
 

 

 

 

0Bوائل يوسف محمد الغامدي 

3Bالبيانات ال�خصية:  

، مبتعث من جامعة نيو ساوث ويلز، جامعة علوم احلاسبات واهلندسةطالب دكتوراه يف  •
 الطائف

 م ١٩٨٦، جدة : تاريخ ومكان امليالد •

 Cs.WaelAlghamdi@gmail.com: الربيد اإلليكرتوين •

4Bاملؤهالت العلمية: 

 ٢٠١٢ـ  ٢٠١٠، آكاديا، كندا، جامعة علوم حاسباتماجستري  •

 ٢٠٠٨ -ـ ٢٠٠٤ جدة ،  ،عبدالعزيز، جامعة امللك علوم حاسباتبكالوريوس  •

 

5Bا�خ��ات: 

 ٢٠١٦مشرف جلنة الندوات واملؤمترات والروابط العلمية بنادي سيدين  •

 ٢٠١٥يف جامعة نيو ساوث ويلز  IEEEمنظمة رئيس  •

 ٢٠١٥عضو نادي الطلبة السعوديني يف سيدين  •

  ٢٠١٥مؤسس ورئيس احتاد الطلبة جبامعة نيو ساوث ويلز  •

 ٢٠١٤يف جامعة نيو ساوث ويلز   IEEEنائب رئيس منظمة •

 نائب رئيس املنظمة االسالمية يف والف فيل، كندا •

6Bاملهارات: 

 .إدارة فريق العمل •

 .فريقالعمل ضمن  •

 .احلمالت التطوعيةو إدارة املشاريع و تنظيم  •



 

 

 

 

1B�يال��نام  انتخا 

 

7Bالرسالة : 

 العمل بروح الفريق وتقدمي اخلدمة التطوعية باحرتافية واملسامهة يف تكوين جمتمع فاعل يتشارك نفس اهلم من خالل برامج شاملة ومتنوعة

 

8Bالشعار  : 

2B"معنا لتطو�ر انفسنا" 

 

9Bاهداف: 

 دورات وورش عمل وندوات بشهادات معتمدة من هيئات يف اململكة العربية السعوديةتقدمي  •

 مساعدة املبتعثني ومرافقيهم لالستفادة من رحلة االبتعاث •

 مشولية الربامج واألنشطة •

 االحرتافية يف تنفيذ الربامج •

 

 

10Bاس��اتيجيات النادي: 

• 17Bم  خالل هذا العام و�� �التا��سيعتمد النادي ع�� أر�ع اس��تيجيات يدير من خاللها ال��ا : 

 من خالل منسقي املناطق واحتادات الطلبة الربامج العامة خالل العام والربامج النوعية املتميزة •

 أنشطة املناطق واألحياء •

 وتقدمي دورات بشكل دوري وبشهادات معتمدة من هيئات داخل اململكة الروابط العلمية التخصصية •

 اجلامعاتمجعيات الطلبة  يف  •

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11Bجان النادي�: 

• 18Bجنة ابناء� 

• 19Bجنة الشباب والر�اضة� 

• 20Bال�جنة النسائية 

• 21Bال�جنة العلمية والروابط التخصصية 

• 22Bجنة الفعاليات وال��ام  العامة� 

• 23Bال�جنة اعالمية والتقنية 

• 24Bجنة الطالب ا�جدد� 

• 25Bجنة ا�جودة والتطو�ر� 

 

12Bبرام  النادي: 

• 26Bجنة ابناء� 

 أبناء املبتعثني بالتنسيق مع املدرسة السعودية يف كواالملبورتنظيم وإدارة اختبارات  -

 إنشاء مدرستني تقوية لطالب املرحلة االبتدائية، واحدة يف شرق سيدين والثانية يف الغرب -

 تنظيم برامج وأنشطة متنوعة خاصة باألبناء -

 

• 27Bال�جنة العلمية والروابط التخصصية 

السعوديني ومرافقيهم علميا وعمليا يف صصصاتم املختلفة، من خالل األنشطة تسعى الروابط إىل دعم وإعداد املبتعثني  -
 والربامج العلمية وتبادل اخلربات فيما بينهم و مشاركة القطاعات التعليمية واملهنية احمللية والدولية

