدولي PLIESE   .يف اململكة العربية السعودية 

 1433 هـ: مشرف مساعد لفريق عمل من جامعة أريزونا يف أمريكا The University of Arizona بقيادة

يف تقديم برنامج التطوير املهين للمعلمني يف تنمية إبداع الطالب من  C. June Makerر جون ميك ة سيالربوفيسور

 يف والية فكتوريا األسرتالية وملدة أسبوع واحد. Nossal High Schoolخالل املنهج الدراسي يف مدرسة 

 1432هـ: تطبيق مشروع الريبزREAPS (Real Engagement in Active Problem Solving)  

 C. Juneجون ميكر  ة سيالربوفيسورية إبداع التالميذ يف إحدى املدارس اإلبتدائية يف مدينة جده بقيادة وإشراف لتمن

Maker .من جامعة أريزونا يف أمريكا 

 1430 – 1434  هـ: معلم مساعد يف تطبيق برنامج الكشف عن املوهوبني وتقديم برامج إثرائية للطالب املوهوبني يف

 أسرتاليا. –األسرتالية، والية فكتوريا عدد من املدارس 
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 1431 – 1433 هـ: حمكم ومشرف مساعد ضمن فريق العمل األسرتالي يف إدارة الربنامج الدولي PLIESE   

 (Portable, Lasting, Independent Education based on Self Exploration)          للطلبة ذوي

بني بشكل خاص وتقديم استشارات علمية وبرامج تدريبية وتعليمية للطالب االحتياجات اخلاصة    بشكل عام واملوهو

 أسرتاليا.  –املوهوبني واملدارس وأولياء األمور يف والية فكتوريا 

 1430 – 1432  هـ: تصميم وتدريس وحدات إثرائية عن الثقافة السعودية واخلط العربي للطالب املوهوبني يف عدد من

 أسرتاليا. –ية فكتوريا املدارس األسرتالية، وال

 1428 – 1430 هـ: حمكم ومشرف مساعد يف برنامج املوهوبني اإلثرائي يف مدارس والية فكتوريا األسرتالية، بإشراف

  أسرتاليا. –جامعة التروب وبالتعاون مع مكتب الرتبية والتعليم يف والية فكتوريا 

 1430-1434ة فكتوريا ع سنوات من إدارة الرتبية والتعليم يف واليهـ: احلصول على رخصة ممارسة التعليم ملدة أرب

 الطالب املوهوبني واملتفوقني يف مدارس الوالية.األسرتالية للعمل مع 

 1426  ،هـ: املشاركة يف تطبيق برنامج الكشف عن املوهوبني يف مدرسة العالء احلضرمي اإلبتدائية يف مدينة املنامة

 مملكة البحرين.

 دورات التدريبية احمللية يف اململكة العربية السعودية:التطوير املهين وال

  حضور الربنامج التدرييب بعنوان  " اإلنتاجية الشخصية الفعالةEffective Personal Productivity والذي أقيم "

، ومت احلصول على شهادة اجتياز  الربنامج  2017مايو  23إىل  2017أبريل  18يف مدينة جدة خالل الفرتة من 

يف والية تكساس   Leadership Management Internationalاملعتمدة من منظمة إدارة القيادة الدولية و

   .األمريكية

  هـ بإشراف وتنظيم مؤسسة امللك 14/7/1438حضور ملتقى )ملهمون( والذي أقيم يف مدينة الرياض يف تاريخ

 عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع. 

 تقويم أداء الكوادر البشرية األكادميية( واملنعقدة بكلية الرتبية يف جامعة جدة بتاريخ  حضور  ورشة عمل )حتديث

 هـ.27/6/1438
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  حضور ورشة عمل الرتبية اخلاصة بعنوان )الوصول ألفضل اخليارات لالستثمار األمثل ملدينة الرتبية اخلاصة مبكة

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة وشركة تطوير هـ بالتعاون بني 19/5/1438يف تاريخ املكرمة(، واليت أقيمت 

 القابضة.

