
٢٠١٧البرنامج االنتخابي لرئاسة النادي السعودي في ملبورن   
 
: #رؤیةـمبتعثشعار النادي 	

 
 رؤیة النادي:

التطوعیةالطالبیة للجودة والتنظیم العالي لألعمال نموذج متمیز ان یكون النادي السعودي بملبورن   
 

 رسالة النادي:
والیة فیكتوریا  ومرافقیھم في والمبتعثات واالجتماعیة للمبتعثینتقدیم كافة الخدمات االكادیمیة والثقافیة  	

	
 السیرة الذاتیة:

	االسم: سلطان محمد الحیاني
 عبد العزیزبجامعة الملك  محاضر -
رشحت خاللھا كممثل لكلیة العلوم في العدید  ،عبد العزیزمن جامعة الملك  ٢٠١٠عام  البكالوریوسحاصل على درجة  -

 فرسان الجامعة وغیرھا. والتقنیة،للعلوم  عبد هللاجامعة الملك من الفعالیات واألنشطة مثل الملتقیات العلمیة مع 
 .٢٠٠٩عام  عبد العزیزباحث في مجال الكیمیاء الحیویة الطبیة من جامعة الملك  أفضلحاصل على شھادة  -
في خاللھا  شاركت, ٢٠١٤دة الماجستیر من جامعة رایت ستیت في الوالیات المتحدة األمریكیة عام حاصل على شھا -

 العدید من المؤتمرات العلمیة واألنشطة االجتماعیة.
جدد في , لجنة الطالب الفي بیركليشاركت في العدید من األندیة الطالبیة السعودیة واألمریكیة مثل النادي السعودي  -

 وغیرھا في والیة اوھایو بامریكا بجامعة رایت ستیتامریكا, النادي السعودي في بیركلي,  	ESIمعھد 
 امراض السرطان في مركز ھادسون لألبحاث-في علم المناعة األسترالیةحالیا، باحث دكتوراه بجامعة موناش  -
 یة األسترالیة النیوزلندیة للجھاز التنفسيعضو الجمع -
 للجھاز التنفسي اسیا والمحیط الھادي دولجمعیة عضو  -
 حاصل على مكافئة التمیز من الملحقیة الثقافیة بأسترالیا. -
 المجلس الثقافي السعودي للمبتعثین عضو الھیئة اإلداریة ونائب رئیس العالقات العامة في -
 لألعمال التطوعیةعضو منظمة ھاند باي ھاند  -
 

 اھداف النادي:
	خ مفھوم العمل التطوعي المنظم وتأكید أھمیة االتقان والجودة في االعمال التطوعیةترسی	-１
	تفعیل مشاركة المبتعث الفعالة في المجتمع االسترالي	-２
	تعزیز روح المواطنة واھمیة التحلي بالھویة اإلسالمیة 	-３
	علمي والمعرفي تحفیز المبتعثین والمبتعثات على التمیز ال	-４
	دعم المبتعثین والمبتعثات من خالل تسلیط الضوء على انجازاتھم	-５
			.لھمفتح مجال المشاركة للجمیع سواء باألفكار أو العمل المیداني وتقدیم الدعم  	-６
 ریافیكتوجمیع جامعات والیة المجلس البلدي وتسجیل النادي السعودي في ملبورن كمنظمة غیر ربحیة في 	-７

		الدولیین.  مات الطلبةومنظالجامعات المجلس البلدي بالوالیة وواالستفادة من الخدمات المقدمة من 
 ةوكذلك األندیوكندا وبریطانیا كأمریكا  االبتعاثمن التجارب الناجحة لألندیة السعودیة في دول  االستفادة	-８

	السابقة في استرالیا
	یخص المبتعثین والمبتعثات في كل شؤونھم.  فیما والملحقیة الثقافیةالتواصل مع السفارة السعودیة 	-９

 
 برامج النادي:

 
	البرامج االجتماعیة: -1

	إقامة وتنظیم المناسبات الدینیة والوطنیة مثل اإلفطار الرمضاني واحتفاالت األعیاد والیوم الوطني. •