 :مستوينيتقدم الربامج يف الروابط على  -

o  مقدمة من هيئات صصصية يف اململكة )دورية( برامج موجهة جلميع املبتعثني 



 

 

 

 

o طظيم ملتقى علمي جيمع مجيع الروابتن 

• 28Bشباب والر�اضة�جنة ال: 

 .إقامة البطوالت الرياضية املختلفة -

 .املشاركة مع اجلالية  اإلسالمية يف البطوالت اخلريية -

 )واهلايكينق -يارة جبال الثلجالبينت بول ، وز ( إقامة رحالت شبابية متنوعة ، يشارك النادي جبزء من التكاليف مثل  -

 

• 29B جنة الفعاليات وال��ام� 

 إقامة حفل االفتتاح واخلتام -

 )عيد الفطر، عيد األضحى(إقامة حفالت األعياد  -

 إقامة حفل اليوم الوطين -

 )مرتني يف السنة(إقامة مهرجان الطفل  -

 

• 30Bال�جنة اعالمية والتقنية 

 تغطية نشاطات النادي املختلفة -

 .يف الصحف السعودية واملواقع االلكرتونية نشر أنشطة النادي -

 .إدارة إمييالت النادي -

 النشرة اإللكرتونية الشهر -

 .االشراف على موقع النادي -

 ( Facebook, Twitter, YouTube)شبكات التواصل االجتماعي -

 .استقبال املقرتحات والشكاوي -

 

• 31Bال�جنة النسائية 

 مع االطفال، الديكور والتصميم الداخليالتعامل : مثال ( دورات تدريبية خاصة بالنساء  -

 .رحالت نسائية بطاقم نسائي  -



 

 

 

 

 دروس طبخ نسائية -

 .برامج متنوعة خاصة باالطفال -

 

• 32Bجنة الطالب ا�جدد� 

 .مساعدة الطالب اجلدد القادمني -

 .استقبال الطالب اجلدد ومساعدتم يف توفري السكن -

 .تعيني مندوب للنادي يف كل جامعة وكل معهد -

 .الطالب اجلدد يف سجالت الناديتسجيل  -

 

 

13B املناطق�شاط: 

سيكون للنادي فرع يف كل منطقة مع فريق عمل متكامل برئاسة منسق املنطقة، يقيم مجيع األنشطة والفعاليات املتنوعة واملختلفة للمنطقة 
 بالتنسيق مع اللجان األساسية يف النادي، ويرتبط منسقوا املناطق بنائب رئيس النادي مباشرة

 

14Bا�جمعيات الطالبية �� جامعات سيد�ي: 

سيتمثل النادي سياسة دعم اجلمعيات الطالبية يف اجلامعات حبيث تكون اجلمعية هي ممثلة لفرع النادي يف اجلامعة، وسيكون تواصل 
 .رؤساء اجلمعيات مع نائب رئيس النادي مباشرة

 

15Bجنة ال��ام  النوعية�: 

, محلة رسول السالم , ملتقى املبتعث الواعي ( مثل , ذات طابع خمتلف مبردود إجيايب لفائدة اجلميع تقدم برامج حمدودة على مدار السنة، 
 .كما أن الال متاح جلميع املبادرات اليت صدم املبتعثني) لقاءات تطوير األداء املهاري

 

 

 

16B الهيلل اداري: 



 

 

 

 

• 33Bرئيس النادي 

• 34B ط به مباشرة منسقوا املناطقو�رتب(نائب الرئيس( 

• 35Bسؤول املالية والعهدةم 

• 36Bرئيس �جنة ابناء 

• 37B رئيس �جنة الفعاليات و ال��ام 

• 38Bرئيس �جنة الشباب و الر�اضة 

• 39Bرئيس ال�جنة اعالمية والتقنية 

• 40Bرئيس �جنة الطالب ا�جدد 

• 41Bرئيس ا�جمعية العلمية والروابط التخصصية 

• 42Bرئيسة ال�جنة النسائية 

 

 

ونسأل اهللا العظيم اجلليل . ويف اخلتام، نشكركم على اطالعكم على الربنامج االنتخايب، وسنقدم وإياكم برامج متميزة بإذن اهللا كفريق واحد
 . أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي

 

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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