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 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى ٓاله 

 .وصحبه أجمعين

 

العالقات والروابط االجتماعية ال يخفى عليكم أهمية العمل التطوعي في المجتمع من تقوية 

واكتساب الخبرات والتفاعل والتواصل مع اآلخرين وذلك لما له من مردود إيجابي على 

الشخص نفسه من راحة في النفس والشعور باالعتزاز والثقة في النفس وقبل ذلك األجر 

ول الرس األحاديث الشريفة في فضل العمل التطوعي عن العظيم من هللا سبحانه وتعالى ومن

   -صلى هللا عليه وسلم قال :

  "خير الناس أنفعهم للناس"

 "ألن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مأية ركعة"

 

 
 :الذاتيةالسيرة 

 
 عبدهللا راضي البالدي : االسم
 متزوج ولدي طفالن : االجتماعية الحالة
 المعلومات تقنية تخصص في طالب : الحالي الوضع

 

 العمل التطوعي: في السابقة الخبرات
  ١١٢٢عضو اللجنة التنفيذية في مجلس رابغ البلدي 

  ١١٢٢عضو اللجنة الثقافية في النادي السعودي 
  ١١٢٢عضو اللجنة الثقافية في النادي السعودي 

 
 

 المؤهالت العلمية:

 المعلوماتتقنية  في البكالوريوس درجة وزارة التعليم لنيل من مبتعث 

 الملك عبدالعزيزمن جامعة العامة في االدارة  دبلوم 

  دبلوم عالي من معهدTIFE  م١١٢٢ 

 فلندرز جامعة / الدراسية الجهة 
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 نائب الرئيسمنصب 

 

 :السيرة الذاتية
 الناحل مقبلاحمد  : مـالسا

 نتامتزوج ولدي طفل : االجتماعية الحالة
 التمريض  تخصص في طالب : الحالي الوضع

 

 العمل التطوعي: في السابقة الخبرات
 

  مستشفى الملك سعود( سنة 14االدراي الحكومي لمدة  المجالفي العمل (. 

  سنوات متتاليه 10ة الحجيج لمدة خدماعمال الحج وفي المشاركة. 

  اشهر. 3لمدة  في دولة باكستان االغاثية في حملة خادم الحرمين الشريفينالمشاركة 

  ال العملالدورات في مجالعديد من دارة إفي المشاركة. 

  2012لعام في ادارة الفعاليات مع ادارة الناديالعمل. 

 

 األوسمة التكريمية:

  وزارة الداخليه لخدمة الحجاجنوط. 

 

 المؤهالت العلمية:

 ادارة مستشفيات جامعة الملك عبدالعزيزريوس وبكال. 

 جامعة فلندرز من تمريض ريوسولاكب. 

  تمريض.دبلوم 
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 : لرؤية والمنهاجاوآل
 

 :األهداف 
 تقوية الروابط االجتماعية والثقافية بين المبتعثين ومد خطوط التواصل بينهم. .1

البات طلبة والطالحرص على تنفيذ توجيهات الملحقية بأستراليا لكونها المرجعية األولى لل  .2

 ولألندية الطالبية.

تطبيق النظام االساسي لألندية الطالبية الموصى بها من الملحقية الثقافية في استراليا وتحقيق   .3

حقية السعودية في كانبرا لخدمة وزارة التعليم العالي ممثلة بالمل بأنشائها االهداف التي قامت

 المبتعثين ومرافقيهم.

المبعثات وذويهم وذلك من خالل ايجاد انشطة  و عمل االبداعي والمواهب للمبتعثينتشجيع ال  .4

 ودورات.

تلبية جميع المتطلبات االساسية والثانوية للمبتعثين والمبتعثات من ناحية الجوانب االجتماعية   .5

 النادي. كانياتإلموالثقافية وذلك وفقا 

على تذليل الصعاب بعد توفيق هللا امام السعوديين والسعوديات الجدد القادمين الى  العمل  .6

 الوالية ومساعدتهم على التكيف في البيئة الجديدة.

 .واجتماعاتهعلى ان يكون الطلبة على قرب تام من احداث النادي  العمل  .7

الحرص على ابراز جوانب التطور في المملكة العربية السعودية واستغالل المناسبات   .8

 الوطنية على وجه الخصوص.

 لتكون شبكه جيدة من التواصل بأدليدجعل الجمعيات احدى الروافد االساسية للنادي السعودي   .9

 المبتعثين والمبتعثات في الجامعات.مع 

 

 :اآلليات 
 وتطوير النادي تماشيا مع توجهات الوزارة. االستمرار في نفس النهج  .1

علي ان تكون انشطة النادي متنوعة وشاملة للتوافق مع اهتمامات السعوديين الحرص   .2

 والسعوديات.

