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 بسم هللا الرحمن الرحیم
الحمد E رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ 

 .وصحبھ أجمعین
 

العالقات والروابط االجتماعیة ال یخفى علیكم أھمیة العمل التطوعي في المجتمع من تقویة 
واكتساب الخبرات والتفاعل والتواصل مع اآلخرین وذلك لما لھ من مردود إیجابي على 

الشخص نفسھ من راحة في النفس والشعور باالعتزاز والثقة في النفس وقبل ذلك األجر 
األحادیث الشریفة في فضل العمل التطوعي عن الرسول  العظیم من هللا سبحانھ وتعالى ومن

   -قال: صلى هللا علیھ وسلم 
  "خیر الناس أنفعھم للناس"

 فتقضي لھ حاجتھ خیر من أن تصلي في مسجدي ھذا مأیة ركعة" أخیك"ألن تغدو مع 
 

 
 :الذاتیةالسیرة 

 
 سلیمان مخلف العوده  :االسم
 أعزب  :االجتماعیة الحالة

 ماجستیر في العالقات الدولیة في جامعة فلیندرز   طالب :الحالي الوضع
 بكالوریوس في اللغة االنجلیزیة المؤھالت العلمیة:

 
 :للتواصل

 رقم الجوال
 61466881052+األسترالي: 
 966560588376+السعودي: 
 saloom-11@windowslive.comاألیمیل: 
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 : لرؤیة والمنھاجأوال
 

 األھداف: •
 الروابط االجتماعیة والثقافیة بین المبتعثین ومد خطوط التواصل بینھم.تقویة  .1
البات طلبة والطالحرص على تنفیذ توجیھات الملحقیة بأسترالیا لكونھا المرجعیة األولى لل  .2

 ولألندیة الطالبیة.
تطبیق النظام االساسي لألندیة الطالبیة الموصى بھا من الملحقیة الثقافیة في استرالیا وتحقیق   .3

وزارة التعلیم العالي ممثلة بالملحقیة السعودیة في كانبرا لخدمة  بأنشائھا االھداف التي قامت
 المبتعثین ومرافقیھم.

وذویھم وذلك من خالل ایجاد انشطة والمبعثات  عمل االبداعي والمواھب للمبتعثینتشجیع ال  .4
 ودورات.

تلبیة جمیع المتطلبات االساسیة والثانویة للمبتعثین والمبتعثات من ناحیة الجوانب االجتماعیة   .5
 النادي. إلمكانیاتوالثقافیة وذلك وفقا 

على تذلیل الصعاب بعد توفیق هللا امام السعودیین والسعودیات الجدد القادمین الى  العمل  .6
 یة ومساعدتھم على التكیف في البیئة الجدیدة.الوال

 .واجتماعاتھعلى ان یكون الطلبة على قرب تام من احداث النادي  العمل  .7
الحرص على ابراز جوانب التطور في المملكة العربیة السعودیة واستغالل المناسبات   .8

 الوطنیة على وجھ الخصوص.
 لتكون شبكھ جیدة من التواصل بأدلیدسعودي جعل الجمعیات احدى الروافد االساسیة للنادي ال  .9

 المبتعثین والمبتعثات في الجامعات.مع 
 

 اآللیات: •
 النادي تماشیا مع توجھات الوزارة. وتطویرالنھج االستمرار في نفس  .1
ان تكون انشطة النادي متنوعة وشاملة للتوافق مع اھتمامات السعودیین  علىالحرص   .2

 والسعودیات.
المبتعثین والمبتعثات بالعمل التطوعي وخلق بیئة جیدة تجعلھم حرصین على ترغیب كافة  .3

 الحضور والمشاركة في اعمال النادي السعودي.
 دعم جمیع االنشطة من خالل العمل على احتواء جمیع االفكار الفعالة وتبنیھا.  .4
عن  فتح المجال لكل من یرغب في ممارسة العمل التطوعي من خالل انشطة النادي وذلك  .5

 طریق الجمعیات الطالبیة في الجامعات.
 تخصیص برامج ھادفة لألطفال تدرا من قبل القسم النسائي بحیث تجمع ما بین المتعة والفائدة. .6
وضع جدول زمني للفعالیات التي یمكننا القیام بھا مع مراعات كافة احتیاجات ورغبات  .7

