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يهده هللا فال مضل له  ن الحمدهلل نحمده ونستعين به ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, منإ

 ومن يضلل فال هادي له, أما بعد:

وكذلك لرسم وتحديد  في مدينة ولونجونحلتوضيح أهداف نادي الطلبة السعوديين  هذا البرنامجعداد إتم 

 م. 2017الخطة العامة للنادي لعام 

 

 

 مقدمه

 محمد الطويرقي

1 November 2016 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

في استرالياالسعودية الملحقية الثقافية   

 نادي الطلبة السعوديين في ولونجونج

 

البرنامج اإلنتخابي لنادي الطلبة 

2017لعام  السعوديين في لونجونج  
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 البطاقة التعريفية للمرشح

 

محمد بن حامد حميد الطويرقي:  سم  اإل  

  المرحلة العلمية : دكتوراة – جامعة ولونجونج ) الفيزياء اإلشعاعية الطبية( 

  قسم الفيزياء –كلية العلوم  –جامعة الطائف : جهة العمل 

محاضرالوظيفة :   

 متزوج جتماعية : الحالة اإل

 

 الخبرات التطوعية :- 

 م2016م , 2015عضو فريق منظمة هاند باي هاند التطوعية  .1

 2015رئيس اللجنة الثقافية في نادي ملبورن  .2

 م 2015 –م 2011إقامة الدورات العلمية والندوات لمنظمات تطوعية  .3

 م2016م , 2015م , 2014المشاركة في أنشطة النادي السعودي في ملبورن  .4

 م2014 –م 2011 عام والالمنهجية بجامعة الطائف منالمشاركة في األنشطة العلمية  .5

 م 2011المشاركة في أنشطة النادي السعودي في تومبا عام  .6

 م2011 –م 2008المشاركة في أنشطة النادي السعودي في برزبن من عام  .7

 م 2008المشاركة في أنشطة النادي السعودي في القولد كوست عام  .8

 م2008 –م 2004 عام ة الطائف منالمشاركة في األنشطة الطالبية بجامع .9
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 الهيكل اإلداري
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المزمع إقامتها تلبية إلحتياجات المبتعثين والمبتعثات ألنشطةا  

 

 

 التاريخ الوصف النشاط م

 ندوة بعنوان لقاء الطالب الجدد 1

  الحقوق والواجباتالمؤجر والمستأجر، 

 النظام االسترالي ، القوانين واألحكام 

 الطريقة الفعالة لتعلم اللغة اإلنجليزية 

March 

عقد لقاء شهري بواقع لجميع الطالب   لقاء شهري للطلبة السعوديين في ولونجونج 2

المبتعثين وأسرهم في إحدى القاعات أو 

الحدائق العامة وذلك بالتشاور مسبقاً بين 

 أعضاء النادي والهيئة اإلدارية.جميع 

 يُحدد الحقاً 

زيارة كبار و زيارة المرضى في المستشفيات  أنشطة تطوعية 3

والمشاركة في  السن في دور الرعاية

 التبرع بالدمحمالت 

 يُحدد الحقاً 

سفير المملكة لدى سعادة  معيتم عقد لقاء   لقاء سعادة السفير والملحق الثقافي  4

ومشرف  باستراليا والملحق الثقافي استراليا

الوالية بالملحقية بالطلبة السعوديين في 

 ولونجونج لمعرفة االحتياجات

 يُحدد الحقاً 

يتم عقد برنامج ثقافي أسبوعي لمدة أربع   اللقاءات الرمضانية 5

أيام بواقع يوم لكل أسبوع وذلك طيلة أيام 

 شهر رمضان المبارك

July 

إقامة احتفال العيد من خالل في إحدى   المباركاحتفال عيد الفطر  6

 القاعات  أو الحدائق العامة  

September 

احتفال عيد األضحى واليوم الوطني وختام  7

  األنشطة

  القاعات أو الحدائق  إقامة احتفال في إحدى

يعكس صورة حسنة للدين اإلسالمي ويعكس 

 ثقافة المملكة العربية السعودية 

  المشاركين في المتخرجين ويتم تكريم

توزيع و 2017أنشطة النادي خالل العام 

 الدروع التذكارية

November 

 الوحدة

 شعارنا

 التميز

 هدفنا
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  :مالحظة 

  ونرحب بإنضمام األعضاء للعمل باللجان,  2017الهئية اإلدارية لدروة النادي لعام تم تشكيل. 

  ات الرسمية للنادي.على القنوالنادي ملك للجميع ونرحب بإستقبال المقترحات 

 حسب مشاركة أعضاء النادي والدعم المالي  والتطوير جميع األنشطة المذكورة قابلة للتعديل

 .سواء من الملحقية أو من األعضاء

 

 هذا وهللا ولي التوفيق ...,,,,,

 

 

 

 للتواصل واالستفسار

 محمد الطويرقي

 0434558747جوال / 

 gmail.com2520moh@ايميل / 
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