
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حفظه هللا                سعادة الملحق الثقافي السعودي في استراليا             

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. وبعد

 

 

الموافقه التكرم ب من سعادتكماطلب  مرفقا معه برنامجي اإلنتخابي و اتقدم اليكم بخطابي هذا

على ترشيحي لرئاسة النادي السعودي في برزبن وذلك رغبة مني في العمل التطوعي 

يصب بالنهاية في مصلحة المبتعثين ومرافقيهم من خالل الفعاليات ذي لالمثمر والبناء وا

  .2018 خالل العام المقبل التي ينوي النادي إقامتها المختلفه واألنشطه

 

 وتقبلو خالص تحياتي.

 

 

 

 المبتعث 

 عبدالرحمن المجيدل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  لمرشحلنامج اإلنتخابي رالب

 

 المجيدل نعبد الرحم

 
  

 
 المؤهالت:

 صحة االسنان، كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود. سبكالوريو •

 من معهد كلية جورج براون في تورنتو، كندا. لغة انجليزية •

تخصص ادارة الكوارث  لعامة من جامعة كوينزالند للتقنيةالصحة ا رماجستي •
 والطوارئ الصحية.

 الند للتقنية.رة الكوارث والطوارئ بجامعة كوينزطالب دكتوراه في ادا •
 

 الخبرات: 

 اخصائي ومشرف معمل األسنان في مستشفى بريدة المركزي. •

 اسنان بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود. تقنيةاخصائي  •

 محاضر في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم. •

 في مجال تقنية األسنان. ودولية ى عدة دورات محليةحاصل عل •

 تقييم التكنولوجيا الصحية بسيدني.دورة  •
 

 األعمال التطوعية:

الوطني السعودي،  في تنظيم حفل اليوم مع النادي السعودي في تورونتو المشاركه •
 .2012تورنتو 

 .2012اليوم الدولي بكلية جورج براون بتورنتو  تمثيل السعودية فيفي  المشاركة •

 .201٦مستشار النادي السعودي في برزبن للعام  •

 .201٧للشاعر نواف المالكي في العام  شعرية امسية وتقديم تنظيمفي المشاركة  •

 .201٧تنظيم دورة ادارة المشاريع في العام في المشاركة  •

 السعوديين شراف جمعية الطلبهتحت االمشاركة في تنظيم بطولة الكرة الطائرة  •
 .201٧ للعام بجامعة كوينزالند للتقنية

تحت اشراف جمعية الطلبه  المشاركة في تنظيم بطولة برزبن الدولية في كرة القدم •
 .201٧للعام   للعام بجامعة كوينزالند للتقنيةالسعوديين 

 

 

 



 

 

 :الرؤية

لتتوافق  االرتقاء بالنادي إلى مرحلة متقدمة من التطور والتميز من حيث األنشطة الُمقدمة

، من خالل دماء شابة ذات طموح عاٍل لتقديم الخدمات التطوعية 2030مع رؤية الوطن 

 المتميزة.

 

 شعار النادي

 معًا نحو مستقبل مشرق

 

 

 

 النادي: األهداف العامة

 

 الملحقية الثقافية.تطبيق النظام األساسي لألندية الطالبية تحت إشراف  •

االجتماعية والثقافية والعلمية المجاالت  مختلففي  األنشطة والفعاليات قامةإ •

 .2030في ضوء رؤية الوطن  المبتعثين،للطلبة والرياضية 

  تعزيز الروابط بين المبتعثين بعضهم البعض، وكذلك مع المجتمع األكاديمي.  •

أنشطة جامعاتهم في بفعالية للمشاركة  الجامعات، ومساعدتهمجمعيات الطلبة في  دعم •

المختلفة، مما يسهم في تعزيز صورة ديننا اإلسالمي الحنيف، والتعريف بحضارة 

 وطننا الغالي.

 إيجاد رعاة لألنشطة والفعاليات التي يعتزم النادي القيام بها؛ سواء عن طريق الدعم •

 التي من شأنها أن تُسهم في تنفيذ تلك األنشطة، المادي أو بتقديم الخدمات المختلفة

 الملحقية الثقافية.بإشراف وذلك 

بالتطوع في األنشطة والفعاليات التي يقوم بها الراغبين  الطلبةإفساح المجال لجميع  •

لمشاركة واالستفادة من في ا عطاء الفرصة ألكبر عدد من الطلبةالنادي؛ وذلك إل

 بيئة تطوعية فعّالة.في العمل 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :االجتماعيةاألهداف 

 

عن طريق المشاركة في االحتفاالت الرسمية  االندماج مع المجتمع المحلي، سواء •

 ؛ وذلك إلبراز الصورة المشرفة للمبتعث السعودي.التطوعيةاألعمال المحلية أو 

 .اركاألضحى المبعيد الفطر و مثل عيد لمناسبات الدينيةباحتفال إلا •

  األصعدة.مختلف على  وطننا الغاليوالتعريف بمكانة  للمملكة باليوم الوطنياالحتفال  •

 الحتياجات الالزمة لهم. وتقديم كافة استقبال الطلبة الجدد إ •

 للخريجين/الخريجات في نهاية العام الدراسي.حفل إقامة  •

تعيين منسقين لكل منطقة من مناطق المدينة لسهولة التواصل مع كافة المبتعثين  •

 وذويهم. 