 ننا المبتعثین والمبتعثات.ااخو
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 اإلداریةثانیآ: التنظیمات 
 

v :الجمعیات الطالبیة 
o لعمل على تفعیل ادوار الجمعیات وجعلھا روافد مھمة تتصل مباشرة بالنادي لما فیھا من ا

 خدمات طالبیة.
o  ونوا على الحرص على ان یكون رؤساء الجمعیات اعضاء في ادارة النادي لكي یك

 من جمیع االتجاھات.اطالع تام بعمل النادي 
o  الدورات العلمیة التي الطلبة في االنشطة االجتماعیة و التركیز على ضرورة انخراط

 تقیمھا الجامعات وذلك عن طریق رئیس الجمعیة.
o  .الحرص على ایصال متطلبات الطالب والطالبات عن طریق رئیس الجمعیة 

 
v :القسم النسائي واألطفال 

 ل.فقات واالطفااللمبتعثات والمرتقدیم برامج وفعلیات ثقافیة واجتماعیة وترفیھیة  •
 المسلمة. أةیجابیة للمرإة السعودیة لتقدیم صورة رأاقامة یوم الم •
 .لألطفالللكبار واالخر  أحدھماكنشاطین منفصلین  ،الكتابقامة نادي ا •
 واخرى للنساء. لألطفالوالفائدة  الترفیھاقامة رحالت وتجمعات تجمع ما بین  •
 .واالدب واللغة العربیة األحادیثبرامج على شكل دورس لتعلیم االطفال القران وبعض  •
 اقامة ملتقیات وبرامج خاصة لألطفال بشكل دوري. •

 

  :اللجنة ٕالى وتسعى ھذه
  النسویة.أعداد ومتابعة البرامج الثقافیة  •
  .أدلید إقامة مھرجان األم والطفل في مختلف ضواحي •
   .وتقدیم العون لھن بمختلف أشكالھ حصر المبتعثات •

 
v :الشؤون االعالمیة 

ان للجانب اإلعالمي دور كبیر في ابراز نجاح اي عمل كان، فاألعالم ھو  ال شك
السالح االقوى الذي یأتي بالنجاح ویظھر العمل االیجابي المقدم من انشطة وفعلیات 

وخالفھ، كما ان الجانب االعالمي یجعل الجمیع على اطالع بكل ما یحدث في النادي 
 التجمعات والمناسبات.من انشطة حتى ولو كانوا بعیدین عن تلك 

 
v  :االدارة المالیة 

تنفیذ االنشطة والخطط االولیة یحتاج الى ادارة مالیة تستطیع تقسیم االمور المادیة 
بشكل مناسب بحیث یكون العمل واضح وبعید عن االخطاء التي من شانھا ان تلغي 

ي ھذا صون فیختوممن متكاملة یتم تكوین ادارة مالیة سبعض االنشطة والفعلیات، لذا 
المجال یتصل عملھم مباشرة برئیس النادي لتیسیر االمور المادیة وتوزیع المیزانیة 

 حسب حاجیات كل نشاط وفعالیة.
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v :الشؤون االسالمیة 

فیھ من االھمیة للطالب المبتعثین وسیتم  لما ٢٠١٥في العام  لقسماتم استحداث ھذا 
اختیار اشخاص لھم خبرة واسعة في ھذا المجال وسیتركز عملھم على االھداف 

 التالیة:
 إقامة المحضرات والدروس العلمیة بما فیھ نفع وفائدة للمبتعثین والمبتعثات. •
في  اقامة حلقات تحفیظ القران والتجوید تكون مصاحبة لألنشطة المقررة اقمتھا •

 لقاءات النادي.
وذلك عن طریق الشؤون  أدلیدترتیب لقاءات للمشایخ االفاضل الذین یأتون الى  •

ملكة مللاإلسالمیة في سفارة خادم الحرمین الشرفین وكذلك المراكز االسالمیة التابعة 
 العربیة السعودیة.

 
v في أدلید: المركز العلمي السعودي 

العام  االخوان في قبل من بھ البدء تم ماالعلمي واكمال  المركز تكبیربأذن هللا سنقوم ب
ة قسم تعلیم اللغة العربی األول:. یضم مشروع المركز العلمي قسمین رئیسین،  ٢٠١٤

