
 

ي إلدارة نادي      نامج االنتخابر ث البر 1820لعام مدينة ببر  

احمد البهالل ز عبد العزيمرشح / لل  

ي تخصص  دكتوراهطالب 
 
نظم المعلوماتف  

 

ف االنبياء والمرسلير  بسم هللا والصالة والسالم عىل  األخوة واالخوات   . الصالة والتسليم أفضلنا محمد علية يبسيدنا ونأشر

ث أعضاء نادي  ح لرئاسة النادي خالل عام مدينة ببر ي المقبر نامج االنتخابر  يديكم البر
ي  1820اطرح بير 

وأسال هللا ان يوفقن 

 .  واياكم لكل خبر

 الرؤية: 

ة عملية إلدارة العمل التطوعي باستخدام التقنيات الحديث لخدمة  ث طلبةأن يكتسب أعضاء النادي خبر مدينة ببر  

 الرسالة: 

لخدمتهم طرق ممكنة بأسهلالوصل لجميع الطالب   

للنادي: الهيكل االداري   

 

 

  النادي: هداف أ

ي تشمل: 
ي ما نصت عليه الئحة تنظيم االندية السعودية واللنر

 تتمحور اهداف النادي ف 

  .بوية والرياضية لجميع اعضاء النادي ومرافيقيهم  تنظيم  ورعاية االنشطة االجتماعية والثقافية والبر

  واالخوة والصلة بير  الطالب السعودين وكذلك توثيق اوارص الصداقة مع المجتمع االكاديمي توثيق اوارص التعاون

 .  والمحىلي

 لهم الجدد والعمل عىل تسهيل العقبات تقديم يد العون للطالب . 

رئيس النادي

أمين سر 
النادي 

الشؤون المالية
األجتماعية 
والثقافية 

لجنة الحفالت 
والمناسبات 

التربوية 
واالكاديمية 

االعالمية 
والدعم الفني 

الرياضية النسائية

نائب الرئيس 



 
  ي

 
وكذلك تشجيع االعمال واالنشطة واالبداعات الفردية  الجامعات المحليةدعم جمعيات الطلبة السعوديير  ف

 لطالب وابرازها. والجماعية ل

 ات والم  . لكوتوفبر البيئة المناسبة لذ العمل التطوعي  علومات بير  اعضاء النادي وتحفبر  تشجيع تبادل الخبر

 

 أليات تحقيق االهداف: 

عضاء النادي أالعمل التطوعي التكامىلي لجميع  من خالل هللا بإذنمن النادي  المرجوةسيتم العمل عىل تحقيق االهداف 

اتيجية عمل الهيكل االداري واللجان المنبثقوذلك ضمن  فير  عليها من جميع حيث  منه،ة اسبر ان اللجان سيتم ترشيح المشر

ي كل لجنة
 
ات  ممثل من كل جامعة الجامعات بحيث يكون ف بير  الجميع وكذلك التواصل مع  والمعلوماتوذلك لتبادل الخبر

  النادي. جميع اعضاء 

تقنيا ت حديثة لتسهل التواصل بير  أعضاء الفريق  باستخدامشي    ع وإدارة الفريق سوف يستخدم النادي طرق حديثة لت

ي إدارة فرق العمل لدى الكثبر  األدواترفع جودة المهام. هذه  وأيضا وإدارة المهام ومتابعة تحقيق هذه المهام 
مستخدمة ف 

ة  ي سوف تستخدم:  ومتوسطة(،من المشاري    ع الحديثة )صغبر
وهذه جزء من األدوات النر  

“bitrix24” جبرنام  

القادمة. ميع االحداث ج وأيضا جدولةالمهام ومتابعتها من قبل الجميع  إعطاءفريق العمل من خالل  إلدارة   

“Mint” جبرنام  

العمليات المالية ومعرفة جميع المرصوفات والتكاليف إلدارة  

ي لتسجيل الح وأيضا 
وب  ين استخدام الموقع االلكبر مخطط لها. ال لألحداثارص   

: الثقافيةو  اللجنة االجتماعية  

ف:  (10- 1(    أعضاء:)2) مشر  

 المهام : 

   ي تواجه المبتعث عند قدومه لمقر االبتعاث.  استقبالتنظيم
 الطالب الجدد ومد يد العون لتسهيل العقبات النر

  ي أي مجال من مجاالتهم الحياتية ) سكن وغبر ذلك  (.  االجتماعيةتقديم الخدمات
 لجميع الطالب ف 

 ي  السعوديير   الطالب تمثيل
 .االجتماعية المناسبات ف 

 بينهم.  لتعزيز روابط الصلة والمودة ومرافقيهم النادي ألعضاء الرحالت تنسيق وتنظيم 

 وذلك ضمن نطاق النادي   بها المعمول باألنظمة المبتعثير   للطالب واالرشاد  التوعية برامج تنظيم . 

 ي  السعوديير   الطالب لقاءات تنسيق وتنظيم
اليا  بالمسؤولير   الرسمية اللقاءات ف   . القادمير  لوالية غرب اسبر

 تعثير  االيجابية عند المب الذهنيةعزيز الصورة لتوذلك ؤسسات ومنظمات والمراكز المحلية تنظيم برامج زيارات لم .  

