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مجلس إدارة الجمعية  لعضوية لترشحلتركي بن جبر السلمي  سعادة الدكتورل االنتخابيالبرنامج 
العلمية للمعلم السعودية  

 

عن المرشح:  نبذة تعريفية  

تعليم اللغة اإلنجليزية لغير التربية وتحديدا في حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص 
مدينة فلندرز في  جامعة-سيدني مدينة في نيو ساوث ويلزجامعة ) الناطقين بها من جامعات أسترالية

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

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

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

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

 التعلم اإللكتروني.

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

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

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

وهناك والتعلم المدمج  اإلنجليزيةاللغة  أبحاث فيعدة تم نشر  تواالستشارا وفي مجال النشر العلمي
الي قيادة العديد من الفرق العلمية لتطوير محتويات علمية  باإلضافة القادمة،يد من المشاريع البحثية العد

 انجليزية خاصة لبعض قطاعات وكليات الجامعة. 

وعة:من أهم المهارات والتي الحمد هللا طورتها خالل خبراتي المتن  

 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 
 وضغوط العمل التكيف مع المتغيرات 
 إدارة المشاريع 

 

  برنامجي االنتخابي:

: عية السعودية للمعلم هو أندفي من الترشح لعضوية مجلس أدارة الجمه  

في تطوير الحركة التعليمية من خالل تقوية المعلم ألنهم يعتبرون من أهم العناصر التعليمية  التأثير-1
 لعمل فارق كبير في معرفة وخبرات المتعلمين. 

األفكار الناجحة  عمل مقارنة مرجعية بالجمعيات العالمية والعاملة في نفس المجال وذلك لالستفادة من-2
 ونقلها مع تكييفها بما يتناسب بيئتنا. 

المساهمة في عمل دراسات مسحية لفهم الفجوات المعرفية والتدريبية التي يحتاجها المعلم بشكل عام، -3
 وحسب تخصصه بشكل خاص. 

والتدريبية بشكل أعمق. التواصل مع القطاعات التعليمية المتنوعة لفهم احتياجاتهم المعرفية -4  

دي للسد الفجوات المعرفية والتدريبية تطويرية مباشرة والكترونية عامة وتخصصية  سلسلة دورات عقد-5
 المعلم. 

مجلة علمية محكمة تختص بشؤون المعلم.في انشاء  المساهمة-6  

لبناء ندوات ومؤتمرات مختصة بالمعلمين في مناطق المملكة.  التخطيط-7  

مع  يا التعليمية ونقاشهاالسعي ألنشاء برنامج إذاعي او تلفزيوني برعاية الجمعية وذلك لطرح القضا-7
 مختصين والخروج بحلول عملية.
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Educational Qualifications: 

 
2013 Doctor of Education ( TESOL) , Flinders University, School of 
Education, Adelaide (Australia) 

 
2004 Master of Arts in TESOL, University 

of New South Wales, Sydney (Australia) 
 

2002 Bachelor of Arts in English literature 
and Linguistics, King Abdul-Aziz University, 
Jeddah, Saudi Arabia 

 
 
 
 
Professional Experience: 

 

 

Oct 2016-present                 Head of E-learning programs Department, 

   Deanship of E-learning and Distance Education   

       King Abdul-Aziz University. Jeddah, Saudi Arabia. 

Oct 2013-oct 2015                 Chairman of General Required courses – 

Community College,  King Abdul-Aziz University. Jeddah, Saudi Arabia. 

Oct 2013-present                   Assistant Professor of TESOL – Jeddah 

Community College, King Abdul-Aziz University. Jeddah, Saudi Arabia. 

 

2014 – 2015                      Supervisor of Financial and administrative 

affairs, English Language       Institute King Abdulaziz University Jeddah, 

Saudi Arabia. 

2013 – 2014                      Head of the Cooperative Training unit, 

Community College, King Abdulaziz University Jeddah, Saudi Arabia. 

April 2009- Aug 2009           English language Teacher Eynesbury 

College, Adelaide, Australia. 
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Oct 2005- Dec 2007         English Lecturer, Jeddah Community 

College, King Abdul- Aziz University. Jeddah, Saudi Arabia 

 

2004- 2005                   English Lecturer – College of Business 

Administration, Saudi Arabia (Part-Time) 

 

Courses taught: 

 

MA :  Research Methods in TESOL, Language and computers.  

BA: General English, English for Business, English for IT, 

Communication skills, work ethics.  

 

Workshops attended: 
 

I have attended many workshops which were conducted by local and 

international presenters. The area of the workshops related to  

 

- Teaching English to speakers of other languages.  

- E-learning and Distance Education.  

- Higher Education leadership and management.  

 

Memberships and Committees: 

 

 Member of Community College’s council, King 

Abdul-Aziz University. 

 Head of General Required Courses department’s 

council, Community college, King Abdul-Aziz 

university. 

 Member of content committee regarding English 

Language Curriculums. 

 Member of the academic committee of  parallel 

educational programs at the Community College in 

King Abdul-Aziz University. 

 Member of the Executive Committee of educational 

program at the community college in King Abdul-

Aziz University. 

 Member of the Executive Committee of the 

educational capabilities of  English Language 

Teachers, English Language Institute, King Abdul-

Aziz University . 
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 Member of the Executive Committee for the 

foundation year at the English Language Institution in 

King Abdul-Aziz University. 

 Member of  TESOL Arabia Association. 

 

 

 

Consultancy services: 

 

- Team Leader, The development of a two level ESP course in English 

for administrative purposes for KAU staff.  

- Supervise various English courses for Saudi Navy.  

- Team leader, the development of a course in Maritime  

English for the faculty of Maritime studies at KAU.  

 

Published Research: 

 

Sipra, M. A., Alsolami, T., & Farooq, M. U. (2016). 

Exposure to Two Languages Never Impedes L2 

Acquisition, Arab World English Journal  

 

 

Barriers to the integration of technology into an EFL 

program in Saudi Arabia " A doctoral thesis, completed 

in 2013, Flinders University  

 

Contact Details: 

 

Phone:       0567666566 

Email:         tgalsolami@kau.edu.sa 


