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election@sacm.org.au  

 

 هللا حفظه باستراليا الثقافي الملحق سعادة

  
 ,,,وبركاتة هللا ورحمة عليكم السالم

 
 
 

 في برزبن مدينة في السعودي النادي دارةإل ترشحي بطلب مكتداعسل اتقدم ,تحية طيبة وبعد
 . ترشحي برنامج لسعادتكم ارفق وفيه استراليا
 .مناسب بماترونه التوجية سعادتكم من فنرجو

 
 

 ,,,  وامتناني تقديريو شكري وافر مع
  /  المبتعث ابنكم
  الجاوي رعد

1015418278  
AU5976662979      
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 للمرشح التعريفية البطاقة

 : رعد بن زين الدين أزهري الجاوي اإلسم
 أطفال 4الحالة اإلجتماعية : متزوج ولدي 

 0426244227جوال:
  eng.aljawi@gmail.comايميل: 

  
  

  

  
 

 المؤهالت

 "مستمر" -للتقنية كوينزالند جامعة "الحرارية الشمسية الطاقة "محطات الميكانيكية الهندسة دكتوراة
  سترالياا- للتقنية كوينزالند جامعة "المتجددة الطاقة/مكائن تصميم" الميكانيكية الهندسة ماجستير

 جدة -عبدالعزيز الملك جامعة "ميكانيكية نظم وتصميم انتاج" الميكانيكية الهندسة بكالوريوس
 تبوك -عبدالعزيز الملك جامعة الهندسية التطبيقية العلوم دبلوم

 

 العضويات

  Saudi Council of Engineers  الهيئة السعودية للمهندسين
 

 The Australian Solar Thermal Research  ألبحاث الطاقة الشمسية  المبادرة األسترالية
Initiative (ASTRI)  

 

 Australian Renewable Energy Agency  الوكالة األسترالية للطاقة المتجددة
(ARENA)  

 

 The Commonwealth Scientific and Industrial  منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية
Research Organisation (CSIRO)  

 

 The American Society of Mechanical  الجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين
Engineers  

 

  Engineers Australia  المهندسون األسترالية جمعية
 

  

  العمل التطوعي:
  .المكرمة مكة - الحج والعمرة خدمة حجاج بيت هللا الحرام في مواسم •
  .2011متطوع في مساعدة متضرري السيول في برزبن  •
  .2012/2013/2017في برامج النادي السعودي في برزبن متطوع  •
  .west end state schoolمدرس تطوعي معتمد في المدارس االسترالية الحكومية الربع سنوات   •
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  النادي السعودي في برزبن:
نحن سفراء المملكة العربية السعودية في مدينة برزبن, نعمل تحت إشراف من سعادة الملحق الثقافي السعودي في أستراليا الدكتور 
هشام بن عبدالرحمن خداوردي. وباالضافة الى كوننا طالبا، فاننا نسعى جاهدين لتمثيل ونقل ثقافة و تاريخ المملكة وحضارتها و 

  جتمع األكاديمي بالجامعات واألستراليين العامه بالمدينة. إبراز سماحة ديننا للم
النادي السعودي هو منظمة طالبية لتمثيل المجتمع الطالبي السعودي للتواصل مع زمالئهم بالجامعات وكذلك بالمجتمع المدني 

ة وما تنص عليه لوائح وأنظمة سياسة المملكة العربية السعوديخدمات مع  نموال تتعارض أنشطتها وما تقدمه  االسترالي حولهم.
 .من قرارات وتوجيهات ص عليه لوائح الملحقية الثقافيةنت ماأيضا و الجامعات المتعلقة بمنظماتها الطالبية

  

  اعضاء النادي:
  جميع ابناء الوطن من طالب وطالبات ومرافقين في برزبن ، وبتعاونهم يتم تحقيق األهداف المرجوة. 