   ي تقيمها تمثيل الطالب السعوديير
ي المناسبات والمهرجانات اللنر

والتعريف بثقافتهم وذلك من خالل المشاركة ف 

 الجامعات والمؤسسات التعليمية. 

  ات ثقافية وتوعوية   حول الموضوعات المتعلقة بأهداف النادي . وتطويرية اقامة ندوات ومسابقات ومحارص 

  القاء ( –انشاد اسالمي  –انشاء مسابقات دينية )حفظ قران . 



 
  ي معارض الكتب والفعاليات

 
ي  الثقافيةتنسيق مشاركة الطالب ف

ي وكذلك  الملحقيةتقيمها  النر
قيمها الجماعات ت النر

 . المحلية

  ي يوم المهنة و
 
 لحكوميةاالتواصل بير  الطالب وبير  المؤسسات وذلك لمد جسور تنظيم وتنسيق مشاركة الطالب ف

  .  الخريجير  وذلك لغرض استقطاب  والخاصة

  وصول الطالب اىل قواعد البيانات المفيدةمساعدة . 

  ي والفيس بوك
وب  اىل   لوصولل , تويبر واالنتستقرام  المنتديات,تفعيل وسائل التواصل مثل موقع النادي االلكبر

ي شنر المجاالت.  كافة اعضاء النادي بهدف دعم جسور التواصل بير  االعضاء  بما يعود 
 
 عليهم بالمنفعة ف

 

 

: والمناسباتلجنة الحفالت   

ف:  (15- 1(    أعضاء:)3) مشر  

 المهام: 

  ي التحضبر إلقامة مناسبات األعياد
ي الجامعة وكذلك والمناسبات األخرى واليوم الوطن 

برامج  مثل اليوم العالمي ف 

 . والمناسبات الوطنيةاألعياد 

  التقديرية لهمتنظيم احتفاالت استقبال الطالب الُجدد وفعاليات التخرج وتقديم الدروع والشهادات 

  ي للفعاليات
ي االعتبار ومراعاة االوقات المناسبة  2016خالل عام  المتوقع اقامتها تنسيق الجدول الزمن 

مع االخذ ف 

 . لألعضاء 

 

بوية واألكاديمية:   اللجنة البر

ف : ) (8 - 1(    أعضاء:)1مشر  

 المهام : 

  ي المجاالت العلمية والبحثيةتنظيم دورات وندوات واقامة ورش عمل علمية تهدف اىل اثراء
 المعرفة ف 

  . فيما يتعلق باختيار المواد ووسائل التعلم االفعال لجميع المراحل الدراسية 
ً
 مساعدة الطالب أكاديميا

   ي جميع التخصصات
ذلك من و تسهيل التواصل بير  الطالب وتلبية استشاراتهم وتقديم التوجيه االفضل لهم ف 

 . خالل وضع صفحات للحوار االكاديمي 

  الية المعتمدة لدى ي نظام المنازل السعودي وكذلك المدارس االسبر
ي تسجيل ابناء المبتعثير  ف 

المساعدة ف 

 الملحقية الثقافية

  .  تنظيم وتنسيق اختبارات المناهج السعودية البناء الطالب المبتعثير 

 

 



 
: اللجنة اإلعالمية والدعم  ي

الفن   

(8 - 1(    أعضاء:)1ف : )مشر   

:  المهام   

      ونية المهتمة بالمبتعثير تغطية جميع المناسبات و اعداد التقارير، إرسال أخبار النادي اىل الصحف اإللكبر

ي وشبكات التواصل
وب  اف عىل الموقع اإللكبر  . واإلشر

 

 عالقة العتماد ساعات العمل عداد شهادات الشكر والتقدير لألعضاء والعمل عىل التنسيق مع الجهات ذات الا

 التطوعي وذلك ضمن نطاق الملحقية. 

    

 

والشبابية:  اللجنة الرياضية  

ف :  (8 - 1(    أعضاء:)1) مشر  

 المهام : 

  .إدارة و عمل برامج رياضية للمجتمع السعودي 

  .ي أحد المالعب الرياضية
ي أسبوعي ف 

 لقاء رياض 

 ي .كرة القدم , الطائره
 إقامة دوري رياض 

  ي الدوري المحىلي . اعداد
 فريق لمشاركة ف 

 ي الرياضات الفردية ( - الخيل – اعداد مسابقات متنوعة.)السباحة
 دعم أصحاب المواهب ف 

    ي االندية والمراكز الرياضية المحلية ألعضاء النادي
اكات مخفضة ف   السعي للحصول عىل اشبر

 اللجنة النسائية: 

(8 - 1(    أعضاء:)1رئيسة : )  

 المهام : 

  . عمل برامج اجتماعية وتوعوية وثقافية لعائالت الطالب   

  .فيهية والمسابقات امج البر  تنظيم البر

 

 

 
ح بما يليق بتطلعاتكمأسأل  هللا عز وجل ان يوفقنا لتنفيذ هذا المقبر  


