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 البرنامج االنتخابي لنادي الطلبة السعودي في مدینة أدیلید في والیة جنوب استرالیا٢٠١٧ 

 

 البطاقة التعریفیة للمرشح

 

 االسم: فارس بن فالح بن دغیسان النفیعي.

سنة. ٣٣العمر:   

 الحالة االجتماعیة: متزوج ولدي طفل.

 المرحلة العلمیة: ماجستیر إدارة أعمال.

 

 الخبرات

، وقد شغلت المناصب التالیة:٢٠١٢حتى عام  ٢٠٠٧موظف في شركة زین لالتصاالت من عام  -١  
.٢٠٠٩-٢٠٠٨*مشرف قسم الدعم الفني      

.٢٠١١-٢٠٠٩*مشرف المنطقة الوسطى لمبیعات الشركات   
.٢٠١٢-٢٠١١*مدیر المنطقة الوسطى لمبیعات الشركات   

 
، وقد شغلت المناصب التالیة:٢٠١٤حتى عام  ٢٠١٢من عام موظف في شركة موبایلي لالتصاالت  -٢  

.٢٠١٣-٢٠١٢*مدیر المنطقة الوسطى لمبیعات الشركات   
.٢٠١٤-٢٠١٣*مدیر المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالیة لمبیعات الشركات   

 
العمل في القطاع الحكومي كمساعد إداري في إدارة التربیة والتعلیم بالریاض. -٣  
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عالوطن مسؤولیة الجمی  
وال تعاونوا على اإلثم والعدوان}قال تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى   

: ٢٠١٧ھذا التقریر سوف یوضح األھداف العامة لنادي الطلبة السعودي في أدیلید لعام   

 الترشح للنادي إنما جاء:

 ١- الشعور بالمسؤولیة تجاه وطني.

 ٢-الشعور بالمسؤولیة تجاه الطالب وعوائلھم.

 ٣-رد جزء بسیط من أفضال وطني.

 ٤-تسخیر خبرتي في إدارة الطلبة وتذلیل الصعوبات التي قد تعیقھم.

 ٥-االستجابة لرغبة الكثیر من الطلبة للتقدم لرئاسة النادي.

 

 رسالتنا

.الوطن خیر تمثیلالدین وتمثیل  -١  

نشر ثقافة الشباب المسلم السعودي على الوجھ الصحیح. -٢   

المبتعثین في المشاكل التي تواجھھم سوآءا أكادیمیة أو شخصیة. مساعدة الطالب -٣  

نشر روح األلفة والمحبة بین المبتعثین وعوائلھم. -٤  

 

 رؤیتنا

انطالقاً من حرص المملكة العربیة على الطلبة المبتعثین وامتداداً لمتابعة سفارة خادم الحرمین الشریفین في استرالیا 
نبعت رؤیتنا من رؤیتھم وھي ما یلي: والملحقیة الثقافیة فیھا فقد  

جعل النادي السعودي في أدیلید جزء ال یتجزأ من الملحقیة الثقافیة في استرالیا.-١  

توجیھ الطلبة المبتعثین إلى الطریق الصحیح لكیفیة التواصل مع جامعاتھم. -٢  

التي تواجھ الطلبة. التواصل المباشر من رئیس النادي مع الجامعات في أدیلید لتذلیل الصعوبات -٣  

 المشاركة بركن (المملكة العربیة السعودیة) في بعض االحتفاالت التي تقام على مستوى جنوب استرالیا. -٤

 إقامة احتفالیة لعید الفطر المبارك وعید األضحى. -٥
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 للمملكة العربیة السعودیة. ٨٧إقامة احتفالیة بذكرى الیوم الوطني ال  -٦

والفعالیات الریاضیة واكتشاف الموھوبین فیھا ومحاولة التواصل مع الھیئة العامة للریاضة لالستفادة تنظیم المسابقات  -٧
 منھم.

 تنظیم فعالیات دوریة (ثقافیة +اجتماعیة + ترفیھیة) للمبتعثین وعوائلھم. -٨

 جعل وسائل التواصل االجتماعي بیئة جاذبة لمتابعة أخبار النادي. -٩

 في تعلیم األبناء. إكمال ما تم عملھ -١٠

 الھیكل التنظیمي للنادي

 

 اللجان ومسؤولیاتھا لتحقیق الرؤیة

بدایة من رئیس النادي ومروراً برؤساء اللجان وانتھاًء باألعضاء سیكون العمل تطوعي بحت وذلك ابتغاء األجر والمثوبة 
 من هللا عز وجل وخدمة ملیكنا ووطننا.