  منتدى مسك العاملي حتت شعار "القادة الشباب معًا" الذي نظمته مؤسسة حممد بن سلمان بن عبدالعزيز حضور

 .2016نوفمرب  16-15"مسك اخلريية" يف مدينة الرياض خالل الفرتة من 

 إعداد وتدريب املعلم يف ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر(، والذ  حضور املؤرمر اخلامس إلعداد املعلم بعنوان(

 هـ.25/4/1438-24أقيم يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة خالل الفرتة من 

  هـ.5/4/1438املشاركة يف تنظيم وإدارة ورشة عمل هيكلة كلية الرتبية جبامعة جدة واليت أقيمت يف تاريخ 

 ( واليت 2030)التطلعات املستقبلية جلامعة جدة يف ظل رؤية اململكة العربية السعودية  املشاركة يف ورشة عمل بعنوان

 هـ.21/3/1438نظمها مركز الدراسات واألحباث االسرتاتيجية يف تاريخ 

  هـ،  بإشراف مركز 5/2/1438واليت أقيمت يف مدينة جدة يف تاريخ  )القيادة االسرتاتيجية(حضور دورة تدريبية بعنوان

 اجلودة للتدريب، واملعتمدة من املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين. جملس

  خالل  واليت أقيمت يف مدينة جدة (القيادة احلديثة وإدارة التغيري)ساعة تدريبية وملدة مخسة أيام يف دورة  40إنهاء

العامة للتدريب التقين من املؤسسة  كز جملس اجلودة للتدريب، واملعتمدةبإشراف مر هـ، 21/8/1437الفرتة من 

 واملهين، وذلك 

 حضور دورة تدريبية بعنوان  ( قياس التغيري املؤسسي باستخدام اإلدارة املستندة على النتائجRBM)  واليت أقيمت يف

هـ،  بإشراف مركز جملس اجلودة للتدريب، واملعتمدة من املؤسسة العامة للتدريب 19/8/1437مدينة جدة يف تاريخ 

 هين.التقين وامل
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    هـ،  بإشراف 19/8/1437واليت أقيمت يف مدينة جدة يف تاريخ  )مفاتيح التغيري ومعوقاته(حضور دورة تدريبية بعنوان

 مركز جملس اجلودة للتدريب، واملعتمدة من املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين.

  هـ،  21/8/1437ت يف مدينة جدة يف تاريخ واليت أقيم (21)القيادة احلديثة يف القرن حضور دورة تدريبية بعنوان

 بإشراف مركز جملس اجلودة للتدريب، واملعتمدة من املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين.

  هـ،  بإشراف مركز 21/8/1437واليت أقيمت يف مدينة جدة يف تاريخ من  )القائد الفعال(حضور دورة تدريبية بعنوان

 ة من املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين.جملس اجلودة للتدريب، واملعتمد

  واليت أقيمت يف مدينة جدة يف تاريخ  هندسة التغيري( –)نظرية التغيري اللوليب حضور دورة تدريبية بعنوان

 هـ،  بإشراف مركز جملس اجلودة للتدريب، واملعتمدة من املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين.23/8/1437

 هـ،  بإشراف مركز 23/8/1437واليت أقيمت يف مدينة جدة يف تاريخ  )إدارة التغيري(بية بعنوان حضور دورة تدري

 جملس اجلودة للتدريب، واملعتمدة من املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين.

  جدة يف تاريخ  واليت أقيمت يف مدينة )ضوابط وإجراءات احلوكمة يف القيادة وإدارة التغيري(حضور دورة تدريبية بعنوان

 هـ،  بإشراف مركز جملس اجلودة للتدريب، واملعتمدة من املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين.24/8/1437

  واليت أقيمت يف مدينة جدة يف تاريخ  )الطريق إىل االستقرار من خالل التغيري(حضور دورة تدريبية بعنوان

 ، واملعتمدة من املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين.هـ،  بإشراف مركز جملس اجلودة للتدريب24/8/1437

  هـ،  بإشراف مركز 25/8/1437واليت أقيمت يف مدينة جدة يف تاريخ  )صناعة القيادات(حضور دورة تدريبية بعنوان

 جملس اجلودة للتدريب، واملعتمدة من املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين.