	الفعالیات وتغطیتھا لجمیع المناطق.تنظیم رحالت بشكل دوري للمبتعثین والمبتعثات مع مراعاة تنوع  •
	التركیز على تلبیة احتیاجات الطالب الجدد وتذلیل العقبات التي تواجھھم. •

 
 

	ألیة التنفیذ: -
	.الفئات لجمیع المناسبة االماكن اختیار مراعاة مع واالطفال والنساء للرجال ترفیھیة اجتماعات •
	.ملبورنوجنوب الرمضانیة شمال  البرامج افتتاح  :2017 مایو 27 السبت •
	.وجنوب ملبورن شمال رجالللافطار رمضاني   :2017 یونیو 3 الجمعة •
	.ملبورنوجنوب  ملبورن شمال نساء رمضاني افطار :2017 یونیو 10 الجمعة •
شمال وجنوب  للرجال والنساء واالطفال المبارك الفطر عید احتفال :2017 یونیو 25 االحد •

	ملبورن.
	.المنتجة االسر مھرجان اقامة: 2017 اغسطس 12 السبت •
	وحفل الخریجیناحتفال الیوم الوطني : إقامة 2017ر بسبتم 30 تالسب  •

 
ة والیفي المقامة على المشاركة الفاعلة في المناسبات المجتمعیة تحرص إدارة النادي  المشاركة المجتمعیة: -2

على سبیل  ،بما ینعكس على صورة المملكة خارجیاین السعودیین الصورة الحقیقیة للمبتعثفیكتوریا لتوصیل 
 :المثال

 الفعالیة التاریخ
5/3/2017 Clean Up Australia Day یوم النظافة األسترالي 
8/3/2017 International Women's Day یوم المرأة العالمي 

21/3/2017 International Day for the Elimination of Racial Discrimination 
 الیوم العالمي لمكافحة التمییز العنصري

14/6/2017 World Blood Donor Day الیوم العالمي للتبرع بالدم 
16/8/2017 Melbourne welcome day یوم الترحیب األسترالي 

5/12/2017 International Volunteer Day یوم التطوع العالمي 
 

	
	البرامج العلمیة: -3

لوم لجنة الھندسة وع الطبیة،تكوین لجان علمیة متخصصة، على سبیل المثال ال الحصر: لجنة الطب والعلوم  -
	لجنة الدراسات االنسانیة والعلوم اإلداریة وغیرھا الحاسب،

	المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمیة:انشاء حلقات وصل علمیة یتم من خاللھا عقد  -
	2017سبتمبر  29مؤتمر المبتعثین العلمي:  •
	اللقاءات العلمیة: تتم اللقاءات العلمیة من خالل التنسیق مع الجمعیات العلمیة حسب التخصص •

	مثل:	عقد دورات تطویریة تھدف الى الرقي بالمستوى العلمي واألكادیمي للمبتعثین والمبتعثات -
	ت كتابة البحث العلميدورا  •
	دورات ریادة االعمال واالدارة •
	دورات نسائیة لتصمیم االزیاء والموضة •
	دورات تطویر اللغة االنجلیزیة كاالیلتس وغیرھا  •

	دعوة العلماء والمفكرین في والیة فیكتوریا للمشاركة في أنشطة النادي العلمیة. -
	.٢٠٣٠تناغم مع رؤیة المملكة تشجیع الباحثین والباحثات بتوجیھ ابحاثھم بما ی -
 للتحدث عن تجارب ما بعد االبتعاث. اإلنترنتاستضافة مبتعثین سابقین عن طریق  -
	

	
	البرامج الثقافیة: -4

	.العربیة واللغة الشریف والحدیث الكریم القران لتعلیم دراسیة فصول وتنظیم إقامة -
 للتنوع العالمي ومالی في المشاركة مثل السعودیة، بالثقافة بالتعریف األسترالیة الثقافیة المناسبات استغالل -

	2017 مایو 21 تاریخ في الثقافي



          الدولي والیوم ،2017 فبرایر 4 للسرطان العالمي كالیوم العالمیة واألیام المناسبات في الفاعلة المشاركة -
	.وغیرھا 2017 مارس 21 العنصري التمییز على للقضاء