 

 الرئیس

لنادي ومتابعة سیر عمل اللجان عن طریق نائب الرئیس ورئیس النادي النسائي. مسؤولیة الرئیس ھي إدارة -  
 

 نائب الرئیس 

مسؤولیة نادي الرئیس ھي متابعة رؤساء اللجان بشكل مباشر ورفع التقاریر للرئیس. -  
 
 

 رئیس النادي النسائي
 

التقاریر للرئیس.مسؤولیة رئیس النادي ھي متابعة رؤساء اللجان النسائیة بشكل مباشر ورفع -  
 

 اللجنة الثقافیة
مسؤولیة رئیس اللجنة الثقافیة وأعضاؤھا:-  
تطویر الذات وتنمیة المھارات التي یحتاجھا الطالب أثناء دراستھ. -١  
المشاركة في المھرجانات واالحتفاالت التي تقیمھا الجھات المحلیة المختلفة. -٢  
إقامة المسابقات واألمسیات الثقافیة. -٣  
تنظیم الندوات والمحاضرات والعارض الثقافیة في الجامعات. -٤  

 
 

الرئیس

رئیس النادي 
النسائي

اللجنة العلمیة یةاللجنة الثقاف

نائب الرئیس

اللجنة 
االجتماعیة یةاللجنة الثقاف اللجنة 

اإلعالمیة
لجنة استقبال 
الطالب الجدد اللجنة المالیة اللجنة 

الریاضیة اللجنة العلمیة
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 اللجنة االجتماعیة
مسؤولیة رئیس اللجنة االجتماعیة واعضاؤھا-  
مساعدة الطالب في المشاكل التي تواجھھم من خالل تعامالتھم الحیاتیة. -١  
أبنائھم. التعاون مع أولیاء أمور األبناء في توفیر سبل الراحة فیما یخص اختبارات -٢  
القیام برحالت جماعیة داخل وخارج أدیلید. -٣  
التعاون مع الملحقیة الثقافیة الستضافة أي من موظفیھا خالل اجتماعاتھم مع الجامعات أو أي حضور رسمي لھم. -٤  

.احتفاالت التخرج للمبتعثین على مستوى الجامعات الخاضعة إلشراف النادي -٥  

 
 اللجنة الریاضیة

رئیس اللجنة الریاضیة وأعضاؤھا:مسؤولیة  -  
إقامة أنشطة ریاضیة وترفیھیة متنوعة. -١  
تشجیع ودعم مشاركة الطلبة في األنشطة الریاضیة المحلیة وفي الجامعات. -٢  
اكتشاف الموھوبین ومحاولة التواصل مع الھیئة العامة للریاضة. -٣  
المشاركة الفعالة في األنشطة الریاضیة لمدینة أدیلید. -٤  

 
 اللجنة اإلعالمیة

مسؤولیة رئیس اللجنة اإلعالمیة وأعضاؤھا: -  
استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتغطیة أخبار النادي. -١  
تطویر موقع ومنتدیات النادي السعودي في أدیلید. -٢  
جعل الطلبة المبتعثین على علم باألحداث المھمة في المدینة. -٣  
للتواصل مع المبتعثین. استخدام االیمیالت بشكل رسمي -٤  

 
 لجنة استقبال الطالب الجدد

مسؤولیة رئیس لجنة استقبال الطالب الجدد وأعضاؤھا: -  
التنسیق مع اللجنة اإلعالمیة الستقبال طلبات الطالب الجدد قبل وصولھم. -١  
تجھیز سكن مؤقت للطالب اللذین لم یجدوا سكن. -٢  
جر والمؤجر في النظام األسترالي.مساعدة الطلبة على معرفة حقوق المستأ -٣  
مساعدة الطالب الجدد في كیفیة التعامل مع الملحقیة وأرقام التواصل لھم وكیفیة فتح ملف طالب جدید. -٤  
مساعدة الطالب في استخراج شرائح اتصال وكل ما یخص الخدمات الضروریة المنزلیة. -٥  

 
 اللجنة العلمیة

وأعضاؤھا:مسؤولیة رئیس اللجنة العلمیة  -  
تنظیم ورشات عمل في الجامعات. -١  
االھتمام بالبحث العلمي. -٢  

 
 

 ختاماً..
 

على خدمة دیني ثم ملیكي ووطني والطلبة  وأعاھد هللان تم تعییني رئیساً لنادي الطلبة السعودي في أدیلید فھذا شرف لي 
وان تم تعیین زمیل من زمالئي المبتعثین فسأكون عضواً فعالً في النادي وخادماً لدیني وملیكي ووطني والطلبة  المبتعثین،
 المبتعثین.

  
 
 


