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 المقدمة

 

الحمد c رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد بن عبد هللا، النبي الكریم، وعلى آلھ وأصحابھ 

 الطیبین الطاھرین. 

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلھُ َواْلُمْؤِمُنوَن﴾ وبقوة العطاء في العمل  ایمانًا بقول هللا تعالى ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسیََرى هللاَّ

الجماعي التطوعي فإننا نركز في برنامجنا االنتخابي على مبدأ التخصیص وتقسیم العمل بین األعضاء 

لنرتقي بمستوى الخدمات على اختالفھا من برامج دینیة وثقافیة وتعلیمیة وأمنیة والتي سوف تقدم للطلبة 

والطالبات المتواجدین في والیة فكتوریا والقادمین إلیھا. إن الھدف األسمى لإلدارة القادمة وأعضائھا ھو 

جعل خدمة اخواننا واخواتنا الطالب والطالبات ومرافقیھم واعانتھم على تجاوز الصعوبات في غربتھم 

نصب أعیننا. كما أن اإلشراف على تنفیذ البرامج التي تم ذكرھا ومتابعتھا ھو عمل تطوعي بحت یعتمد 

على تكاتف الجمیع سواء من یمثل النادي السعودي بھیئتھ اإلداریة وكذلك تفاعل الطلبة والطالبات مع 

 البرامج المقدمة لھم.

كما نولي الشفافیة التامة القدر الكامل في تعامالتنا وبالتالي فقد تم تقسیم اللجان الرئیسة الى لجان فرعیة 

تشكلت حسب الحاجة الملحة لكل مھمة على انفراد لذلك تم تشكیل فریق عمل متمكن من ذوو الخبرات 

ومن مختلف الفئات العمریھ لكي نتمكن من اكمال مسیرة العطاء لمن سبق لنا من اإلخوة لنرقى بعمل 

احترافي منظم یلیق بمكانة النادي ویلبي طموحات الطلبھ ویعكس صوره مشرفھ ألبناء وبنات بلد 

الحرمین الشرفین. وأخیرا نتعھد بتنفیذ البرنامج االنتخابي ما أمكن إذا حالفنا الحظ، وإذا لم یحالفنا الحظ 

 سوف نكون أول المھنئین للفائز بھذه الخدمة التطوعیة الشریفة.
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 السیرة الذاتیة

 شبیب محمد الحنتوشي االسم :

 سنة ٣٥ لعمر:ا

 وزارة الصحه العمل: 

 اخصائي أشعه الوظیفة: 

 متزوج االجتماعیة:الحالة  

 :الخبرات 

 في مستشفى ساجر العام (سنتین) األشعةیس قسم ئر

 شھور) ٦( زملك سلمان بن عبدالعزيالمتدرب متعاون، مستشفى 

الغرفة التجارية بالرياض و الموارد البشرية ,  ,دورة تھیئة طالب العمل في القطاع الخاص

 ھـ.1426

 ھـ.1427دورة السلوك االداري االحترافي، مركز الدراسات والتنمیة االدارية, .

 سنوات)  ٣التدريب في مستشفى ساجر ( إدارةمدير 

 ةتلفالت مخحضور العديد من الدورات والمؤتمرات في مجا 

 :وسائل التواصل

 +   61435906747رقم الجوال:

 m111-m@hotmail.com يمیل:اإل
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 الھدف

المبتعثات وعائالتھم على التكیف مع بلد االبتعاث وتذلیل العقبات  مساعدة المبتعثین و .1

 .فترة تواجدھم في بلد االبتعاث تواجھھم خاللالتي قد 

 اإلبداعيفكر الوتنمیة  انجازشھادة إلى ي تغییر مفھوم االبتعاث من المساھمة ف .2

 .٢٠٣٠والتطوعي تحقیقا لرؤية المملكة العربیة السعودية 

 الرسالة

 خلق بیئة خصبة للمبتعثین تعزز من ثقافة العمل التطوعي وتساھم في إبراز االنجازات العلمیة

وادر نخبة من الكإشراف لھم بما يتماشى مع تعالیم ديننا الحنیف وتحافظ على الھوية الوطنیة ب

 .المؤھلة علمیا وعملیا تحت مظلة رسمیة ممثلة بالنادي السعودي

 الرؤيا

مشعال ثقافیا وعلمیا يروي للعالم آن  2017أن يكون النادي السعودي في مدينة ملبورن 

 العملالمبتعث السعودي خیر سفیر لمملكته الحبیبة الرائدة على مستوى العالم في 

المبتعثین سوف تكون يوما ما لھا الريادة في المجال العلمي  أبنائھا التطوعي والتي بسواعد

