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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 .الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُونَ }  {َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى هللاه

ْثِم َواْلُعْدَوانِ َوتََعاَونُوا َعلَى }نطالقا من المبدأ الرباني ا وإيمانا منا بأهمية العمل  {اْلبِرِّ َوالتهْقَوى َوال تََعاَونُوا َعلَى اْْلِ

َع َخْيًرا فَهَُو َخْيٌر لههُ }والحث عليه التطوعي   ملسو هيلع هللا ىلص نبينا محمد وصى به خير البشرأوعمالً بما  وتصديقاً { فََمن تَطَوه

فإننا بعون هللا نقدم بين يديكم برنامجنا االنتخابي ، "وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه: "في قوله

ما فيه الخير ل ويستخدمنا ائلين المولى عز وجل أن يسيّرنابمدينة سيدني، س السعوديين ْلدارة شؤون نادي الطلبة

 .والصالح

لتقديم  وتأليف القلوب األيدي والعمل بروح الفريق الواحد تشابكيركز برنامجنا االنتخابي على توحيد الجهود و

في مدينة سيدني على جميع األصعدة بما يُرجى فيه الخير  ومرافقيهم الطلبة السعوديينيرتقي لخدمة  كل ما

فريق العمل وجه هللا  بهأن هذا العمل هو عمل تطوعي بحت يرجو كما يشّدد البرنامج االنتخابي على  .والصالح

 .الطلبة ومرافقيهم واألخوةالنادي  إدارةعمل ف السامي يعتمد على تكاتف فريق ومثوبته، وأن السعي لهذا الهد

 وتطوير بناءل يهدف االنتخابي نابرنامج فإناستدراكا لما بذلته اْلدارات السابقة مشكورة وإكماال لهذه المسيرة، 

 .تقوم عليها اْلدارات في األعوام القادمةلمدّعمة بمفهوم العمل التطوعي ارية قواعد متينة مبنية على أسس إد

أمكن، وال نقول إال ما ا نتعهد ببذل الغالي والنفيس لتنفيذ البرنامج االنتخابي مأخيرا، نيابة عن فريق العمل، 

 .، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينيرضي ربنا

 

 :العملنيابة عن فريق 

 أيمن التركستاني
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 ايمن محمد برات التركستاني

 سنة 23

 متزوج وأب لطفلين

aimanbraat@hotmail.com 

0450114008 

 محاضر بجامعة الطائف

 

 :المؤهالت

  3202درجة البكالوريوس من جامعة الطائف في اللغة االنجليزية عام. 

  درجة الماجستير من جامعة سيدني في تخصص تعليم اللغة االنجليزية لغير الناطقين بها(TESOL) 

 .3202عام 

  3202بداية مرحلة الدكتوراه في جامعة غرب سيدني عام. 

 

 :الخبرات

  3202 - 3202 - 3202األعوام عضو في نادي الطلبة السعوديين بسيدني في. 

  3202و  3202السعوديين في جامعة غرب سيدني لألعوام مؤسس ورئيس اتحاد الطلبة. 

  3200المعرض الفوتوغرافي في احتفالية الملحقية الثقافية السعودية بكندا المقام في تورنتو عام. 

  3202عام  اْلسالميةألول للتراث الحضاري في الدول االمؤتمر الدولي. 

  3202سوق عكاظ. 

  3202 و 3222 لمدة عامينالعمل في إدارة العالقات العامة بجامعة الطائف. 

  3202-3222المنسق اْلعالمي لنادي التصوير الفوتوغرافي التابع لجمعية الثقافة والفنون عام. 

  عضو مؤسس لمجموعة النخبة(ELITES)   3222الفوتوغرافية عام. 

 3222كاظ العمل في فريق التغطية الفوتوغرافية في سوق ع. 

  برعاية جمعية الثقافة والفنون 3222ملتقى وج الثقافي األول المشاركة في تنظيم وإخراج. 

 عام  بجدة سابع لجامعات ومؤسسات التعليم العاليالثقافي العلمي ال الخليجي سبوعالمشاركة في تنظيم األ

3202. 