  هـ،  بإشراف 25/8/1437واليت أقيمت يف مدينة جدة يف تاريخ  يف نغري اآلخرين؟()كحضور دورة تدريبية بعنوان

 مركز جملس اجلودة للتدريب، واملعتمدة من املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين.
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  حضور دورة تدريبية بعنوان: التعلم املدمج والفصل املقلوب، واليت عقدت يف جامعة امللك عبدالعزيز جبدة بإشراف

 هـ.29/12/1435-28ركز تطوير التعليم اجلامعي، وذلك خالل الفرتة م

  حضور برنامج تدرييب يف تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية واملنعقد يف كلية املعلمني بالدمام حتت إشراف إدارة

 هـ. 1424/ 2/9 – 29/8التدريب الرتبوي باإلدارة العامة للرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية وذلك خالل الفرتة من 

  حضور برنامج تدرييب يف مقدمة الكشف عن املوهوبني واملنعقد يف مركز رعاية املوهوبني بالدمام حتت إشراف إدارة

 هـ. 1424/ 19/8 –17التدريب الرتبوي باإلدارة العامة للرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية وذلك خالل الفرتة من 

 امج اإلثرائية وضغط املنهج واملنعقد يف مركز رعاية املوهوبني بالدمام حتت حضور برنامج تدرييب يف تصميم الرب

/ 5/8 – 4إشراف إدارة التدريب الرتبوي باإلدارة العامة للرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية وذلك خالل الفرتة من 

 هـ. 1424

 املتوسة بالدمام حتت إشراف إدارة التدريب  حضور برنامج تدرييب للمعلمني املستجدين واملنعقد يف مدرسة املعتصم باهلل

 هـ. 1423/ 4/7 – 2الرتبوي باإلدارة العامة للرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية وذلك خالل الفرتة من 

  حضور الدورة التأهيلية لتطبيق األمنوذج اإلثرائي املدرسي الشامل واليت عقدت بوزارة الرتبية والتعليم خالل الفرتة من

 هـ.3-7/5/1423

  :الدولية التطوير املهين والدورات التدريبية

  حضور فعاليات معرض جيتكس للتقنية(36th GITEX Technology Week)    الدولي والذي أقيم يف مدينة دبي

 .2016أكتوبر  20-16خالل الفرتة 

 تاح بن سليمان مشاط، حضور فعاليات ملتقى صناعة العقار برعاية كرمية من معالي مدير جامعة جدة أ.د. عبدالف

 هـ يف مدينة جدة.1438حمرم  26-25وتنظيم كلية األعمال جبامعة جدة وذلك خالل الفرتة من 
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 عمل بعنوان : حضور ورش (Gifted Education Workshops for Teachers: Practical and Effective 

Strategies, Solutions, and Resources for the Classroom) 

 Nationalللجمعية األمريكية لألطفال املوهوبني ) 62فعاليات املؤرمر واملعرض السنوي رقم وذلك ضمن 

Association for Gifted Children والذي أقيم يف مدينة )Phoenix, Arizona   نوفمرب  15-12خالل الفرتة

2015 . 

  عمل بعنوان : حضور ورش(Using the Teacher Preparation Standards in Gifted Education) 

 Nationalللجمعية األمريكية لألطفال املوهوبني ) 62وذلك ضمن فعاليات املؤرمر واملعرض السنوي رقم 

Association for Gifted Children والذي أقيم يف مدينة )Phoenix, Arizona   نوفمرب  15-12خالل الفرتة

2015 . 

  إدارة التغيري بعنوانحضور دورة تدريبية Change Management  األسرتالية حتت  سيدنيواليت عقدت يف مدينة

 . 16/9/2013 بتاريخإشراف مؤسسة التدريب والتطوير املهين يف دولة أسرتاليا 

  القيادة واليت عقدت يف مدينة برزبن األسرتالية حتت إشراف مؤسسة التدريب والتطوير  بعنوانحضور دورة تدريبية

 . 9/9/2013-8 الفرتة املهين يف دولة أسرتاليا خالل

  القيادة األكادميية واليت عقدت يف مدينة مولبورن األسرتالية حتت إشراف مركز القيادة  بعنوانحضور دورة تدريبية

 . 28/4/2013 بتاريخاألكادميية بوزارة التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية 

 ( حضور ورشة عمل بعنوانIntroduction to Action Learning / Action Research) مؤرمر ضمن فعاليات 

 Action Learning and Action Research) اإلجرائية  والبحوث اإلجرائي التعلم مجعية

Association) 2012سبتمرب  5-2والذي أقيم يف مدينة سيدني يف دولة أسرتاليا خالل الفرتة من . 