 .الحوار مفھوم من ویطور والثقافي المعرفي بالتبادل یھتم ادبي صالون انشاء -
	تعزیز ثقافة القراءة وتبادل المعرفة بین المبتعثین.إنشاء نادي الكتاب ل -
 .عثةوالمبت بالمبتعث المتعلقة الجوانب جمیع لتشمل محتویاتھا لتنویع والسعي النادي مجلة تطویر -
الجامعات التي یدرس بھا المبتعثین لحل العقبات التي قد تواجھھم في  وزیارات لمسؤولينظیم لقاءات ت -

 دراستھم
صة والخا والمؤسسات الحكومیةالشركات  رؤساءبعض تنظیم لقاءات عبر القنوات اإلعالمیة الحدیثة مع  -

 عودیة.في المملكة العربیة الس تعني بتوظیف المبتعثین لمعرفة مكامن القوة في المنافسة الوظیفیة التي
سھیل لت والیة فكتوریا والخاصة فيعن برامج التدریب في المؤسسات الحكومیة  المسؤولیناستضافة  -

 .واكتساب الخبرة والمبتعثاتعملیة تدریب المبتعثین 
 

	البرامج الریاضیة: -5
	30/7/2017بتاریخ  ملبورن مارثون في للمشاركة فریق تكوین •
	2017شھري ابریل ومایو  الطائرة وكرة القدم لكرة الجامعات دوريإقامة  •
	والدولیة األسترالیة والفرق السعودیین المبتعثین بین ودیة مباریات اقامة •
 اریةالن والدراجات السیارات وسباقات والسباحة والتزلج الخیل لركوب مختلفة ریاضیة رحالت اقامة •

	وغیرھا
	تسلیط الضوء اإلعالمي على إنجازات المبتعثین الریاضیة •

	
فعالیات ال وذلك بتنظیمبأبناء المبتعثین  االھتمامیسعى فریق عمل رؤیة مبتعث الى  :المبتعثینبناء أ -6

وتتنوع ھذه الفعالیات لتشمل الثقافیة والریاضیة تناسب فئاتھم العمریة  والمسابقات التيوالمشاركات 
	الیة ذات العالقة من برامج البراعم التي تنظمھا المؤسسات األستر االستفادةو االجتماعیةو
	

	:تمویل أنشطة النادي -7
	المیزانیة المقدمة من الملحقیة  •
	التي لھا عالقة بالطلبة السعودیین والجامعات األسترالیةوالمؤسسات الرعایة من قبل الشركات  •
 السعودیة.في المملكة العربیة  ورجال األعمالوالمؤسسات الرعایة من الشركات  •

 
 للنادي:الھیكل اإلداري 

 
 سلطان الحیاني رئیس النادي

 محمد الحفظي نائب رئیس النادي
 أسامة المغامسي امین النادي

 عبدهللا الظافري نائب الرئیس لجمعیة شمال ملبورن
 عبدهللا القحطاني نائب الرئیس لجمعیة جنوب ملبورن

 ھبھ زاھد نائبة الرئیس للقسم النسائي
 خالد الصالح مدیر العالقات العامة

 مشعل الدیحاني رئیس الھیئة االستشاریة
 ناصر المطیري اللجنة الدینیةرئیس 

 حمزه مشرف رئیس اللجنة العلمیة
 بدر النملة رئیس اللجنة الثقافیة 

 بسام ال یسر رئیس اللجنة االجتماعیة
 علي محزري رئیس اللجنة الریاضیة 
 عبدالعزیز الرقیعي رئیس اللجنة اإلعالمیة

 دعاء رشوان یسة لجنة مدارس االبناءرئ
 وعد الجعید لقسم النسائيارئیسة مساعدة 

 
 



 
:المحتملة ألنشطةالمبدئیة لمواعید ال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

 مفتاح األنشطة:
 

 نشاط اجتماعي 
 مشاركة مجتمعیة 
 نشاط علمي 
 نشاط ثقافي 
 نشاط ریاضي 
 محتملةأنشطة  

 