ً آقسم تعلیم القران الكریم قر :والقسم الثاني .  یوجد فرع واحد للمركز الى ه وحفظا
 االھداف التالیة:یتم تركیز المركز على وس االن.
 .تعلیم كتاب هللا حفظاً وتالوة وتجویداً  §
  بھ.معاني القرآن ومقاصد آیاتھ وآداالطالب والطالبات  إفھام §
  .ھوحفظقران الة ءقراریج طالب وطالبات متمكنین من تخ §
یعود علیھم بالنفع بأنشطة تربویة وتعلیمیة  والبنات بمااستغالل وقت االبناء  §

 .وترفیھیة
 .لدى الطالب في اللغة العربیة والعمل على تطویرھاالتركیز على مكامن الضعف  §
 .بأدوات میسرة وبسیطةتعلیمھم اللغة العربیة  §

 
v االستشارات: 

یجابي في حسم الكثیر من یخفى على الجمیع اھمیة الشورى ومدى تأثیره اال ال
خاصة ممن نعلم ان لدیھم الخبرة و حسن الراي والن ھناك الكثیر ممن  القرارات

نراء انھم یملكون الخبرة الكافیة للعمل في ادارة النادي السعودي وكنا نود ان یكونوا 
حالة دون انضمامھم معنا معنا في ادارة النادي والكن ظروفھم الدراسیة و االسریة 

یتم تشكیل لجنة سوف یتم تسمیتھا لجنة وبعد اخذ الموافقة منھم ان  رئینافقد 
االستشارات بحیث نقیم معھم اجتماعات دوریة للتباحث حول امور النادي ومناقشة 

 العمل االداري بین الحین و االخر. ىعلالمواضیع التي تطرا 
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 ثالثآ: األنشطة والفعلیات: 
 

v الدوریة: اللقاءات 
ن على ان تكومل في انشطة النادي لذا سیتم العالدوریة قد تكون ھي االساس اللقاءات 

قدر  اتت واالختبارفي اوقات مناسبة للجمیع وذلك بمراعات اوقات االجازا
بشكل عام وھذا ما یجعلنا اللقاءات ان التنویع مھم جدا لنجاح تلك  وال شكالمستطاع 

ت ون اماكن االجتماعافي اماكن مختلفة بحیث تكاللقاءات حرصین على ان تكون 
افة باستضاللقاءات عادل للجمیع، لنجاح ھذیة الفكرة قد نلجأ لتكون  لمناسبة وبشك

الجمعیات وھذا یعني ان التنویع سیكون على كل االتجاھات حیث ان المكان 
 واالشخاص وطریقة العمل ستجدد في كل لقاء.

 
 

v :المناسبات الدینیة والوطنیة 
والوطنیة كاألعیاد وشھر رمضان نیة یالداالحتفاالت في المناسبات  ةاقامالشك ان 

الكریم والیوم الوطني السعودي  یحرص علیھا المبتعثون والمبتعث اینما كان فھي 
تمنحھ الشعور انھ قریب من وطنھ  ومن اھلة وتزیل عنھ ھموم الغربة واتعابھا لذا 

 إخوانناھ ب ناعد توفیق هللا على مواصلة ما سبقفي ادرتنا للنادي للعام القادم وب سنعمل
في ادارات السابقة بما یختص بتلك المناسبات وحرصا على ان یقدم العمل بصورة 

اذا ما  االحتفاالتواماكن اقامة  الصاالت بحجزمتجددة وبشكل منظم فسوف نقوم 
انھ یمكن معرفة توقیتھا منذ فترة كافیة وكذلك  المناسباتوضعنا في الحسبان ان تلك 

كل بش اجتماعاتناا یلزم من ادوات یمكن ان تحتاجھا لنظھر جمیع م توفیر ىسنعمل عل
بشكل جید من خالل االفكار التي سنستعین بھ من اللقاءات الى اظھار  اضافةمشرف 

 اھل الخبرة ومن اھل اعضاء النادي الجدد.
 

v  الریاضیة:االنشطة  
لى ع ة الكثیر من الطلبة سیتم التركیزحرصا على التنوع في االنشطة وتلبیة لرغب