 والثقافي على مستوى العالم. 
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االجتماعیةاللجنة   

مساعدة الطالب الجدد على التكیف في بلد االبتعاث من خالل مساعدتھم على توفیر  

وتوفیر سكن مؤقت حال االحتیاجات االساسیة ابتداء من تنظیم استقبالھم في المطار 

 وصولھم، فتح حساب بنكي، تعريفھم بأماكن تواجد المراكز الصحیة.

 اإلنجلیزيةتقديم المشورة لھم حیال السكن والمواصالت وشركات التأمین ومعاھد اللغة  

 الجیدة وغیرھا من االمور الحیاتیة التي يحتاج الیھا المبتعثین الجدد. 

النظامیة في بلد االبتعاث كاستخراج رخص السر مساعدتھم على إنھاء االجراءات  

 راءات البیع والشراء للسیارات وغیرھا.  إجالمرورية، 

صعوبات وعقبات في الطلبة والطالبات من  يتعرض لهتشكیل لجان فرعیة لمعالجة ما  

 . مختلف النواحي

دمة ي خفیما يسھم فالتعاون بین المنظمات الطالبیة الدولیة في الجامعات االسترالیة  

 الطلبة والطالبات واكسابھم مھارات اضافیة وتبادل الخبرات مع ھذه األندية.

والعمل على إعداد تنظیم الرحالت للطلبة والطالبات واالشراف المباشر علیھا وتنويعھا  

الذي و االماكن االثرية والمعالم التاريخیة والثقافیة بأسترالیادلیل سیاحي للطلبة عن 

 الفراغ.المبتعثین والمبتعثات زيارتھا في أوقات من خالله يستطیع 

والمھرجانات  والترفیھیةنشر تقارير مفصله عن االماكن السیاحیة إشراك الطلبة ب 

 على مواقعزيارتھا وتمكین األعضاء من نشر تعلیقاتھم وخبراتھم قاموا بوالمطاعم التي 

 الفائدة بینھم. لكي تعم التواصل االجتماعي 

ع أصحاب المنافع كمعارض السیارات المحالت التموينیة للحصول على عقد اتفاقیات م 

 تخفیضات واستشارات من أصحاب ھذه المنافع.

في الجامعات االسترالیة وتقديم على قبول ة الطلبة السعوديین على الحصول مساعد 

  لھم النصح والمشورة عن البرامج الدراسیة في حال لزم االمر. 

المرافقین والتواصل معھم بخصوص بعض الدورات القصیرة التي العمل على حصر  

 تساعدھم على تطوير مھاراتھم واستثمار أوقات فراغھم في بلد االبتعاث.
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حصر أسماء الطالب والطالبات في المراحل المتوسطة والثانوية من اجل تھیئتھم   

 المبتعثین.  باءإلنتعدھا األكاديمیة السعودية في جاكرتا  االختبارات التيإلجراء 

والعلمیة ةثقافیاللجنة ال  

تنظیم دروس خصوصیه تطوعیه للطلبة الراغبین في الحصول علیھا وسیكون ھنالك  

ن في المبتدئی والطلبةالمحترفین  الطلبةلجنة متخصصة في ھذا الشأن للتنسیق بین 

 .الدراسیةمختلف المجاالت 

بشكل مستمر عن طريق فريق عمل  تفعیل مواقع التواصل االجتماعي للنادي وتحديثه  

 متخصص في مجال الحاسب االلي والبرمجیات.

تفعیل الموقع االلكتروني لنادي الطلبة وتحديثه بشكل مستمر عن طريق فريق عمل   

 متخصص.

إقامة معارض ثقافیه وفنیة تتفق مع تطلعات الطالب والطالبات مما يسھم في تطور  

 وصقل مھاراتھم العلمیة والمعرفیة.

عقد العديد من الدورات القصیرة في مجاالت عدة باالتفاق مع مراكز تدريب متخصصة  

 ومعتمدة وعلى يد متخصصین في جمیع التخصصات.

اقامة مسابقات شعرية ومسابقات في القصص القصیرة والروايات للمھتمین بھذا  

 الجانب من الطلبة والطالبات السعوديین.