ترغيب كافة المبتعثين والمبتعثات بالعمل التطوعي وخلق بيئة جيدة تجعلهم حرصين على  .3

 الحضور والمشاركة في اعمال النادي السعودي.

 ميع االنشطة من خالل العمل على احتواء جميع االفكار الفعالة وتبنيها.دعم ج  .4

فتح المجال لكل من يرغب في ممارسة العمل التطوعي من خالل انشطة النادي وذلك عن   .5

 طريق الجمعيات الطالبية في الجامعات.

 الفائدة.وتخصيص برامج هادفة لألطفال تدرا من قبل القسم النسائي بحيث تجمع ما بين المتعة  .6

وضع جدول زمني للفعاليات التي يمكننا القيام بها مع مراعات كافة احتياجات ورغبات  .7

 ننا المبتعثين والمبتعثات.ااخو
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 ثانيآ: التنظيمات اإلدارية

 

 :الجمعيات الطالبية 

o لعمل على تفعيل ادوار الجمعيات وجعلها روافد مهمة تتصل مباشرة بالنادي لما فيها من ا

 طالبية.خدمات 

o  ونوا على الحرص على ان يكون رؤساء الجمعيات اعضاء في ادارة النادي لكي يك

 من جميع االتجاهات.اطالع تام بعمل النادي 

o  الدورات العلمية التي الطلبة في االنشطة االجتماعية و التركيز على ضرورة انخراط

 تقيمها الجامعات وذلك عن طريق رئيس الجمعية.

o  متطلبات الطالب والطالبات عن طريق رئيس الجمعية. الحرص على ايصال 

 

 :القسم النسائي واألطفال 

 ل.فقات واالطفااتقديم برامج وفعليات ثقافية واجتماعية وترفيهية للمبتعثات والمر 

 المسلمة. أةيجابية للمرإة السعودية لتقديم صورة رأاقامة يوم الم 

 لألطفالكنشاطين منفصلين احدهما للكبار واالخر  ,قامة نادي الكتابا. 

  واخرى للنساء. لألطفالوالفائدة  الترفيهاقامة رحالت وتجمعات تجمع ما بين 

 برامج على شكل دورس لتعليم االطفال القران وبعض االحاديث واالدب واللغة العربية. 

 .اقامة ملتقيات وبرامج خاصة لألطفال بشكل دوري 
 

  جنة ٕالى :و تسعى هذه الل

  . أعداد ومتابعة البرامج الثقافية النسوية 

 أدليد إقامة مهرجان األم والطفل في مختلف ضواحي.  

 وتقديم العون لهن بمختلف أشكاله حصر المبتعثات.   

 

 :الشؤون االعالمية 

الشك ان للجانب اإلعالمي دور كبير في ابراز نجاح اي عمل كان، فاألعالم هو 

الذي يأتي بالنجاح ويظهر العمل االيجابي المقدم من انشطة وفعليات السالح االقوى 

وخالفه، كما ان الجانب االعالمي يجعل الجميع على اطالع بكل ما يحدث في النادي 

 من انشطة حتى ولو كانوا بعيدين عن تلك التجمعات والمناسبات.

 

  :االدارة المالية 

تنفيذ االنشطة والخطط االولية يحتاج الى ادارة مالية تستطيع تقسيم االمور المادية 

بشكل مناسب بحيث يكون العمل واضح وبعيد عن االخطاء التي من شانها ان تلغي 

 ممن يختصون فيمتكاملة و يتم تكوين ادارة مالية سبعض االنشطة والفعليات، لذا 

يس النادي لتيسير االمور المادية وتوزيع هذا المجال يتصل عملهم مباشرة برئ

 الميزانية حسب حاجيات كل نشاط وفعالية.
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 :الشؤون االسالمية 

لما فيه من االهمية للطالب المبتعثين وسيتم   ٥١٠٢في العام  لقسماتم استحداث هذا 

اختيار اشخاص لهم خبرة واسعة في هذا المجال وسيتركز عملهم على االهداف 

 التالية:

 .إقامة المحضرات والدروس العلمية بما فيه نفع وفائدة للمبتعثين والمبتعثات 

  اقامة حلقات تحفيظ القران والتجويد تكون مصاحبة لألنشطة المقررة اقمتها في

 لقاءات النادي.