  تدريب املدربني بعنوانحضور دورة تدريبيةTrain The Trainers   واليت عقدت يف مدينة مولبورن األسرتالية حتت

 . 18/8/2010-12إشراف مركز التدريب جبامعة التروب يف دولة أسرتاليا خالل الفرتة 

  إدارة الناس بشكل فعال  بعنوانحضور دورة تدريبية Managing People Effectively   واليت عقدت يف مدينة

 . 7/5/2010مركز التدريب جبامعة التروب يف دولة أسرتاليا بتاريخ  مولبورن األسرتالية حتت إشراف
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  مهارات التواصل والشخصية بعنوانحضور دورة تدريبية  Communication and Interpersonal Skills  واليت

عقدت يف مدينة مولبورن األسرتالية حتت إشراف مركز التدريب جبامعة التروب يف دولة أسرتاليا خالل الفرتة 

26/12/2009 . 

  بقيادة الربوفيسور فرانسيس جانييه، واليت عقدت يف مدينة حضور دورة علمية حول مفاهيم املوهبة والتفوق واإلبداع

 31يف يوم الثالثاء املوافق  مجعية والية فكتوريا لألطفال املوهوبني واملتفوقنياف حتت إشر يف دولة أسرتاليامولبورن 

 . 2009مارس 

 :وورش العمل املشاركات يف املؤرمرات والندوات

 احمللية:املشاركات أواًل: 

  ة يف جامعة امللك مسار إعداد معلم املوهوبني يف وزارة التعليم املقامة بكلية الرتبيحتديث جلنة عمل املشاركة يف ورشة

 هـ.1/8/1438- 29/7فيصل خالل الفرتة من 

  للمملكة العربية  2030ورشة عمل بعنوان "التوجهات املستقبلية لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة وفق رؤية تقديم

خالل السعودية"، ضمن فعاليات دورة تنمية قدرات املتعاملني مع ذوي االحتياجات اخلاصة واليت أقيمت يف مدينة جدة 

 بإشراف مركز إرادة املتخصص للرعاية النهارية لذوي االحتياجات اخلاصة. 27/4/2017-24الفرتة 

  ورشة عمل بعنوان "املسؤولية اجملتمعية يف إدارة العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة"، ضمن فعاليات دورة تنمية تقديم

بإشراف  27/4/2017-24دينة جدة خالل الفرتة قدرات املتعاملني مع ذوي االحتياجات اخلاصة واليت أقيمت يف م

 .مركز إرادة املتخصص للرعاية النهارية لذوي االحتياجات اخلاصة

  تقديم ورشة عمل بعنوان )برنامج جامعة جدة الستقطاب املوهوبني ورعايتهم ودوره يف حتقيق رؤية اململكة العربية

: املعرفة 2030عليم العالي بعنوان )اجلامعات السعودية ورؤية ( يف املعرض واملؤرمر الدولي السابع للت2030السعودية 

 .15/4/2017- 12، والذي أقيم يف مدينة الرياض خالل الفرتة من وقود املستقبل(
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  استعراض ومناقشة كتاب )دليل الوالدين يف تربية املوهوبني( والذي أقيم يف مكتبة امللك عبدالعزيز العامة حتت

 هـ. 13/7/1438لعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع وذلك يف يوم اإلثنني إشراف مؤسسة امللك عبدا

 لمي املوهوبني يف تطوير مقياس الكفايات املهنية ملعاملشاركة يف ورشة عمل لتحكيم األسئلة املوضوعية واملتعلقة ب

يف يوم السبت املوافق  اض،الري –بإشراف املركز الوطين للقياس والتقويم يف التعليم العالي اململكة العربية السعودية 

 هـ.25/3/1438

  تقديم برنامج تدرييب عن املوهبة وبرامج املوهوبني ملدة يومني ضمن فعاليات ملتقى التدريب يف الرتبية اخلاصة ملعلمي

 . 20/12/2016-12جملس أبو ظيب للتعليم والذي أقيم يف مدينة العني خالل الفرتة من 

 لقياس والتقييم "املالحظة/املقابلة"( ضمن فعاليات امللتقى العلمي اخلامس للرتبية تقديم ورشة عمل بعنوان )أدوات ا

اخلاصة ملدربي اإلعاقات العقلية والتوحد بإشراف مركز رسالة أمل يف مدينة جدة، وذلك يف يوم االثنني املوافق 

21/11/2016. 