  3222عضو في الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالطائف منذ. 

  المعارض الفنية الفوتوغرافية والتشكيليةالمشاركة وتنظيم العديد من. 

 خبرات في األعمال التجارية مكتسبة من المشاركة في األنشطة التجارية الخاصة باألسرة. 
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 رؤية وأهداف اإلدارة

 الرؤية

وبناء مرجعية علمية وثقافية واجتماعية توحيد الجهود وتشابك األيدي والعمل بروح الفريق الواحد وتأليف القلوب 

ى خلق بيئة صحية للتنافس الشريف وأسس باْلضافة إلى العمل علألبناء الوطن المبتعثين في سيدني ومرافقيهم 

 .قوية تقوم عليها اْلدارات القادمة

 

 األهداف

 عمل حلقة وصل بين المبتعث وكل من السفارة السعودية والملحقية الثقافية. 

 في بلد  والمؤسسات الفعالة مع المجتمع األسترالي وعمل حلقة وصل بين المبتعث والمجتمع المشاركة

 ."نحن هنا"و "شكرا استراليا"رات ستطلق مع بداية الفترة الرئاسية مثل مبادرة من خالل مباد بتعاثاْل

 تعزيز مفهوم العمل التطوعي والسعي لنشر ثقافتها وتوعية المبتعثين بأهميتها . 

 ريب والتحفيز للمشاركة في مختلف دلتعزيز وزيادة الوعي بالعمل التطوعي وأهميته والت السعي

 .في بلد االبتعاثاألعمال التطوعية 

 والفني واْلبداعيالثقافي تحفيز المبتعثين على التميز العلمي و. 

  األكاديمية والعلمية والثقافية والفنية من خالل المساهمة في تسليط الضوء على انجازاتهمدعم المبتعثين 

 .والرياضية

 العلمي واألكاديمي باْلضافة إلى الجانب الترفيهي الذي من خالله يبرز اْلبداع  العمل على التحصيل

 .في جميع المجاالت

 االستفادة من تجارب األندية الطالبية في مختلف الواليات والدول. 
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 :اللجان ومهامها

الهيكل . خصيصا لتوزيع المهام لُشكّ  إداريإال أن هناك هيكل . تهدف اْلدارة المرشحة للعمل بقلب الفريق الواحد

العالقات  اللجنة االستشارية، :من شأنها ضمان جودة وسالسة العمل وهيرئيسية لجان  2اْلداري مؤلف من 

 .اتحادات الجامعات، واللجنة النسائيةالعامة واْلعالم، االجتماعية، العلمية، مدارس األبناء، 

 .خالل الحملة االنتخابية عن طريق القنوات الرسمية بالتنسيق مع إدارة النادي الحاليةستعلن أسماء فريق العمل 

 

 :اللجنة االستشارية -1

قة في شتى المجاالت ومن ذوي التجارب في اْلدارات الساب تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة واالختصاص

 .الستفادة من خبراتهم وتجاربهم وآرائهم لضمان جودة العملل

 

 :العالقات العامة واإلعالم -2

مهام اللجنة تشمل العالقات . وذلك ألهميتها القصوى تعتمد اْلدارة بشكل كبير على لجنة العالقات العامة واْلعالم

ومهام دعوة كبار الشخصيات  النادي والخارجية مع المبتعثين والجهات الرسمية والداعمين إدارةداخل الداخلية 

 :األقسام التابعة لهاتكوين فريق عمل في  إلىتدير اللجنة مهامها باْلضافة . وغيرها واستقبالهم

 :العالقات العامة -

النادي وبين المبتعثين، الجهات الرسمية، الراعين والداعمين وكل  إدارةصل بين حلقة الو

