
 

 

 

 

 حفظه هللا             لحق الثقافي باستراليا سعادة الم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة,,,

تحية وتقدير, واتقدم اليكم بطلب ترشحي الدارة النادي السعودي بمدينة اهدي سعادتكم اجمل 

ماترونه بية نرجو من سعادتكم التوجفرفق لسعادتكم  ملف ترشحي. ا وفيه ترالياسيدني باس

 .مناسب حيال طلبي هذا

 فائق التقدير واالحترام,,, ولكم

 بندر سلمان الحربي /ابنكم المبتعث 
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 السيرة الذاتية للمرشح  

 المعلومات الشخصية  .1

 االسم : بندر سلمان الحربي  -

 جدة. بمدينةمحاضر بكلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز  الوظيفة:  -

 المؤهالت العلمية  .2

درجة البكالوريوس بتخصص هندسة المساحة البحرية من كلية الدراسات حصل علي :  2008سنة  -

 البحرية ,جامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة.

( UCLدرجة الماجستير في هندسة الجيوماتكس من كلية لندن الجامعة )حصل علي :  2013سنة  -

 يا.بمدينة لندن في بريطان

بكلية الهندسة المدنية في   Geospatial Engineering بقسم: بداية برنامج الدكتوراة  2015سنة  -

UNSW  .بسيدني, استراليا 

 داخل بلد االبتعاث التطوعية االعمال .3

حتي االن  .بمدينة سيدني (UNSW) اتحاد الطلبة السعودين بجامعة نيو ساوث ويلز عضو : حتي االن -2015

 تم تنظيم العديد من االنشطة الرياضية والعلمية واالجتماعية والتوعوية وهي موضحة كالتالي: 

 االنشطة الرياضية -1

 تنظيم بطولة الطائرة.  -

 تنظيم بطولة البولنق. -

 تنظيم بطولة تنس الطاولة. -

 االنشطة العلمية -2

 تنظيم دورة ماتالب. -

 تنظيم دورة كتابة التقارير. -

 االنشطة االجتماعية  -3

 تنظيم لقاءات المعايدة في عيد الفطر واالضحي المباركين.  -

 تنظيم لقاء افطار شهر رمضان المبارك. -

 تنظيم حفل شواء لطالب الجامعة.  -

 االنشطة التوعوية: -4

 تنظيم ورش عمل تختص بالجوانب الصحية للطالب. -

 . UNSWتنظيم زيارة لمعمل محاكاة القيادة االمنة بجامعة  -

 

 



 النادي السعودي رؤية واهداف  

 الرؤية  (1
ثين للطالب المبتع تشجيع العمل التطوعي واستثمار الكفاءات في تنمية المهارات العلميةعلي  ككيان طالبي المساهمة

   ومرافقيهم داخل مدينة سيدني. 

  الرئيسية االهداف (2
لبة الطاتحادات  بالتعاون مع والرياضيةة والعلمية والتربوية تنظيم ورعاية االنشطة االجتماعية والثقافي -

  . ومنسقين مناطق مدينة سيدني داخل الجامعاتالسعوديين 

  االجتماعيةاالهداف 
 ت الطالب السعوديين في المناسبات الدينية كشهر رمضان المبارك وعيد الفطر و االضحي. ءااتنظيم لق -

  واألطفال.وبرامج االعياد واالحتفاالت للنساء لقاءات تنظيم  -
 ربية السعودية. عديين في اليوم الوطني للمملكة الت الطالب السعوءانظيم لقات -

 .مساعدة الطالب المستجدين وتذليل الصعوبات التي تواجههم اجتماعيا -

 .تنظيم رحالت جماعية شبابية بشكل دوريمن خالل  الرابط االجتماعي بين المبتعثين تقوية -

 االهداف الثقافية 
 .للمملكة الوطني باليوم االحتفال في السعوديين الطالب ةكمشار ودعم تنظيم -

 .الطالبية الثقافية األنشطة في السعوديين الطالب تمثيل -

 .التعريف بالجانب الثقافي والعلمي والتاريخي للمملكة العربية السعودية -

 .الجامعات تقيمها التي والمهرجانات المعارض في المشاركة -

 االهداف العلمية 
 .عنها واإلعالن العلمية المؤتمرات في السعوديين الطالب ةمشارك ودعم جدولة -

 .من خالل عقد ورش عمل علميامساعدة الطالب المستجدين وتذليل الصعوبات التي تواجههم  -

 .اعالميا تفوقهمدعم المتفوقين علميا وإظهار  -

  االهداف التربوية 
 .السعودية واالشراف عليهالتدريس أبناء المبتعثين المناهج  تقوية فصول إنشاء -

 .النادي إشراف محيط في المعتمدة المدارس في الطالب أبناء تسجيل في المساعدة -

 .السعودي المنازل نظام في المبتعثين أبناء تسجيل في المساعدة -

 .لها والتنسيق الطالب ألبناء السعودية المناهج إختبارات تنظيم -

 االهداف الرياضية 
 .ة بكافة انواعهاالرياضي المسابقات تنظيم -

 ضية المحلية وعلي مستوي الجامعات.تنظيم مشاركة الطالب في االنشطة الريا -

 

 

 

 

 



 هيكل اإلداري لمجلس إدارة الناديال 
 تتكون الهيئة االدارية للنادي من تسعة اعضاء باالضافة الي الرئيس وهم كما يلي:
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رئيس النادي

مشرف الدعم الفني

مشرف تعليم أبناء 
المبتعثين

رئيس جمعية الطالب

مشرف الشؤون المالية

أمين سر النادي

ة مشرف الشؤون الثقافي
واالجتماعية

رئيسة جمعية الطالبات

رئيس الرابطة العلمية

نائب الرئيس 