 ملدربي اإلعاقات ي اخلامس للرتبية اخلاصة تقديم ورشة عمل بعنوان )التدخل املبكر( ضمن فعاليات امللتقى العلم

 .1/11/2016وذلك يف يوم الثالثاء املوافق ة والتوحد بإشراف مركز رسالة أمل يف مدينة جدة، العقلي

  مشعل بن ماجد بن األمري حضور فعاليات املؤرمر الدولي األول لتعليم اللغة اإلجنليزية برعاية صاحب السمو امللكي

صفر  2 –حمرم  30يف معهد اللغة اإلجنليزية وذلك خالل الفرتة من وتنظيم جامعة جدة ممثلة  عبدالعزيز آل سعود،

 هـ يف مدينة جدة.1438

  املناقشة املركزية لتحديد أولويات إنفاق برنامج التحول الوطين بإشراف مكتب حتقيق الرؤية عمل املشاركة يف ورشة

 هـ.1437حمرم  26-22ل الفرتة من بوزارة التعليم، واليت أقيمت خال 2030السعودية 

  للجامعات احلكومية بإشراف مكتب حتقيق الرؤية السعودية  2020املشاركة يف ورشة عمل برنامج التحول الوطين

 هـ، الرياض.1438حمرم  9بوزارة التعليم وذلك يف يوم اإلثنني املوافق  2030
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  اخلاصة إلعداد وتدريب كوادر اجلمعية اخلريية لذوي الربامج التدريبية يف الرتبية املشاركة كمتحدث رئيسي يف

  ( JOSECEبالتعاون مع مركز التميز األردني يف الرتبية اخلاصة )  االحتياجات اخلاصة باجلبيل الصناعية )إرادة(

 يف مدينة اجلبيل. 2016سبتمرب  5أغسطس إىل  8خالل الفرتة من 

  ية اجلميع( وذلك ضمن فعاليات أسبوع املوهبة يف مدرسة األبناء بعنوان )املوهبة مسؤول -أون الين-إلقاء حماضرة

 هـ.26/5/1437االبتدائية الثانية )بنات( مبنطقة الرياض، يف تاريخ 

  تقديم ورقة عمل بعنوان )مناهج املوهوبني: بني الربجمة والتمايز( ضمن ندوة املناهج الدراسية ودورها يف تنمية اإلبداع

يف جامعة امللك عبدالعزيز بإشراف وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يف يوم واالبتكار واليت أقيمت 

 هـ.15/4/1437اإلثنني املوافق 

 الرتبية اخلاصة تطوير مقياس الكفايات املهنية ملعلمي املشاركة يف ورشة عمل لتحكيم األسئلة املوضوعية واملتعلقة ب

 الرياض، –بإشراف املركز الوطين للقياس والتقويم يف التعليم العالي السعودية ومعلمي املوهوبني يف اململكة العربية 

 هـ. 1436 /11/7-10خالل الفرتة من 

  الرتبية  مقياس الكفايات املهنية ملعلمي تطويرورشة عمل بعنوان )فنيات كتابة األسئلة( واملتعلقة باملشاركة يف

الرياض،  –املركز الوطين للقياس والتقويم يف التعليم العالي رات بإدراة اإلختبااملوهوبني بإشراف  اخلاصة ومعلمي

 هـ. 30/4/1436-29خالل الفرتة من 

  تقديم ورشة عمل بعنوان )اكتشاف ورعاية املوهوبني واملبدعني( ضمن فعاليات معرض التعليم األهلي والتجهيزات

 هـ.24/11/1436-22املدرسية والذي أقيم يف مدينة الرياض خالل الفرتة من 

  املشاركة يف فعاليات اليوم العلمي للرتبية اخلاصة الذي نظمه قسم الرتبية اخلاصة يف كلية الرتبية جبامعة جدة

 هـ.9/7/1436وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 

 هـ 27/12/1435-25يف مدينة الرياض خالل الفرتة من املشاركة يف املؤرمر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيل.  
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  ( والذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم خالل الفرتة 4)تعليم   كمتحدث يف املعرض واملنتدى الدولي للتعليم شاركةامل

تقديم حماضرة وكذلك ورشة عمل بعنوان: مفاهيم مت ، ويف مدينة الرياض هـ 1435 ربيع الثاني 6-3من 

 .وتطبيقات حديثة يف التطوير املهين ملعلمي املوهوبني

 يف اللقاء التشاوري الرابع للجمعيات اخلريية واجلهات املعنية خبدمات املعوقني والذي نظمه مركز األمري  املشاركة

 8-7سلمان ألحباث اإلعاقة بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلجتماعية ومجعية األطفال املعوقني، وذلك خالل الفرتة من 

