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 2017  سيدنيب السعودي  النادي رساله
هذا  تؤسٌس وساعدت فً سبقتنا وتشرفت بخدمه المبتعثٌن جمٌع اإلدارات التًفً البداٌة اوجه الشكر الى  

األهداف  اهم فً تحقٌق المسٌرة نكمل بدورنا نطمح الى ان ونحن فً استرالٌا الثقافٌة الملحقٌة النادي تحت قٌاده
 كل  وتشرٌفها فً السعودٌة العربٌة المملكة تمثٌل فً مختلف المجاالت و والخبراتم وهو تحصٌل العلو

 ا  رٌاضٌ او اجتماعٌا ثقافٌا او اكادٌمٌا سواء المجاالت
 *نسعى لتحقٌق االفضل بؤفكار جدٌده وبمشاركة الجمٌع 

 وانتقادكم فً عٌن االعتبار  ذ بارئكماألخ*سوف ٌتم  
 بكل شفافٌة االحقٌة  فً طرحها ومناقشتها لها / هل* كل من لدٌه فكره او نشاط معٌن 

 4101* نسعى لتفعٌل دورنا فً تحقٌق رإٌة السعودٌة
 *النادي السعودي فً سٌدنً مسئولٌة الجمٌع 

التً سوف تترجم بآذن هللا على ارض  األفكار خاللمن مختلف ونقله نوعٌه  سوف ٌكون عام ٧١٠٢
  كمبدعم الواقع

 
  

 

 : رؤيه
  على سوآءا االبتعاث بلد المبتعثٌن فً تواجه التً ابمٌة قدرات وتذلٌل الصعالنادي هو بٌئة خصبة لتن

ٌد العون وخلق روح التعاون والتكاتف بٌن المبتعثٌن برزنامة أنشطة  مدو ًأو االجتماعاالكادٌمً  المستوى
  ثقافٌة واجتماعٌة ورٌاضٌة وفعالٌات

  

 

 

 7102 النادي شعار
  افضم بٍئت صُبعت َحٕ بٍذ ٌذا
  

 



  :األهداف
ٌع ,الثقافٌة ٌةاعاالجتم نشطةأٌة عام ورٌتنظ   *  ٌة ألعضاء النادي) جم  ٌاض  ٌن والر   همٌ( ومرافق   المبتعث 
ٌما  الصعوبات التً وتذل ٌل ٌندالمستج مساعدة الطالب*     . ذلكٌتعلق بالدراسة والسكن ونحو تواجههم ف 
 او خارجها بمساندة اتحاد الطلبة الجامعات داخل باألعٌاد المختلفة واحتفاالتهملنشاطات الطلبة  شراف الناديإ* 
  دور اتحاد الطلبة فً الجامعات  ودعم  تفعٌل* 
 بعثته لتحق ق أهداف الجو النفسً للمبتعث فً مقر ته ٌئة أي برامج تخدم وتساعد علىالمساهمة فً انجاح  * 

   ابتعاثه
  

 تحقيقها والياث النادي اهداف من( 01)المادة تطبيق مرعاة مع

  النحو التالً: تم تقسٌم األهداف على

 
  العلمية: األهداف 
 ً االٔسبط االكبدًٌٍتتجزي ف   ًت انتٍٔانًؤتًزاث انعهً االَشطت ًٍ فٌٍانطهبت انسعٕد تمثٌل*
   )بؤشراف االتحادات الجامعٌة( ة ودعم انشطتهاٌ  إنشاء الروابط العلم*
            بٌن  وتعزٌز التواصل األكادٌمٌة الجامعٌة الملحقٌة واالستفادة من الخدمات تقدٌم دورات تعلٌمٌه بالتنسٌق مع *

  التخصصات والمجاالت مختلف فً وتبادل الخبرات بٌنهم  المبتعثٌن
 فً حال وجود أي عقبه تواجه الطالب  المباشرة لطالب او المساعدة االستشارة تقدٌم*

 او عن طرٌق النادي الجامعة فً الطلبة عن طرٌق اتحاد لغة، جامعه( )معهد التعلمٌة المنشئة فً
  جدولة وتنظٌم لقاءت علمٌة وورش عمل تناسب جمٌع المراحل*

 

   
 :األهداف الثقافية 
 بالتنسٌق مع  الجامعات وٌكون المجال مفتوح للجمٌع رعاٌة ثقافٌه تحتانشطه  إقامة*
   اتحادات الجامعات التً تمثل النادي 

