البرنامج االنتخابي لسعادة الدكتور تركي بن جبر السلمي للترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية
السعودية العلمية للمعلم

نبذة تعريفية عن المرشح:
حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص التربية وتحديدا في تعليم اللغة اإلنجليزية لغير

الناطقين بها من جامعات أسترالية (جامعة نيو ساوث ويلز في مدينة سيدني-جامعة فلندرز في مدينة

ادليد) وكان موضوع بحثي في الدكتوراه عن عوائق توظيف التقنيات في تعليم اللغة اإلنجليزية في
الجامعات السعودية.

بعد حصولي على الماجستير عملت في عدة قطاعات تعليمية وتدريبية خاصة وذلك قبل التحاقي بجامعة
الملك عبد العزيز كعضو هيئة تدريسي وابتعاثي لمرحلة الدكتوراه .بعد عودتي قمت بتدريسي العديد من

المواد األكاديمية لطلبة البكالوريوس والماجستير في تعليم اإلنجليزية ،البحث العلمي ومهارات االتصال.
حضرت العديد من الدورات المتنوعة في مجاالت أكاديمية وإدارية داخل وخارج المملكة في القيادة

األكاديمية والتعلم اإللكتروني وشاركت في العديد من اللجان المرتبطة بالتطوير األكاديمي داخل الجامعة.
باإلضافة الى حضوري العديد من المؤتمرات العلمية الدولية في تخصصي ومجال عملي الحالي في

التعلم اإللكتروني.

عملت كرئيس قسم اللغة اإلنجليزية بكلية المجتمع وحاليا انا مكلف برئاسة قسم برامج التعلم اإللكتروني
بعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد ونقوم بأدوار متعددة منها تصميم الدورات التدريبية المباشرة او

األون الين لنشر ثقافة التعلم اإللكتروني وتدريب أعضاء هيئة التدريس على برامجه المتنوعة وتطوير
المقررات اإللكترونية بناء على معايير عالمية .باإلضافة الى ذلك انا مكلف برئاسة وحدة التعلم

اإللكتروني في معهد اللغة اإلنجليزية وساهمت مع فريق العمل في تطوير مقرر وانشطة الكترونية في

مجال اللغة اإلنجليزية.

وفي مجال النشر العلمي واالستشا ارت تم نشر عدة أبحاث في اللغة اإلنجليزية والتعلم المدمج وهناك

العديد من المشاريع البحثية القادمة ،باإلضافة الي قيادة العديد من الفرق العلمية لتطوير محتويات علمية
انجليزية خاصة لبعض قطاعات وكليات الجامعة.

من أهم المهارات والتي الحمد هللا طورتها خالل خبراتي المتنوعة:
 مهارات البحث العملي
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 التنظيم

 أدارة الوقت
 مهارات االتصال والعالقات العامة
 التفكير والتخطيط االستراتيجي
 العمل بروح الفريق الواحد
 إدارة الفريق

 التطوير المستمر من خالل القراءة واالطالع
 التكيف مع المتغيرات وضغوط العمل
 إدارة المشاريع

برنامجي االنتخابي:
هدفي من الترشح لعضوية مجلس أدارة الجمعية السعودية للمعلم هو أن:
-1التأثير في تطوير الحركة التعليمية من خالل تقوية المعلم ألنهم يعتبرون من أهم العناصر التعليمية
لعمل فارق كبير في معرفة وخبرات المتعلمين.
-2عمل مقارنة مرجعية بالجمعيات العالمية والعاملة في نفس المجال وذلك لالستفادة من األفكار الناجحة
ونقلها مع تكييفها بما يتناسب بيئتنا.
-3المساهمة في عمل دراسات مسحية لفهم الفجوات المعرفية والتدريبية التي يحتاجها المعلم بشكل عام،
وحسب تخصصه بشكل خاص.
-4التواصل مع القطاعات التعليمية المتنوعة لفهم احتياجاتهم المعرفية والتدريبية بشكل أعمق.
-5عقد سلسلة دورات تطويرية مباشرة والكترونية عامة وتخصصية لسد الفجوات المعرفية والتدريبية لدي
المعلم.
-6المساهمة في انشاء مجلة علمية محكمة تختص بشؤون المعلم.
-7التخطيط لبناء ندوات ومؤتمرات مختصة بالمعلمين في مناطق المملكة.
-7السعي ألنشاء برنامج إذاعي او تلفزيوني برعاية الجمعية وذلك لطرح القضايا التعليمية ونقاشها مع
مختصين والخروج بحلول عملية.
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