يتعلق بهذا العمل من اجل تحقيق سالسة في العمل وتسهيل الوصول والتعامل مع  ما

 .مختلف الجهات

 :اْلعالم -

السعودية وخصوصا في المناسبات  العربيةإعداد البرامج اْلعالمية للتعريف بالمملكة 

إعالمية وتصوير ونشر  ةمن تغطيالعمل اْلعالمي بيتعلق  كل ماالتكفل ب. الوطنية

الوطن ومشاركاتهم  أبناءانجازات  ْلبرازوالتعامل مع الصحف والقنوات الرسمية 

 .إدارة حسابات النادي في مواقع التواصل االجتماعي إلىباْلضافة  .وفعالياتهم

 :الدعم الفني -

الفريق مع األمور والمشاكل التقنية التي قد يتعامل . يضم الفريق التقني والمصممين

 .تحتاج إليها إدارة النادي

النادي والتسويق  أنشطةباسم النادي يعمل كمنصة لعرض العمل على إنشاء تطبيق 

 .الطلبة المتميزين وإبرازعنها ونشر أخبار النادي  واْلعالن

 

 :االجتماعية -3

تمع سعودي قوي ذا عالقة وطيدة بين بعضهم االجتماعية وبناء مجألنشطة اذ تعمل اللجنة على تنسيق وتنفي

لعامة بما فيها التوازن بين الدراسة األكاديمية والحياة ا ْلبقاءالحفاظ على الجانب الترفيهي البعض والسعي على 

 .بداع والتميز لدى المبتعثين ومرافقيهم وأبنائهمالعنان ْلالمواهب وإطالق  إبراز
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يتم التسجيل فيها من  للتعارف في بداية كل فصل دراسي وتنفيذ ماال يقل عن رحلتين جماعيتين العمل على تنسيق

بحيث ال بين سكان المناطق المختلفة وتوطيد العالقات مع مراعاة المكان والزمان جميع المناطق، وذلك للتعارف 

 .وجداولهم الدراسية تتعارض هذه األنشطة مع اختبارات الطالب

 :تقوم اللجنة بتكوين فريق عمل في األقسام التابعة لها 

 :المناسبات العامة -

تنسيق وتنفيذ االحتفاليات واألنشطة في المناسبات العامة والرسمية كاألعياد واليوم 

 .الوطني

 :المناطق -

بدراسة توحيد جهود المناطق والسعي ْلدخال األلفة والمحبة بين المناطق وذلك 

اْلدارة واللجنة االستشارية ومنسقي  أعضاءاالستراتيجيات المحتملة ومناقشتها مع 

منطقة شرق  إلىدمج المناطق من ضمن هذه االستراتيجيات، أن تتم مناقشة . المناطق

ومنطقة غرب  (وتشمل وسط المدينة، الزيتالند، الواترلو، ماروبرا، وغيرها) سيدني

والعمل  (مكواري، وغيرهارودز، رايد، بانكستاون، أوبن، وتشمل باراماتا، ) سيدني

في مشروع  مهامالتشمل . تنفيذ نتائج هذه المناقشات بما يعود بالنفع للمبتعثينتعميم وعلى 

االجتماعية من لقاءات دورية ورحالت وما إلى ذلك  ةاألنشط وتنفيذالمناطق تنسيق 

باْلضافة لما يراه سكان كل منطقة من الطلبة  .حسب رغبة سكان هذه المناطق

 .السعوديين ومرافقيهم صالحا ونافعا لهم

المناطق استقاللية تامة  إعطاءهذا وتشّدد إدارة النادي بأنها حريصة كل الحرص على 

بينما يرتكز  على أال تخالف قوانين البلد المضيف والملحقية الثقافية، في اتخاذ القرارات

ى توفير الدعم المعنوي والمادي واللوجستي لهذه المناطق والمشاركة في دور النادي عل

 .وتغطيتها إعالميا عبر القنوات الرسمية للنادي أنشطتهم

 :رياضيالالقسم -

ودعم األنشطة إقامة األنشطة الرياضية الدورية ومحاولة جذب المبتعثين للمشاركة 

المجاالت باْلضافة إلى تنسيق وتنفيذ البطوالت الرياضية في مختلف . المقامة حاليا

 .حسب الرغبة والمقدرة الرياضية

 :الفنون قسم -

استكشاف المواهب بين المبتعثين ومرافقيهم وأبنائهم وتوفير الدعم الالزم لهم في مختلف 