 ترفيهية ومصحوبةً بأنشطة ثقافية، اجتماعية  ،ومرافقيهمللمبتعثين  دوريةلقاءت  إقامة •

  الترابط فيما بينهم. زيادةل

أسرع في  المختلفة استفساراتهمعلى والرد  التواصل المختلفة مع الطلبةتفعيل قنوات  •

 وقت.

 

 

 األهداف الثقافية:

 

 ،والثقافية االجتماعيةالمناسبات في من خالل المشاركة  للطلبةعد الثقافي البُ  إثراء •

 .الندوات للتعريف بالحضارة اإلسالمية والسعودية وتنظيم

المثقفين في و نالمسؤوليواللقاءات مع  الشعرية،تنظيم المسابقات الثقافية واألمسيات  •

 .مجاالت مختلفة

 الثقافية. المشاركة في المعارض والفعاليات الثقافية التي تقيمها الملحقية •

  ومرافقيهم.للمبتعثين  الكريم نآالقر لحفظمسابقات إقامة  •

 وتثقيفهم في كل ما يتعلق بأنظمة بلد اإلبتعاث. للمبتعثين لقاءات توعويةعقد  •

 ةبقات الثقافية للتعريف بالسعوديكالمسا ؛للمبتعثين ومرافقيهم فعاليات وطنية إقامة •

 .بناءهاأ بسواعدللوصول اليها  واألهداف التي تسعى المملكة ،2030 الوطن ورؤية

ً او في أي مجال من مجاالت الحياة كتشاف إ • ودعم كل موهوب ومبدع دراسيا

 واالستفادة منهم في أنشطة النادي.

  تثقيفية صحية ورياضية للنساء.إطالق برامج  •

 



 

 

 :األهداف العلمية

  

 .تشجيع الطالب ومساعدتهم للمشاركة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية •

 ومرافقيهم. للمبتعثينوالبحثية  العلمية والثقافيةإقامة ورش العمل في المجاالت  •

إقامة دورات تدريبية في العديد من البرامج والمهارات المختلفة، والتي تهم الطلبة  •

 سواء دراسيًّا أو اجتماعيا.

 

 

 :األهداف التربوية

 

 لمسلم.  غرس القيم والمبادئ التي تمثل اخالقيات الفرد السعودي ا •

وتنظيم اختبارات  السعودي،تسجيل أبنائهم في نظام المنازل  فيمساعدة المبتعثين  •

 .لهم المناهج

بنائهم في مدارس التعليم أل قبوالتوإرشادهم للحصول على الجدد مساعدة الطالب  •

 .العام

 حث المبتعثين على تسجيل ابناءهم في فصول تعليم القرآن الكريم واللغة العربية. •

 

 

 :الرياضية ألهدافا

  

 ومرافقيهم. للمبتعثين المختلفة الرياضيةوالبطوالت المسابقات  تنظيم •

 .دعم المبتعثين للمشاركة في المسابقات الرياضية على المستويين الجامعي والمحلي •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 كله االدارية:الهي

 
 

 

 



 

 

 :والمواعيد المقترحه الفعاليات •

 
 التاريخ الفعالية

 فبراير ملتقى الطلبة الجدد للفصل الدراسي األول

 فبراير المشاركة في اليوم الترحيبي في الجامعات

 فبراير ورش عمل تعليميه لألبناء

 مارس ورشة عمل المراحل المختلفة

 مارس بطولة كرة القدم الدولية المفتوحة

 مارس ورشة عمل للمرأة

اختبارات الفصل األول لطبة الإلنتساب في الدارس 
 السعوديه

 مارس

 ابريل السعودياليوم الثقافي 

 ابريل بطولة تنس أرضي

 ابريل بازار نسائي

 مايو إفطار رمضاني كبير

 مايو مسابقة تحفيظ القرآن في رمضان

 مايو بطولة الطائرة

لطبة الإلنتساب في الدارس  الثانياختبارات الفصل 
 السعوديه

 مايو

 16يونيو  االحتفال بعيد الفطر المبارك

 يونيو رحله شبابيه

 يونيو الدراسي الثاني ملتقى الطلبة الجدد للفصل

 14يوليو  المشاركة في اليوم العالمي للتبرع بالدم

 يوليو ورشة عمل المراحل المختلفة

 أغسطس برنامج نسائي ترفيهي

 أغسطس مسابقة ثقافيه لألبناء

 25أغسطس  االحتفال بعيد االضحى المبارك

 23سبتمبر  اليوم الوطني السعودي

 سبتمبر رحله نسائية

 اكتوبر 1بطولة كرة القدم الدولية للصاالت 

 اكتوبر مسابقة كرة القدم لألبناء

 نوفمبر زيارة المرضىمبادره ل

 نوفمبر حفل التخرج

  
 

 

 :اللقاءات الدورية •
  الموعد اللقاء

 شهريا   منطقه كل في شهريه دوريه اجتماعات

 أسبوعيا   ياسبوع رياضي نشاط

 أسبوعيا   لألبناء اسبوعيه تقويه دروس

 

واللقاءات الحقا حسب االتفاق مع الجهات  والتدريبة العلميةسوف يتم تحديد مواعيد الدورات مالحظة: 

 العالقة.ذات 