خصصات داخلیاً وخارجیاً تنظیم مسابقة ثقافیة بین استضافة رموز واعالم من كافة الت 

 المنظمات الطالبیة الدولیة االخرى.

العمل على تنظیم المؤتمرات العلمیة مما يسھم في تطوير مھارات الطلبة في مجاالت  

 البحث العلمي والنشر في المجاالت االكاديمیة.

یة عض التخصصات العلماالستفادة من الطلبة المتخصصین في بعض البرامج التقنیة لب 

  في إقامة دورات مجانیة لھذه البرامج.  )SPSS, SAP, Microsoft Officeمثل (
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ةعالمیالااللجنة   

وخصوصا في المناسبات  السعودية العربیة بالمملكةعداد البرامج االعالمیة للتعريف إ 

 .الوطنیة

المتخصصة في شؤون الطلبة  عداد الصحف الحائطیة والنشرات االعالمیة واالخباريةإ 

السعوديین في استرالیا ومتخصصة في نشر اإلنجازات العلمیة للطلبة السعوديین في 

 استرالیا. 

 تأسیس مجلة دورية للنادي وانشطته تشرف علیھا نخبة من الطالب والطالبات. 

االطالع على ما تنشره او تذيعه وسائل االعالم والتنسیق مع المكتب االعالمي  

رة خادم الحرمین الشريفین والملحقیة الثقافیة بكانبرا الستخدام حق الرد على بسفا

 العربیة السعودية.  ما يمس االسالم والمملكة

البدء في خدمة(تواصل) للتواصل مع كافة الطلبة والطالبات عن طريق ھذه الخدمة  

الندوات ولتكون حلقة الوصل بین الطالب والنادي من حیث االعالن عن كل االنشطة و

وذللك باستخدام مواقع التواصل  الطلبةواالحتفاالت التي سوف يقوم بھا نادي 

  االجتماعي.

طباعة دلیل الطالب وتسلیمة الي جمیع الطلبة والطالبات ومحاولة تحديثه لیكون دلیالً   

شامالً ومرشداً ملموساً يفي بكل متطلبات الحیاة من سكن وتنقالت ومعیشة وتعامل 

 ومعايش. 

إنشاء تطبیق الكرتوني لألجھزة الذكیة بحیث يحتوي على تحديث أنشطة وبرامج  

 النادي ومواقعھا بشكل مستمر. 
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الرياضیة اللجنة  

  االخرىعمل نشاطات رياضیة مشتركة مع االندية  

 مستوى الجامعات اقامات دوري لكرة القدم وآخر لكرة الطائرة وااللعاب االخرى على  

  . على اشتراك في نادي رياضي تسھیل مھمة الحصول 

قامة الندوات الرياضیة من خالل استضافة المتخصصین في المجال الرياضي فیما إ 

 يتعلق باللیاقة البدنیة، 

 إقامة الدورات في اإلسعافات االولیة في حال التعرض إلصابات المالعب. 

 لمختلف االعمار. إقامة دوري باليستیشن 

الحصول على الرخص الالزمة لممارسة بعض االنشطة المعلومات عن كیفیة  توفیر 

 .النارية والتزلج، والصیدوركوب الدراجات  الرياضیة لبعض األلعاب الرياضیة كالسباحة

 اللجنة الدينیة

 

  توفیر بیئة إسالمیة في بالد الغربة. 

بالقرآن الكريم وتطبیقه في حیاتھم  باالھتمامتشجیع الطالب المبتعثین خصوصا  

    العملیة.

 الصحیحة الصورةإظھار النموذج األمثل في التعامل النبوي مع غیر المسلمین وعكس  

  له.

  .مشبوھةفي أي تیارات فكريه أو تجمعات  االنخراطتوعیة المبتعثین الجدد بعدم  

  إيجاد مصدر فتوى موثوق يجیب على أسئلة المبتعثین الفقھیة. 

  إحیاء ببعض من سنن النبي صلى هللا علیه وسلم بطرق مبتكرة. 

 تنظیم رحلة للمتحف اإلسالمي في ملبورن وذلك بالتعاون معھم. 

إقامة ملتقیات ومقابالت مع عدد من الشیوخ من السعودية وذلك عن طريق  

 استضافتھم وايصال رسالتھم على مواقع التواصل االجتماعي.
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تواجه الطالب  التي الشائعةتنسیق ورشة عمل بكیفیة الرد على األسئلة الدينیة  

 المبتعثین أثناء دراستھم.

