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:الهيكل التنظيمي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطة النادي:
.ترتيب االجتماعات الشهرية واالحتفال بالعيدين واليوم الوطني -  
  .ترتيب الرحالت الترفيهية للمبتعثين والمبتعثات خالل االجازات الرسمية -
.مساعدة الطلبة في حل صعوباتهم االجتماعية وتقديم لهم المشورة -  
.والمختصين على مستوى النادي والملحقية التنسيق مع من لديهم مشاكل دراسية او اجتماعية-  
.د وتنسيق احتياجاتهماستقبال الطلبة الجد-  
 

:االجتماعية البرامج  
 اهداف البرامج االجتماعية:

. توثيق عرى الصداقة وروابط المحبة والتعاون بين الطلبة ومرافقيهم في مقر البعثة -  
.واالستفادة مما تقدمه من خدماتاالنتاجية  لزيادة االندماج االيجابي للطلبة مع الجامعات -  
.البعثةمساعدة الطلبة الجدد والتهيئة النفسية والقانونية واالجتماعية لهم لالندماج في المجتمع في مقر  -  
.مساعدة الطلبة المستمرين في التغلب على الصعوبات االجتماعية التي قد تواجههم في مقر البعثة -  
.الجامعات لطالبها من صاالت وعروض المشاركة في االنشطة الالمنهجيةاالستفادة فيما تقدمة -  
 

:االجتماعات الدورية  
.اجتماعات رئيسية للنادي تشمل العيدين والتخرج-  
. ج دينية تشمل المحاضرات وتعليم القران الكريمبرام -  
  .برامج رياضية -
  .ترفيهيةبرامج  -
.األطفالبرامج  -  
   .البرامج الصحية -
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:البرامج الثقافية  
:أهداف البرامج الثقافية  

.قناة تواصل مباشر مع جميع اعضاء النادي السعودي بوالية تسمانيا -  
  .بين الطلبةإقامة المسابقات واألمسيات الثقافية  -
  .الخاصة بالنادي والجمعيات الطالبية) توتير، فيسبوك، موقع النادي(االشراف على جميع وسائل التواصل  -
.توثيق جميع االنشطة النادي والجمعيات الطالبية -  

:مهام إلنجاز االهداف  
.تسمانياانشاء قناة تواصل مباشر مع جميع اعضاء النادي السعودي بوالية  -  
  .التوصل مع جميع اعضاء النادي للتوضيح االنشطة التي سوف تقام وبوقت كافي -
.شفافية أكثراعداد تقارير عن االنشطة بعد انتهاءها وارسالها لجميع اعضاء النادي لنكون  -  
.اعداد البرامج الثقافية لكل فصل دراسي وارسالها لجميع االعضاء قبل بدء الفصل بوقت كافي -  
.على وسائل التواصل اإلجتماعي الخاصة بالنادياالشراف المباشر -  
.المعتدلةاقامة الحوارات الثقافية التي تهدف الى نشر الثقافة االسالمية  -  

 
:هوبارتاليوم الوطني السعودي بمدينة     

ايمانا بأهمية المملكة العربية ۱٤۳۸يوم الوطني السعودي للعام الهجري مصاحبة لل بأنشطةيسعى نادي الطلبة السعوديين بملبورن القيام 
تثمر السعودية و مكانتها االسالمية و العربية و دورها االقليمي و الدولي و يعتبر اليوم الوطني من اهم المناسبات الوطنية التي يجب ان تس

, ة السعودية ألكثر من دولة من دول العالم للتعريف بوطننا الغالي و الذي يميز دولة استراليا هي التعددية الديموغرافية و التي تسمح بنقل الثقاف
.و التعريف بديننا ووطننا تسمانيا مسؤولي والية  كما ينبغي ان يكون حدثا كبيرا يدعى له  

 
:البرامج الرياضية  

:اهداف البرامج الرياضية  
.نساءلبحرية لكل من الرجال والالترتيب الرحالت ا  

  .الرياضية المحلية والجامعيةنشطة تشجيع ودعم مشاركة الطلبة في األ
.يليق بالناديوالمسابقات الرياضية على مستوى  تشجيع إقامة األنشطة  

  
:البرامج الرياضية  

الدوري الرياضي على مدار العام في جميع الرياضات. 1  
  الدوري الرياضي الرمضاني. 2
.الرحالت. 3  
 

:البرامج العلمية  
:اهداف البرامج العلمية  

.االستشارات للطالب والطالبات فيما يتعلق بنظام الدراسة والبحوثتقديم  -  
  .العلميةإثراء معارف الطلبة في مجال البحوث  -
  .تخصصاتهمالتنسيق لمشاركة الطلبة في المؤتمرات العلمية في  -
.دعم عقد اللقاءات والمسابقات العلمية والبحثية من خالل الروابط العلمية التابعة لألندية -  

.عليها توضيح فوائد المشاركات العلمية والحث  - 
  

:مهام إلنجاز االهداف  
.مساعدة الطلبة والطالبات في حل مشاكلهم األكاديمية  

.العلمية والثقافية اقامة دورات علمية تقدم من قبل المبتعثين كل على حسب تخصصه لتبادل المعلومات  
 برنامج حفظ القران الكريم للصغاروالكبار