المسابقات الریاضیة والتي تشمل دوري لكرة القدم  إقامةاالنشطة الریاضیة من خالل 
لكرة الطائرة اضافة الى النشاط الریاضي المصاحب للقاءات النادي الدوریة ري وود

 .للجامعاتجمعیات الطالبیة لا ألنشطةوكذلك 
 

v :االنشطة االدبیة 
ت االدب وھو ما سنحاول اساسیوالقراءة من ألألدب أھمیة بالغھ في األنشطة فالشعر 

تنمیتھ في انشطة النادي من خالل اقامة ملتقیات ادبیة تعني بالكتاب وكذلك امسیات 
 انھ یمتلك الموھبة االدبیة. نفسھشعریة لمنح الفرصة لمن یرى 

 
v :الرحالت الترفیھیة 
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ر الروتین الرحالت في كس وألھمیةبناء على التصویر المبدئي ألعضاء ادارتنا 
وعة ن متنأن تكوالرحالت المخصصة للنادي و الدراسي فسنحرص على زیادة عدد

 النسائي. بالقسمرحالت خاصة  ما بینما بین رحالت للقسم الرجالي 
 

v :الدورات العلمیة   
سیبذل النادي جھوده لمحاولة االستفادة من أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة النعقاد 

التدریبیة للطالب في نفس مجاالتھم الدراسیة. كما انھ من المتاح بعض الدورات 
بھا بعض الطالب إللقاء محاضرات  االستفادة من بعض الخبرات العلمیة التي یتمتع

 مجالتھم. تدریبیة عن نفس
 

v :االقتراحات   
 والوصول بالمستوى لالرتقاء نقد نصیحة اقتراح لكل مرحبا أدلید نادي سیكون

 .ھو ملموس من جمیع النوادي السابقةلألفضل كما 

 األنشطة مقترح

 المقترح النشاط نوع
 وعلمي ثقافي

 
 دراسي فصل كل في ثقافي منتدى

 المبتعث إلى المبتعث من ویقدم الخبرات تناقل برنامج
 ) انجلیزي /عربي (واإللقاء التحدث مھارات في عمل ورشتي
 اللغة لطلبة االنجلیزیة اللغة مھارات تطویر في عمل ورش

 الجامعات في البیانات قواعد واستخدام البحثیة المھارات في عمل ورشة
 

 اجتماعي
 

 للطالبات شھرین كل لقاء ،للطالب شھري لقاء
 العیدین حفل
  الخریجین حفل

 السعودي الوطني الیوم
 للطالبات رمضاني ءلقا ،للطالب رمضان في ءاتلقاْ 

 ریاضي
 

 الجامعات تنظمھا التي البطوالت في النادي باسم المشاركة
 الشھریة اللقاءات في ریاضي دوري

 اسبوعي ترفیھي ریاضي لقاء
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 المقترح العمل فریق
 

 المھمة
 النادي رئیس

 
 النادي رئیس نائب
 المالیة الشؤون مدیر

  والعلمیة الثقافیة الشؤون مدیر
 النسائیة اللجنة رئیسة

 والفنیةوالتقنیة  اإلعالمیة اللجنة رئیس
 اللجنة االسالمیة رئیس

 ومرافقیھم والطالبات المبتعثین الطالب استقبال لجنة
 الشؤون الریاضیة 

 من ھم اعضاء النادي؟
ن جمیع المبتعثیوللنادي، ھم اعضاء  أدلیدجمیع ابناء الوطن من طالب وطالبات ومرافقین في 

   ونرجو من الجمیع المساعد لتحقیق أھدافنا.المبتعثات ھم أعضاء في النادي السعودي و
 

عمل صالحة إلبراز المجھودات الفردیة المقدمة من بیئة النادي السعودي یمثل مظلة تھیئ 
 ى لإلدارة مھمة االشراف العام ومساعد الجمیعوسیبق ملموسة، األعضاء وجعلھا حقیقة

 
 

 ً العون والسداد في حمل ھذه هللا ل اسأوالعمل لیس بتشریف ولكن تكلیف  ھذا :ختاما
 ا فيخصوصعكس الصورة المشرفة للسعودیین والسعودیات في استرالیا االمانة و

 أدلید.
 



 أنـــــفـــــعـــــھـــــم هللا الـــــى الـــــنـــــاس أحــــــب
	للــــنـــــــاس
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