 (الحقب ٌحذد) مسابقات امسٌات ثقافٌه و إقامة*

  الحقا()ٌحدد تارٌخه ومكانه  من األفكار لالستفادة هادفه فً اكثر من مجال تمناظرا إقامة*

 (انهبت إَجبساث ) اضبفت عبو بشكم ٔانطالة انُبدي اخببر تتُبٔل انتً انذٔرٌت انُشزاث أصذرا*

لنشر مقاالت للمبتعثٌن فً كافة المجاالت فً موقع النادي ووسائل التواصل   متخصصه لجنة انشاء*
  االجتماعً

والتعرٌف  الرٌادي وتعرٌفها بالشكل المملكة فً الجامعات لتمثٌل الدولٌة فً المعارض المشاركة*
  ٧١٠١ السعودٌة رإٌهب
   المناطق ومنسقات منسقً بالتنسٌق مع واالضحى الفطر المبارك داأعٌ فً المشاركة*
سوف  تًوال  والسفارة الملحقٌة بالتنسٌق مع ٧١٠٢فً إقامة حفل الٌوم الوطنً السعودي لعام  المشاركة*
   جمٌعا كمبتعثٌن سعودٌٌن فً مدٌنة سٌدنً مسإولٌتنا ونتك
 
 
 

    :االجتماعية األهداف
  والطالب الجدد اللغة بطلبهلجنه خاصه  إنشاء *
 دوره  لالستفادة بشكل افضل  وتفعٌل اإللكترونً تطوٌر الموقع *
  باالختبارات الخاصة األبناء العمل على تكوٌن لجنه *

 (شبث سُبة, تٌٕتز, بٕك فٍس) االجتًبعً انتٕصم ٔسبئم بّ تقٕو انتً انذٔر تفعٍم *

 د( 42 يذار عهى بسٍذًَ انسعٕدي نُبدي رقى تخصٍص *

 

 

 

 

 

 



 :األهداف التربىيت
 .ظ إشزاف انُبديٍو فً يحبانعٍى ارس انتعهيذً ف ىألبُبئٓانحصٕل عهى انقبٕل  فً جذدانطالة ان يسبعذة *

                                 ة أٌ تكٌٕ ْذِ بإَشبء فصٕل تقٌٕت نتذرٌس أبُبء انًبتعثٍٍ انًُبْج انسعٕدٌت ٔاإلشزاف عهٍٓب، يع يزاع *

 انفصٕل يكًهت نذراست أبُبء انًبتعثٍٍ فً يذارس انتعهٍى انعبو فً يقز انبعثت

 .انًسبعذة فً تسجٍم أبُبء انطالة فً انًذارس انًعتًذة فً يحٍظ إشزاف انُبدي *

 انًسبعذة فً تسجٍم أبُبء انًبتعثٍٍ فً َظبو انًُبسل انسعٕدي *

 .انًُبْج انسعٕدٌت ألبُبء انطالة ٔانتُسٍق نٓب اختببراثتُظٍى  *
 
 
 
 

 : الرياضية األهداف
  طائره، تنس( إقامة انشطه رٌاضٌه متنوعه )كرة قدم، كرة *
  بطوالت فً الربع األول من العام وفً الربع الثالث من العام العمل على اقامة *
 (Hiking) المشً لمسافات طوٌلهرٌاضة إقامة  *

 سوف ٌتم انشاء انشطة ترفٌهٌة سٌتم االعالن عنها الحقا
  

  :النسائية األنشطة
 القسم النسائً سٌحدد الحقا تحت اشراف

 
 
  

 :اعضاء الهيئة االدارية لنادي
 انُبدي رئٍس 
 نائب الرئٌس 
 سر الناديامٌن  
 العامةمشرف العالقات  
      والدعم الفنً اإلعالمٌة اللجنةمشرف  
  واالجتماعٌة الثقافٌة اللجنةمشرف  
   العلمٌة اللجنةمشرف  
  المالٌة اللجنة يشزف 
   الرٌاضٌة اللجنةمشرف  
  لجنة مدارس األبناءمشرف  
   اللغة والدارسٌن على حسابهم الخاص بطالب الخاصة اللجنةمشرف  

 

 

 :النسائي القسم
 انُسبئً نهقسى انزئٍس َبئبت

 ٔاالجتًبعٍت انثقبفٍت انهجُت يشزفت
  انجذد انطبنببث فتيشز

 

 

 

   
 