كما تشمل  .وفوتوغرافية وخطوط وشعر وما إلى ذلكالمجاالت الفنية من فنون تشكيلية 

في هذه المجاالت حسب الرغبة  وأمسيات مهامها تنسيق وتنفيذ معارض ومسابقات

 .واْلمكانيات المتاحة

 :الطالب الجدد-

يتعلق بهم وبأسرهم  تولي اْلدارة اهتماما كبيرا بالطالب الجدد وتوجيههم وتثقيفهم لكل ما

من  االبتعاثفي بلد  التكيفمساعدة الطالب الجدد على وتعمل على . في بلد اْلبتعاث

ولقائهم  استقبالهم تنظيماألساسية ابتداء من  االحتياجات توفيرعلى  مساعدتهمخالل 

 مساعدتهم على التعرف، فتح حساب بنكي، وصولهمسكن مؤقت حال  لتوفيرالسعي و

حيال السكن والمواصالت وشركات لهم  وتقديم المشورة الصحبةبأماكن تواجد المراكز 

 إليها التي يحتاج الحياتيةمن األمور  وغيرها اللغة اْلنجليزية الجيدة ومعاهد التأمين
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 االبتعاثفي بلد  النظامية اْلجراءات إنهاءمساعدة الطالب الجدد على  .الجدد المبتعثين

ر المرورية، إجراءات البيع ياستخراج رخص الس، بوابة سفير الطليةفتح ملف في ك

 .وغيرها ، إجراءات تغيير التأشيرات وتجديدهاواألثاث للسياراتوالشراء 

 

 :العلمية -4

حيث تسعى . ي من دورات وندوات وبرامجتنسيق وتنفيذ كل ما يتعلق بالتحصيل العلمي والمعرفي واألكاديم

اْلدارة المرشحة للعمل على إقامة دورات متنوعة في المجال األكاديمي والتنمية البشرية وذلك بالتعاون مع 

جهات معتمدة من داخل استراليا ومن السعودية بحيث تكون كفيلة بدعم مستقبل المبتعثين وتأهيلهم لمستقبل عملي 

 :م التابعة لهاتقوم اللجنة بتكوين فريق عمل لألقسا. أكثر نضوجا

 :الروابط العلميةقسم -

تتركز مهام قسم الروابط العلمية على تأسيس وإنشاء الروابط العلمية المتخصصة لتعمل 

بعد تأسيس الروابط العلمية يسعى  .التخصص نفسكمظلة للطالب والطالبات المنتمين ل

للوصول  العمل على دعم هذه الروابط وتسهيل عملها وتذليل الصعوباتالقسم على 

 .ألهدافها

ابطة أعضاء هيئة رابطة األطباء، رابطة المهندسين، ر: مثال على هذه الروابط

وتقوم هذه الروابط  .التدريس، وغيرها، يتم إنشاؤها حسب تواجد الطالب المتخصصين

تنسيق وتنفيذ الدورات وورش العمل التخصصية ودورات البرامج المساندة للطالب ب

 .اء مهارات البحث العلميوورش عمل بحثية ْلثر

 :التدريب والتطوير -

يعمل فريق التدريب والتطوير على تنسيق وتنفيذ البرامج والدورات وورش العمل 

وتسعى اْلدارة المرشحة للعمل . التطويرية في غير المجاالت األكاديمية والتخصصية

ودعمهم في شتى  أن تعود بالنفع للطالب والطالبة السعوديةعلى تنفيذ دورات من شأنها 

 .المجاالت

دورات أسرية معتمدة، دورات في التعليم دورات في العمل التطوعي، : من هذه البرامج

، دورات في ، دورات إدارية وتجاريةالمبكر ورعاية األطفال، دورات تعليم القيادة للنساء