 مسابقة حفظ األذكار لألطفال. 

سلسلة بطاقات رمضانیة إلكترونیه يومیة بعنوان "كیف تحظى بدعاء النبي صلى هللا  

 علیه وسلم".

 تنسیق واعداد مقطع فیديو ھادف وقصیر. 

 .يارة تحمل قیما كبیره لدار المسنین أو المرضى مع ھدايا بسیطةتنسیق ز 

 لجنة المتابعة والتقويم

 

متابعة أداء النادي بشكل مستمر بما يضمن تحقیق الھدف األساسي من العمل على  

 إقامة النادي االساسي 

 خططو اتوالی برامج تشكیل لجنة استشارية لالستنارة بمرئیاتھا ومقترحاتھا حیال  

 . ٢٠٣٠المملكة  رؤيةبما يتوافق مع المستقبلیة لنادي ا

 األداء تقییم عمل اعضاء النادي بشكل دوري للرفع من كفاءة  

 عن النفقات.  الشفافیة المالیة واالدارية من خالل نشر تقرير مفصل  

 مواقع التواصل االجتماعالعمل على تطوير موقع نادي الطلبة على  

 والتواصل معھم فیما يعود بالنفع على الجمیع. الطلبةات استقبال استفسارات واقتراح 

 التدخل السريع في حال الطوارئ التي تتطلب ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 



شبيب احلنتوشي                              ملبورن في السعوديین الطلبة لنادي االنتخابي لبرنامجا  

 

 11 

 

 الخاتمة 

 

الطالب السعوديین ومرافقیھم والتطلع  لخدمة جماعي عمل منظومة ثلمي السعودي النادي
واالبداع والعطاء تستمر عجلة التنمیة  وملموسة. حقیقة وجعلھا الي طلباتھم وطموحاتھم

 مساعد و شرافالا ھمة االدارة انما مجرد التنسیق ووم وبنات سلمان الحزم أبناءد بسواع
. بالتعاون مع الملحقیة الثقافیة والسفارة في استرالیا هللا بإذن تالعقبا یعمج لتخطي الجمیع  

كل ما نرجوه ان يعیننا هللا سبحانه وتعالى على خدمة ديننا وطننا وابنائه المغتربین و ان يبقى 
...  نناطو وتشريف أھدافنا تحقیقنستطیع مظلة جمیع الطالب السعوديین  السعودي النادي

. وهللا الموفق  

 

وصلى هللا وبارك على سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ اجمعین



٢٠١٧ملبورن لعام والیة النادي السعودي في  لبرامج المبدئي الھیكل التنظیمي  

 

 

 *مالحظه:

میم الب والطالبات فعلیا في تصنتطلع الى ضم أكبر عدد ممكن من الطلبة السعوديین لتولي تنفیذ المھام التي تم ايضاحھا في الھیكل السابق وذلك بھدف تفعیل مشاركة الط

 وتنفیذ البرامج التي سوف تعود علیھم وعلى اسرھم بالنفع

الرئیس
شبیب  .أ

الحنتوشي

نائب الرئیس 
للقسم 
النسائي

بمام ابو زنادة. أ

البرامج العامة
ولید الراشد. أ

البرامج 
االجتماعیة

لجنة الحاالت 
الطارئة

تنظیم  لجنة
المناسبات

الیوم مناسبة 
الوطني

 مناسبة عید
االضحى 
المبارك

 مناسبة عید
الفطر المبارك

لجنة استقبال 
الطالب الجدد

اللقاءات  لجنة 
التعريفیة 
للطالب 

المستجدين

لجنة اإلسكان 

الترويحیة البرامج

البرامج الدينیة
البرامج 
الرياضیة 
والترفیھیة

البرامج 
الحوارية

 البرامج
التعلیمیة

الدورات 
التدريبیة

على  مشرف
المدارس 

السعودية البناء 
المبتعثین

رئیس ناىب 
النادي التحاد 

الطلبة 

بدر الصیعري. أ 

اتحاد الجنوب  اتحاد الوسط اتحاد الشمال 

سر  أمین
النادي

سلطان . أ
العتیبي

النادي للشؤن اإلداريةرئیس ناىب 
والمالیة 

ماجد الشھري. أ

لجنة لعالقات 
العامة

 المنسق
االعالمي

مواقع  مشرف
التواصل 

االجتماعي

أمین الصندوق