)يستهدف طالب البكالوريوس(خصوصية ال الدروس  
.االسعافات االولية والتعامل مع الطوارئ  

:البرامج الحوارية  
:الحواريةاهداف البرامج   

والثقافية واالجتماعية والرياضية واالذاعية وكذلك الترفيهية للجميع بهدف بناء ثقافة تقبل الرأي  األكاديميةوالمشاركات ت فتح المجال للمبادرا
.من التواجد تحت سقف حواري هادف االستفادةاالندماج ضمن برامج النادي وتحقيق وضمان مشاركة الجميع واآلخر   



:مهام إلنجاز االهداف  
.وتقبل الرأي اآلخرات والمبتعثتفعيل ثقافه الحوار لدى المبتعثين   

  .البرامج الحوارية هذهوالمبتعثات للمشاركة في  المبتعثينتحفيز 
.في تبني البرامج الحواريةوالمبادرين تكريم المشاركين   

المبتعثين  ئة تواصل بينهم وبينايجاد بيك األفراد المهتمين بهذا الشأن وكذلاألسترالية والتنسيق مع المؤسسات باإلعداد والتجهيز والقيام 
.المبتعثاتو  

  .والزمالء االستراليين للمشاركة في انشطة النادي األساتذةدعوة 
 

:الشؤون الدراسية  
:الدراسيةاهداف البرامج   

.ة على استمرار مسيرتهم التعليميةمساعدة أبناء الطلب -  
  .االسترالية المدارسمتابعة تسجيل أبناء الطلبة في  -
.لبذل جهود مضاعفه الستغالل فتره االبتعاث واالستفادة منها الطلبةحث  -  

  
:استقبال الطالب الجدد   

.توجههم للتكيف مع البيئة الجديدةمساعدة المبتعثين الجدد و  
.تسهيل وسيلة التواصل مع المبتعثين والمبتعثات قبل الوصول الى استراليا بوضع جميع المعلومات على موقع النادي  

.وتوضيح النقاط الرئيسية لهم والمبتعثين الجددتسهيل التواصل بين المبتعثين القدامى   
ا ترى تذليل الصعوبات التي قد تواجه المبتعثين والمبتعثات فيما يتعلق بالدراسة والسكن وغيرها بالتوجيه واإلرشاد للطلبة فيما يحتاجونه مم

.الملحقية الثقافية المساعدة فيها  
 

:ز االهدافمهام إلنجا  
.استقبال الطالب الجدد  

.في ما بعد سكن دائم سكن مؤقت و في الحصول علىالطالب الجدد مساعدة   
.مساعدة المبتعث او المبتعثه في اكمال ملفه في الملحقية وفتح رقم حساب بالبنك  

.في المدارس بناءة المبتعث او المبتعثه في تسجيل االمساعد  
.مساعدة المبتعث او المبتعثه في التواصل مع منهم في نفس التخصص   
  

:اللجنة اإلسالمية  
.وتمثيل اإلسالم في أفضل صوره وذويهمتعميق الهوية اإلسالمية وذلك عن طريق تحقيقها فكراً وسلوكاً في طالب المبتعثين   

 
:األهداف  

  .توفير بيئة إسالمية في بالد الغربة
  .بالقرآن الكريم وتطبيقه في حياتهم العملية باالهتمامتشجيع المسلمين عموما والطالب المبتعثين خصوصا 

 غرس المبادئ الدينية وتقوية اللغة العربية في أبناء الطلبة المبتعثين وكذلك للمهتمين بها من غير الناطقين بها
  .له الصحيحة الصورةين وعكس إظهار النموذج األمثل في التعامل النبوي مع غير المسلم

  .مشبوهةفي أي تيارات فكريه أو تجمعات  االنخراطتوعية المبتعثين الجدد بعدم 
  .تحفيز المبتعثين في استخدام مهاراتهم وابداعاتهم في أمور دعوية هادفه
  .إحياء رمضان ببعض من سنن النبي صلى هللا عليه وسلم بطرق مبتكرة

  
:المقترحةالبرامج   

.تستهدف جميع المسلمين فيها والتي تسمانيامسابقة للقرآن الكريم على مستوى  -  
.أمكنان  إقامة دورات في فن التعامل األسري وذلك عن طريق استضافة مختصين من السعودية -  
.تواجه الطالب المبتعثين أثناء دراستهم التي الشائعةتنسيق ورشة عمل بكيفية الرد على األسئلة الدينية  -  
.األذكار لألطفالو القرآن الكريم مسابقة حفظ -  
.إفطار رمضاني في المسجد بالتعاون مع اتحاد المسلمين -  
.مسابقة أفضل فلم أو مقطع هادف وقصير -  
.لعكس الصورة الصحيحة لإلسالم بسيطةمع هدايا  تحمل قيما كبيره لدار المسنين أو المرضى تنسيق زيارة -  
.بالتعاون مع اتحاد المسلمين دوريةإقامة دروس شرعية  -  
.الطاولة اإلسالمية في اليوم السعودي الوطني -  