 .2011مايو  11-10هـ املوافق 1432مجادى اآلخر 

 ة بورقة عمل يف الندوة السنوية الرابعة بعنوان )الصحة النفسية لذوي االحتياجات اخلاصة آمال وتطلعات(املشارك 

بنني( خالل الفرتة  –يف حمافظة جده حتت إشراف إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة )تعليم جده  املقامة

 هـ. 14-16/3/1426

 كلية حتت إشراف  لعلمي الثالث للرتبية اخلاصة واليت عقدت يف حمافظة جدهاملشاركة بورقة عمل يف فعاليات اليوم ا

 هـ.3/4/1426جبده يف تاريخ  املعلمني

 ثانيًا: املشاركات الدولية:

تقديم ورقة حبثية يف املؤرمر الدولي الثالث للموهوبني واملتفوقني )القراءة بني املوهبة والتميز( والذي عقد برعاية   .1

راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز وتنظيم جامعة اإلمارات العربية املتحدة وذلك خالل الفرتة جائزة محدان بن 

 يف مدينة دبي. 2016أكتوبر  26-24من 

ضور واملشاركة يف تنظيم فعاليات املؤرمر الرابع عشر ملنظمة احتاد دول آسيا واحمليط اهلادي للموهبة والذي أقيم احل .2

 .2016جوالي  15-12الفرتة من يف مدينة مكاو خالل 

 Australian Association for Research in)يف مؤرمر اجلمعية األسرتالية ألحباث الرتبية  ورقة حبثية تقديم .3

Education)  2015ديسمرب،  3 -نوفبمر  29يف دولة أسرتاليا خالل الفرتة من  فرمينتلوالذي أقيم يف مدينة . 
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 National Association forللجمعية األمريكية لألطفال املوهوبني ) 62رقم املؤرمر واملعرض السنوي حضور  .4

Gifted Children والذي أقيم يف مدينة )Phoenix, Arizona   2015نوفمرب  15-12خالل الفرتة . 

 World Council for Gifted and Talented)مؤرمر اجمللس العاملي للموهوبني يف ورقة حبثية تقديم  .5

Children) أغسطس  14-10ارك خالل الفرتة من لة الدمناحلادي والعشرون والذي أقيم يف مدينة أودينسي يف دو

2015 . 

مشرتكة مع الربوفيسورة سي جون ميكر من جامعة أريزونا يف أمريكا، والدكتورة سيسيليا من تقديم ورقة حبثية  .6

مؤرمر اجمللس العاملي وذلك ضمن فعاليات  مجهورية تشيلي )حول املعايري املشرتكة يف بناء مناهج املوهوبني(

احلادي والعشرون والذي أقيم يف مدينة  (World Council for Gifted and Talented Children)للموهوبني 

 . 8/2015/ 14-10أودينسي يف دولة الدمنارك خالل الفرتة من 

 Asia-Pacific Federation on)الثالث عشر للموهبة حضور مؤرمر احتاد دول آسيا واحمليط اهلادي  .7

Giftedness)  2014أغسطس  6-3مجهورية الصني خالل الفرتة من العاصمة بكني يف يف والذي أقيم . 

 Action Learning and Action) اإلجرائية  والبحوث اإلجرائي التعلم مجعية يف مؤرمر تقديم ورقة حبثية .8

Research Association)  2012سبتمرب  5-2دولة أسرتاليا خالل الفرتة من  والذي أقيم يف مدينة سيدني يف . 

 Asia-Pacific Federation)احلادي عشر للموهبة  مؤرمر احتاد دول آسيا واحمليط اهلاديورقتني حبثية  يف تقديم  .9

on Giftedness)  2012جوالي   18-14والذي أقيم يف مدينة دبي خالل الفرتة من . 

 Asia-Pacific Federation)د دول آسيا واحمليط اهلادي احلادي عشر للموهبة تقديم ندوة مشرتكة يف مؤرمر احتا .10

on Giftedness)  2012جوالي   18-14والذي أقيم يف مدينة دبي خالل الفرتة من . 

 Victorian Association of) تقديم ورقة حبثية يف مؤرمر مجعية والية فكتوريا لألطفال املوهوبني واملتفوقني  .11

Gifted and Talented Children)  9-8والذي أقيم يف مدينة مولبورن يف دولة أسرتاليا خالل الفرتة من 

 . 2011سبتمرب 
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 World Council for Gifted and Talented)يف مؤرمر اجمللس العاملي للموهوبنيتقديم ورقة حبثية  .12

Children)   2011أغسطس  12-8ل الفرتة من التاسع عشر والذي أقيم يف مدينة براغ يف مجهورية التشيك خال . 