  

  النادي: يةرؤ
  لوطنة. يرسف يرواجتماعيا  يتيح للمبتعث السعودي ان يكون خ ياوعلم يايكون النادي السعودي في مدينة برزبن منبرا ثقاف أن
  

  النادي: رسالة
والعمل بروح الفريق وتقديم الخدمة التطوعية باحترافية واالسهام في تكوين مجتمع فاعل من خالل برامج شاملة ومتنوعة,  التعاون

بإشراف نخبة من الكوادر المؤهلة  يةلتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمساهمة باالنجازات العلم ينخصبة للمبتعث يئةق بمن شأنها خل
  .ياوعمل ياعلم

  

  النادي: اهداف
  التعريف بحضارة وتاريخ وتراث المملكة العربية السعودية. •
  تقوية أواصر الترابط االجتماعي والثقافي بين السعوديين. •
  بتعثين السعوديين الجدد على التكيف في البيئة الجديدة وتقديم المشورة لهم.مساعدة الم •
  التأكيد على اهمية واتقان العمل التطوعي بجودة عالية. •
  .يةاإلسالم يةالتحلي بالهو يةروح المواطنة واهم يزتعز •
مواهب وذلك من خالل ايجاد انشطة العلمي والمعرفي و تشجيع العمل االبداعي وال يزوالمبتعثات على التم ينالمبتعث يزتحف •

  ودورات.
  الدعم لهم. يموتقد يدانيسواء باألفكار أو العمل الم يعفتح مجال المشاركة للجم •
  اليجاد الحلول المناسبة, الي اشكاالت تفوق امكانيات النادي. يةالثقاف يةوالملحق يةعمل حلقة وصل مع السفارة السعود •
  بأستراليا لكونها المرجعية األولى للطلبة والطالبات ولألندية الطالبية. الحرص على تنفيذ توجيهات الملحقية •
تطبيق النظام االساسي لألندية الطالبية الموصى بها من الملحقية الثقافية في استراليا وتحقيق االهداف التي قامت بأنشائها  •

  ن ومرافقيهم.وزارة التعليم العالي ممثلة بالملحقية السعودية في كانبرا لخدمة المبتعثي
  الحرص على ابراز جوانب التطور في المملكة العربية السعودية واستغالل المناسبات الوطنية على وجه الخصوص. •
جعل اتحادات الطلبة السعوديين داخل الجامعات احدى الروافد االساسية للنادي السعودي في برزبن لتكون شبكه جيدة من  •

  الجامعات.التواصل مع المبتعثين والمبتعثات في 
  تحديث موقع النادي االلكتروني وموقع السوق وحسابات النادي االخرى, لتكون وسيلة سهلة ومتاحة للجميع. •
  .٢٠٣٠السعودية  يةلرؤية المملكة العرب يقامفهوم االبتعاث من مجرد شهادة إلى انجاز وفكر إبداعي تحق ييرالسعي الى تغ •

  

  واألنشطة: البرامج
  واألضحى. االحتفال بعيدي الفطر •
  االحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. •
  التواصل االجتماعي بين المبتعثين والمبتعثات وعوائلهم. •
المشاركة في المناسبات والمهرجانات التي تقدمها الجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية للتعريف بحضارات وثقافات  •

  الشعوب والدول.
  واقامة معارض في الجامعات واألماكن العامة للتعريف بالمملكة العربية السعودية. تنظيم ندوات ومحاضرات •
  المشاركة في األنشطة الرياضية الجامعية بفرق تمثل نادي أو عدد من أندية الطالب السعوديين. •
  المشاركة في المناسبات العامة للمجتمعات المدنية المحلية. •
    االحتفال بتخرج الطالب والطالبات. •
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نائب رئيس النادي