  وذلك عن طريق الشؤون  أدليدترتيب لقاءات للمشايخ االفاضل الذين يأتون الى

ملكة مللحرمين الشرفين وكذلك المراكز االسالمية التابعة اإلسالمية في سفارة خادم ال

 العربية السعودية.
 

 في أدليد: المركز العلمي السعودي 

العام  االخوان في قبل من به البدء تم ماالعلمي واكمال  المركز تكبيربأذن هللا سنقوم ب
ة قسم تعليم اللغة العربي األول:. يضم مشروع المركز العلمي قسمين رئيسين،  ٥١٠٢

.  يوجد فرع واحد للمركز الى ه وحفظا  آقسم تعليم القران الكريم قر :والقسم الثاني
 االهداف التالية:يتم تركيز المركز على وس االن.
   تعليم كتاب هللا حفظا  وتالوة وتجويدا. 
 به.معاني القرآن ومقاصد آياته وآداالطالب والطالبات  إفهام  
 هوحفظقران الة ءقراريج طالب وطالبات متمكنين من تخ.  
  استغالل وقت االبناء و البنات بما يعود عليهم بالنفع بأنشطة تربوية وتعليمية

 .وترفيهية
 التركيز على مكامن الضعف لدى الطالب في اللغة العربية والعمل على تطويرها. 
 تعليمهم اللغة العربية  بأدوات ميسرة وبسيطة. 

 

 االستشارات: 

يجابي في حسم الكثير من يخفى على الجميع اهمية الشورى ومدى تأثيره اال ال

خاصة ممن نعلم ان لديهم الخبرة و حسن الراي والن هناك الكثير ممن  القرارات

نراء انهم يملكون الخبرة الكافية للعمل في ادارة النادي السعودي وكنا نود ان يكونوا 

حالة دون انضمامهم معنا والكن ظروفهم الدراسية و االسرية معنا في ادارة النادي 

وبعد اخذ الموافقة منهم ان يتم تشكيل لجنة سوف يتم تسميتها لجنة  رئينافقد 

االستشارات بحيث نقيم معهم اجتماعات دورية للتباحث حول امور النادي ومناقشة 

 العمل االداري بين الحين و االخر. ىعلالمواضيع التي تطرا 

 

اللجنة ئيس ر
 االستشارية

 

 عواد الظاهري حمدأ
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 ثالثآ: األنشطة والفعليات: 
 

 الدورية: اللقاءات 

ن على ان تكومل الدورية قد تكون هي االساس في انشطة النادي لذا سيتم العاللقاءات 

قدر  اتت واالختبارفي اوقات مناسبة للجميع وذلك بمراعات اوقات االجازا

بشكل عام وهذا ما يجعلنا اللقاءات ان التنويع مهم جدا لنجاح تلك  المستطاع والشك

ون اماكن االجتماعات في اماكن مختلفة بحيث تكاللقاءات حرصين على ان تكون 

افة باستضاللقاءات عادل للجميع، لنجاح هذية الفكرة قد نلجأ لتكون  لمناسبة وبشك

الجمعيات وهذا يعني ان التنويع سيكون على كل االتجاهات حيث ان المكان 

 مل ستجدد في كل لقاء.واالشخاص وطريقة الع

 

 

 :المناسبات الدينية والوطنية 

والوطنية كاألعياد وشهر رمضان نية يالداالحتفاالت في المناسبات  ةاقامالشك ان 

الكريم واليوم الوطني السعودي  يحرص عليها المبتعثون والمبتعث اينما كان فهي 

تمنحه الشعور انه قريب من وطنه  ومن اهلة وتزيل عنه هموم الغربة واتعابها لذا 

 انناإخوه ب ناعد توفيق هللا على مواصلة ما سبقفي ادرتنا للنادي للعام القادم وب سنعمل

في ادارات السابقة بما يختص بتلك المناسبات وحرصا على ان يقدم العمل بصورة 

اذا ما  االحتفاالتواماكن اقامة  الصاالت بحجزمتجددة وبشكل منظم فسوف نقوم 

انه يمكن معرفة توقيتها منذ فترة كافية وكذلك  المناسباتوضعنا في الحسبان ان تلك 

كل بش اجتماعاتنامن ادوات يمكن ان تحتاجها لنظهر جميع ما يلزم  توفير ىسنعمل عل

بشكل جيد من خالل االفكار التي سنستعين به من اللقاءات الى اظهار  اضافةمشرف 

 اهل الخبرة ومن اهل اعضاء النادي الجدد.