 Asia-Pacific Federation on)احلادي عشر للموهبة  مؤرمر احتاد دول آسيا واحمليط اهلاديتقديم ورقة حبثية يف  .13

Giftedness)  2010أغسطس  1 -جوالي  29والذي أقيم يف مدينة سيدني يف دولة أسرتاليا خالل الفرتة من . 

  Victorian Association of) عية والية فكتوريا لألطفال املوهوبني واملتفوقني يف مؤرمر مج ورقة حبثيةتقديم  .14

Gifted and Talented Children)   13-12خالل الفرتة من  يف دولة أسرتاليايف مدينة مولبورن والذي أقيم 

 . 2009أغسطس 

 العضوات العلمية:

 ( عضوية دائمة يف اجمللس العاملي للموهوبني واملتفوقنيWCGTC) 

  عضوية دائمة يف اجلمعية األمريكية لألطفال املوهوبني(NAGC) 

 ( عضوية سنوية يف مجعية والية فكتوريا لألطفال املوهوبني واملتفوقني يف دولة أسرتالياVAGTC) 

 ( عضوية سنوية يف مجعية التعلم اإلجرائي والبحوث اإلجرائيةALARA) 

 النماذج العلمية املنشورة:النظريات و

 يف التداخل والتفريق بني مفهومي املوهبة واضطراب ضعف اإلنتباه والنشاط الزائد وأهم  (2010) ج العامريمنوذ

  .العوامل األربعة املؤدية للتشخيص اخلاطئ

 وبناء مناهج املوهوبني. يف البحوث اإلجرائية التشاركية للتطوير املهين للمعلمني(2013)  العامري نظرية 

  وطرق تدريس  األربعة من البحوث اإلجرائية التشاركية يف التطوير املهين راحلامليف (2013) منوذج العامري

  املوهوبني.
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 :أثناء مرحلة االبتعاث والدراسة يف دولة أسرتاليا خطابات التميز والشكر

 1430 خادم  هـ: احلصول على خطاب شكر وتقدير من وزارة اخلارجية باململكة العربية السعودية ممثلة يف سفارة

الرتبية  مكتباحلرمني الشريفني يف دولة أسرتاليا مبناسبة احلصول على رخصة ممارسة التعليم ملدة أربع سنوات من 

والتعليم يف والية فكتوريا األسرتالية، والعمل مع الطالب املوهوبني واملتفوقني يف مدارس الوالية، وتقديم دروس عن 

 يف عدد من مدارس الوالية. الثقافة السعودية واخلط العربي للطالب

 1430 دولة يف الشريفني احلرمني خادم سفارة يف سعادة امللحق الثقايف من وتقدير شكر خطاب على احلصول: هـ 

 يف للطالب العربي واخلط السعودية الثقافة عن دروس احلصول على درجة املاجستري بتفوق وتقديم مبناسبة أسرتاليا

 .يف دولة أسرتالياوالية فكتوريا  مدارس من عدد

 1430 د/ أسامة بن صادق طيب .أ سابقًا هـ: احلصول على خطاب شكر وتقدير من مدير جامعة امللك عبدالعزيز 

مبناسبة احلصول على رخصة ممارسة التعليم من إدارة الرتبية والتعليم يف والية فكتوريا األسرتالية، والعمل مع 

الوالية، وتقديم دروس عن الثقافة السعودية واخلط العربي للطالب يف عدد من الطالب املوهوبني واملتفوقني يف مدارس 

 مدارس الوالية.

 1431  :د/ أسامة بن صادق طيب .أ سابقًا احلصول على خطاب شكر وتقدير من مدير جامعة امللك عبدالعزيزهـ 

 مبناسبة احلصول على شهادة التميز األكادميي من جامعة التروب يف أسرتاليا.

 :والبحثيةهتمامات العلمية اال

  علم املوهبة( وتربية املوهوبنيGiftedness & Gifted Education Pedagogy) 

 اإلدارة والسياسات الرتبوية يف تربية املوهوبني. 

  تنمية اإلبداع واالبتكاراملوهوبني ووبرامج مناهج. 

 النموذج التشاركي يف املوهبة (A Participatory Model of Giftedness) 

 .التطوير املهين للمعلمني 
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