
سعادة الملحق الثقافي بأستراليا                                                       

 حفظه هللا

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ؛؛؛

 النادي السعودي  اإلدارةاهدي سعادتكم اجمل تحية وتقدير؛ واتقدم اليكم بطلب ترشيحي 

استراليا وفيه ارفق لسعادتكم ملف ترشيحي. فنرجو من  بمدينة تومبا جنوب والية كوينزالند,

 سعادتكم التوجية بما ترونه مناسب حيال طلبي هذا.

 

 ولكم فائق التقدير واالحترام                     

 

 

 

 ابنكم المبتعث /طارق جادهللا البرقان الشراري                                                  

 1089897381السجل المدني /                                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 السيرة الذاتية للمرشح :

 االسم/ طارق جادهللا البرقان الشراري 

 إدارةالمهنة/ طالب في جامعة جنوب كوينزالند, استراليا في تخصص 

 االعمال والتجارة العامة 

 االعمال التطوعية / 

 2017الطلبة السعوديين في تومبا لعام  نائب رئيس نادي

 في االحتفاالت مثل احتفال اليوم الوطني واالعياد  نتنظيم اجتماعات الطلبة السعوديي

النادي فيه على اسمي مع عدد من الطلبة المطوعين على  أغراضتنظيم ايجار مخزن لوضع 

 حسابنا الخاص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  أهداف النادي:رؤية و

  (الرؤية:1

المساهمة ككيان طالبي علي تشجيع العمل التطوعي واستثمار 

الكفاءات في تنمية المهارات العلمية للطالب المبتعثين ومرافقيهم 

 تومبا.داخل مدينة 

 :هداف الرئيسيةالا (2

والثقافية والعلمية والتربوية  االجتماعية االنشطةتنظيم ورعاية  *

 .الطالب والطالبات ومرافقيهم بمدينة تومباوالرياضية بالتعاون مع 

 :جتماعيةهداف االاال (3

تنظيم لقاءات الطالب السعوديين في المناسبات الدينية كشهر *

 .ضحيةاالرمضان المبارك وعيد الفطر و

 .واألطفالللنساء  واالحتفاالت االعيادتنظيم لقاءات وبرامج *

الوطني للمملكة العربية تنظيم لقاءات الطالب السعوديين في اليوم *

 .السعودية



مساعدة الطالب المستجدين وتذليل الصعوبات التي تواجههم *

  .اجتماعيا

رحاالت تنظيم  خاللبين المبتعثين من  االجتماعيتقوية الرابط *

 .جماعية شبابية بشكل دوري

 :هداف الثقافيةاال(4

الوطني باليوم  االحتفالنظيم ودعم مشاركة الطالب السعوديين في *

 للمملكة

  .الثقافية الطالبية األنشطةتمثيل الطالب السعوديين في *

التعريف بالجانب الثقافي والعلمي والتاريخي للمملكة العربية *

 .السعودية

 .المشاركة في المعارض والمهرجانات التي تقيمها الجامعات *

 :العلمية (االهداف5

جدولة ودعم مشاركة الطالب السعوديين في المؤتمرات العلمية *

 .عنها واإلعالن

مساعدة الطالب المستجدين وتذليل الصعوبات التي تواجههم علميا  *

 .عقد ورش عمل خاللمن 

 .إعالميادعم المتفوقين علميا وإظهار تفوقهم  *



 

 التربوية: األهداف(6

المبتعثين المناهج السعودية إنشاء فصول تقوية لتدريس أبناء *

 .شراف عليهاواال

المساعدة في تسجيل أبناء الطالب في المدارس المعتمدة في محيط  *

 .إشراف النادي

 .المساعدة في تسجيل أبناء المبتعثين في نظام المنازل السعودي*

 .المناهج السعودية ألبناء الطالب والتنسيق لها اختباراتتنظيم  * 

 

  اضية:الري األهداف(7

 .تنظيم المسابقات الرياضية بكافة انواعها *

 وعلىنشطة الرياضية المحلية تنظيم مشاركة الطالب في اال * 

 .ات.مستوي الجامع

 

 

 



 

 :للنادي اإلداريالهيكل 

 رئيس نادي *

 نائب رئيس *
 مسؤول المالية والعهدة*
 مدير العالقات العامة*

 رئيسة جمعية الطالبات*

 * عضو اول 

  *عضو ثاني 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