اللجنة االعالمية 
والتقنية

لجنة الطالب الجدد

اللجنة الثقافية 
واالجتماعية

اللجنة العلمية

اللجنة الرياضية

لجنة االبناء

اللجنة المالية 

رؤساء اتحادات 
الجامعات

نائبة رئيس النادي

اللجنة االعالمية

اللجنة الثقافية   
واالجتماعية

اللجنة العلمية

اللجنة الرياضية
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  :والتقنية يةاللجنة االعالم
  وإنجازاتها. ٢٠٣٠التعريف برؤية المملكة  •
  .التعريف بتاريخ المملكة العريق والحضارات القديمة وربطها بالمناطق السياحية والتاريخية للمملكة " لؤي الشريف" •
  التعريف بإنجازات المبتعثين. •
  السعودية وتاثيرها على المجتمع.التعريف بإنجازات المرأة  •
  نخبة من الطالب والطالبات, وتشمل نقل اخبار الطالب بأرجاء برزبن.  يهامجلة دورية للنادي وانشطته تشرف عل يستأس •
 يةوالملحق ينالشريف ينمع المكتب االعالمي بسفارة خادم الحرم يقاالطالع على ما تنشره او تذيعه وسائل االعالم والتنس •

  .ةيالثقاف
  .)Facebook, Twitter, YouTubeأخبار النادي, ( يةاستخدام مواقع التواصل االجتماعي لتغط •
  النادي السعودي في برزبن.   ياتموقع ومنتد يرتطو •
  .ينةعلى علم باألحداث المهمة في المد ينجعل الطلبة المبتعث •
  .ينبشكل رسمي للتواصل مع المبتعث يميالتاستخدام اال •
شامالً ومرشداً ملموساً يفي  يالً دل يكونالطلبة والطالبات ومحاولة تحديثه ل يعالي جم يمةالطالب وتسل ليتحديث وطباعة دل •

  وتعامل ومعايش. يشةمن سكن وتنقالت ومع ياةبكل متطلبات الح
   يةإلكتروني لألجهزة الذك يقإنشاء تطب •
  نشر أنشطة النادي في الصحف السعودية والمواقع االلكترونية. •
  المقترحات والشكاوي.استقبال  •

  

  :لجنة الطالب الجدد
  .استقبال الطلبة الجدد •
    توفير السكن المؤقت. •
    توفير دليل شامل عن المعيشة في برزبن. •
  .مساعدة في البحث عن السكن الدائمال •
  .ح ملف بالملحقيةالمساعدة في توفير األمور األساسية حين الوصول كبطاقة المواصالت، وفتح الحساب البنكي وفت •
  .دراسة اللغه والنجاح في االيلتس توفير ورش عمل للمساعدة في •
 الطلبة من التواصل معنا قبل وبعد الوصول . لتمكين  تحديث موقع النادي السعودي  •
  هم في نفس التخصص. المبتعث او المبتعثه في التواصل مع من مساعدة •

  

  :يةاالجتماع و يةالثقاف اللجنة
  .هالطالب أثناء دراست يحتاجهاالمهارات التي  يةالذات وتنم يرتطو •
  .التي تقيمها الجامعات المعارض, والمختلفة يةالجهات المحل يمهاالمشاركة في المهرجانات واالحتفاالت التي تق •
  الندوات -المؤتمرات  -الثقافية الجامعية عارض موالالدعم والتنسيق لالنشطة  •
 يامواأل العالمي للتنوع الثقافي يوممثل المشاركة في ال ية،بالثقافة السعود يفبالتعر يةاألسترال يةاستغالل المناسبات الثقاف •

  .يرهاالعنصري وغ ييزالدولي للقضاء على التم يومالعالمي للسرطان ، وال يومكال يةالعالم
 يفالتي تعني بتوظوالخاصة  يةمع بعض رؤساء الشركات والمؤسسات الحكوم يثةالحد يةلقاءات عبر القنوات اإلعالم يمتنظ •