 

  : االنشطة الرياضية 

لى ع ة الكثير من الطلبة سيتم التركيزحرصا على التنوع في االنشطة وتلبية لرغب

المسابقات الرياضية والتي تشمل دوري لكرة القدم  إقامةاالنشطة الرياضية من خالل 

لكرة الطائرة اضافة الى النشاط الرياضي المصاحب للقاءات النادي الدورية ري وود

 .للجامعاتجمعيات الطالبية لا ألنشطةوكذلك 

 

 :االنشطة االدبية 

ت االدب وهو ما سنحاول اساسيوالقراءة من ألألدب أهمية بالغه في األنشطة فالشعر 

تنميته في انشطة النادي من خالل اقامة ملتقيات ادبية تعني بالكتاب وكذلك امسيات 

 شعرية لمنح الفرصة لمن يرى نفسة انه يمتلك الموهبة االدبية.
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 :الرحالت الترفيهية 

الرحالت في كسر الروتين  وألهميةبناء على التصوير المبدئي ألعضاء ادارتنا 

ن متنوعة الرحالت المخصصة للنادي و أن تكو الدراسي فسنحرص على زيادة عدد

 النسائي. بالقسمرحالت خاصة  ما بينما بين رحالت للقسم الرجالي و 

 :الدورات العلمية   

سيبذل النادي جهوده لمحاولة االستفادة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة النعقاد 

بعض الدورات التدريبية للطالب في نفس مجاالتهم الدراسية. كما انه من المتاح 

االستفادة من بعض الخبرات العلمية التي يتمتع بها بعض الطالب إللقاء 

 مجالتهم. تدريبية عن نفس محاضرات 

 

 :االقتراحات   

 والوصول بالمستوى لالرتقاء نقد و يحةنص و اقتراح لكل مرحبا أدليد نادي  سيكون

 .لألفضل كما هو ملموس من جميع النوادي السابقة

 األنشطة مقترح

 المقترح النشاط نوع
 وعلمي ثقافي

 
 دراسي فصل كل في ثقافي منتدى

 المبتعث إلى المبتعث من ويقدم الخبرات تناقل برنامج
 )انجليزي /عربي( واإللقاء التحدث مهارات في عمل ورشتي
 اللغة لطلبة االنجليزية اللغة مهارات تطوير في عمل ورش

 الجامعات في البيانات قواعد واستخدام البحثية المهارات في عمل ورشة
 

 اجتماعي
 

 للطالبات شهرين كل لقاء, للطالب شهري لقاء
 العيدين حفل
  الخريجين حفل
 السعودي الوطني اليوم

 للطالبات رمضاني ءلقا, للطالب رمضان في ءاتلقا  

 رياضي
 

 الجامعات تنظمها التي البطوالت في النادي باسم المشاركة
 الشهرية اللقاءات في رياضي دوري
 اسبوعي ترفيهي رياضي لقاء
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 المقترح العمل فريق
 

 المهمة
 النادي رئيس
 راضي البالديعبدهللا 

 النادي رئيس نائب
 الناحلمقبل أحمد 

 المالية الشؤون مدير

 الشؤون الرياضيةو  والعلمية الثقافية الشؤون مدير

 النسائية اللجنة رئيسة

 والفنية التقنية و اإلعالمية اللجنة رئيس

 اللجنة االسالمية رئيس

 ومرافقيهم والطالبات المبتعثين الطالب استقبال لجنة

 السعودي مييعلتمدير مدرسة االبناء والمركز ال

 من هم اعضاء النادي؟
 ينجميع المبتعثو  هم اعضاء للنادي،  أدليدجميع ابناء الوطن من طالب وطالبات ومرافقين في 

   و المبتعثات هم أعضاء في النادي السعودي ونرجو من الجميع المساعد لتحقيق أهدافنا.

عمل صالحة إلبراز المجهودات الفردية المقدمة من بيئة النادي السعودي يمثل مظلة تهيئ 

 .ى لإلدارة مهمة االشراف العام ومساعد الجميعملموسة ، وسيبق األعضاء وجعلها حقيقة

هللا العون و السداد في حمل ل و اسأالعمل ليس بتشريف ولكن تكليف  هذا :تاما  خ

هذه االمانة و عكس الصورة المشرفة للسعوديين والسعوديات في استراليا خصوصا  

 في أدليد.
 

 عبدهللا راضي البالدي                                                         

abdullahalbeladi@gmail.com 
 7466513787 

mailto:abdullahalbeladi@gmail.com