 .وغيرها بعض المهارات كالتصوير الفوتوغرافي والخط العربي

 :القسم الثقافي -

 مسارين وهمايعمل فريق عمل القسم الثقافي على 

المسار الديني، كإقامة دورات في التجويد وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ( 0

 .وغيرها

 .والثقافية البرامج الحوارية( 3 
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 :مدارس األبناء -5

من تنظيم اختبارات األبناء بالتعاون مع  بجانب مهام فريق عمل لجنة مدارس األبناء

وذلك  المبتعثينبأبناء  االهتماميق العمل إلى رسة السعودية بكوااللمبور، يسعى فالمدر

بالتعاون مع اللجان  العمرية فئاتهموالمشاركات والمسابقات التي تناسب  الفعاليات بتنظيم

المؤسسات  تنظمهاواالستفادة من برامج البراعم التي ، داخل النادي ذات العالقة

 .ذات العالقة األسترالية

 

 :اتحادات الجامعات -6

وتفعيلها لالستفادة من الخدمات التي تقدمها  اتحادات الجامعات التعاون المستمر مع

 :وتوفير كامل الدعم المعنوي والمادي واللوجستي الجامعات

  اتحاد جامعة سيدنيUSyd 

  اتحاد جامعة نيو ساوث ويلزUNSW 

  اتحاد جامعة سيدني للتكنولوجياUTS 

  اتحاد جامعة غرب سيدنيWSU 

  اتحاد جامعة مكواريMQU 

 

 :للجنة النسائيةا -7

 .القسم النسائي أنشطة القسم النسائي ْلشراف علىلتنسيق والتنفيذ واتشكيل لجنة نسائية ل

سيتم السعي على إقامة بالعمل المشترك بين اللجنة النسائية ومختلف اللجان األخرى 

األكبر بالمرأة والطفل، وإقامة دورات عامة ومتخصصة في أنشطة مختلفة تهتم بالوجه 

 .شتى المجاالت ومنها برامج الطفولة المبكرة وغيرها

 

 :تمويل أنشطة النادي

  ذات العالقة األسترالية والدعم من قبل الشركات والمؤسسات والجامعات الرعايةتوفير. 

  السعودية العربيةوالدعم من الشركات والمؤسسات ورجال األعمال في المملكة  الرعايةتوفير. 

 من إيرادات  ْلدارة الشؤون المالية االختصاص ذوي المبتعثين تشكيل فريق عمل من الطالب

 .ومصروفات ومحاسبة

 

 :حفل التخرجالحفل الختامي لألنشطة و

والوحيدة هي تنسيق وتنظيم وتنفيذ حفل ختامي  الرئيسيةمهمته  منذ بداية الفترة الرئاسية تشكيل فريق عمل

في إدارة وتكريم واالحتفاء بجميع من عمل  3202االحتفاء بخريجي سيدني لعام تكريم و يتم فيه ألنشطة النادي

 .3202النادي لعام 
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 :ختاما*

للمشاركة الفعلية تضم أكبر عدد ممكن من الطلبة  تطوعية احترافية بحيث إداريةوأسس  إدارةنتطلع إلى بناء  -

فعلى  .مع ضمان تقدير جهودهم من خالل شهادات شكر وشهادات خبرة قيادة دفة النادي لمستقبل طموح وواعدل

على العمل الجماعي وتغذية السيرة الذاتية بالخبرات من خالل المشاركة  والرغبة القدرةمن يجد في نفسه 

 .في أي وقت خالل الفترة الرئاسيةالتواصل مع اْلدارة 

للعمل  األخرى ندعو جميع اْلدارات المرشحةفي االنتخابات فإننا وبكل حب  هذه اْلدارة المرشحةفي حال فوز  -

فوز أحد المنافسين، فإننا وبكل صدق على استعداد تام للمشاركة مع وفي حال . يدا بيد لخدمة الطلبة المبتعثين

 .إدارةالفترة الرئاسية ألي والسعي على إنجاح  وتوحيد الجهود فريق العمل الفائز

 

 :يالهيكل اإلدار

 

 