  .يةالسعود يةفي المملكة العرب يفيةلمعرفة مكامن القوة في المنافسة الوظ ينالمبتعث
  خالل اجتماعاتهم مع الجامعات أو أي حضور رسمي لهم. يهاالستضافة أي من موظف يةالثقاف يةالتعاون مع الملحق •
  .يةالثقاف ياتإقامة المسابقات واألمس •
  .يادمثل اإلفطار الرمضاني واحتفاالت األع يةوالوطن ينيةالمناسبات الد يمإقامة وتنظ •
  اقامة مهرجان االسر المنتجة. •
 .يجينالوطني وحفل الخر يومإقامة احتفال ال •
 .والمبتعثات ينللمبتعثها في استراليا نينسيق برامج تعليم القيادة وقوانت •
 االخرى. نمع االديا وطرق التعامل والوسطية االسالمي هج التسامحنفي م ومحاضرات اقامة ورش عمل •
  .يةواللغة العرب يمالقران الكر يملتعل يةفصول دراس يمإقامة وتنظ •

  مدرسة اقرأ .. لتعليم اللغة العربية فقط قراءة وكتابة. . 1
  مدرسة دينك ووطنك .. لتعليم مباديء الدين .. الوطنية. . 2
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  :يةالعلم اللجنة
  االهتمام بالبحث العلمي.و ورشات عمل في الجامعات يمتنظ •
  ودعم مشاركة الطالب السعوديين في المؤتمرات العلمية واإلعالن عنها . جدولة •
  دعم المتفوقين علميا وإظهار تفوقهم اعالميا. •
  .يةمن خاللها عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلم يتم يةحلقات وصل علم انشاء •
  .والمبتعثات ينللمبتعث يميستوى العلمي واألكادتهدف الى الرقي بالم يريةدورات تطو عقد •
  .٢٠٣٠المملكة  يةمع رؤ يتناغمابحاثهم بما  يهوالباحثات بتوج ينالباحث تشجيع •
  .اإلنترنت للتحدث عن تجارب ما بعد االبتعاث يقعن طر ينسابق ينمبتعث استضافة •

  

  :ياضيةالر اللجنة
  متنوعة. يهيةوترف ياضيةأنشطة رتنظيم إقامة  •
  في حال التعرض إلصابات المالعب. يةالدورات في اإلسعافات االول إقامة •
  تشجيع ودعم مشاركة الطلبة في األنشطة الرياضية المحلية والجامعية. •
  .للمشاركة في مارثون برزبن يقفر ينتكو •
  ية.والفرق األسترال يينالسعود ينالمبتعث ينب يةود ياتاقامة مبار •
 .ياضيةالر ينالمبتعث الضوء اإلعالمي على إنجازات يطتسل •
 .تجهيز صالة خاصة للرجال والنساءمن خالل  2018المنتخب السعودي في كأس العالم تشجيع ودعم  •

  

 لجنة األبناء: 

  المبتعث او المبتعثه في تسجيل االبناء في المدارس. مساعدة •
 والقاعات. ظيم االختباراتن, وتالسعودية في جاكرتا ناء في اكاديمية الحرمينسيق تسجيل االبنت •
 .والمسابقات والمشاركات ياتالفعال يموذلك بتنظ يناالهتمام بأبناء المبتعث •
 .ذات العالقة يةاالستفادة من برامج البراعم التي تنظمها المؤسسات األسترال •
 اختبارات أبنائهم. يخص يماسبل الراحة ف يرأمور األبناء في توف ياءالتعاون مع أول •

  

  المالية: اللجنة
  الثقافية. يةمن الملحق المقدم الماليالدعم  •
  عبر اتحاد الطلبة بالجامعة. يةمن قبل الجامعات األسترال يةالرعا •
  .يةالسعود يةالمملكة العرب استراليا و من الشركات والمؤسسات ورجال األعمال في يةالرعا •
  

  :  في الختام
  .ينلوطرة المشرفة العون و السداد في حمل هذه االمانة و عكس الصوعز وجل هللا  اسأل

  

 


