
 

 

 

 

 "كُن شريكاً في صناعة المستقبل " شعارنا 

 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة

 

 :ومرافقيهم المبتعثين والمبتعثات واخواتي إخواني

وفريق  يعينني ان وجل عز هللا اسأل و م8102في ملبورن لعام  السعودي النادي لرئاسة نتخابيإلا البرنامج ديكمأي بين نضع 

  .عنا يرضيه الذي بالشكل تنفيذه على العمل

 

 البطاقة الشخصية

 (ابو اسامه)عبد اللطيف اسامه صابر  :المرشح

 متزوج  :الحالة االجتماعية

 جدة :مواليد

 مالية –جامعة فيكتوريا  –طالب دكتوراه  :الدارسة

 جامعة  المؤسس -كلية االعمال  - محاضر :الوظيفة

 خبرات ادارية و خبرات تدريبية  :الخبرات

 

 الدوارت التدريبية الخبرات االدارية

المشرف العام على برنامج االنتساب والتعليم عن بعد للطالب 

 والطالبات بالكلية

 ة العصبيةويدورة البرمجة اللغ

 دورة تدريب المدربين االعمالالمشرف العام على اختبارات المناطق بكلية 

 دورة ادارة القيادة التنفيذية مستشار مالي بمجموعة بن الدن السعودية

 دورة القائد الناجح احد مؤسسي معهد اكسفورد لتعليم اللغة االنجليزية

 دورة التفكير االبداعي احد مؤسسي واحة جدة للعلوم الترفيهية

  في المملكة LMIاحد ممثلي برنامج التدريب الدولي 

  UBTالمدير المالي واالداري بجامعة االعمال االهلية 

 

  الرؤية و الهدف: اوال

 صناعة المستقبل بمجتمع طالبي متكامل الرؤية

 في جميع الجوانب والمبتعثات ومرافقيهم المبتعثين دعم الهدف

 

 



 

 

 من هم أعضاء النادي؟

 .المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم في مدينة ملبورننخبة من الطالب والطالبات يمثلون كافة   

 :آليــــــــــات التحقيقواألهـــــــــداف الرئيسية للنادي : ثانيا

يحقق االهداف العامة الموضحة في النظام االساسي  فيما ومرافقيهم والمبتعثات المبتعثين لخدمة بروح الفريق الواحد العمل

 .استرالياية الطلبه السعوديين في الند

 :ومنها 8102خالل عام التي سوف تنفذ لفعاليات ا

 آليــــــــــات التحقيق الهدف

خدمة المبتعثين والمبتعثات  .0

 ومرافقيهم الجدد

 من تقديم المشورة  هتفعيل جميع اللجان في النادي كال في اختصاص

 .واستقبال وتوجيه وارشاد

 قد تواجه المبتعثين والمبتعثات الجدد ومرافقيهم تذليل الصعوبات التي. 

  تسهيل وسيلة التواصل مع المبتعثين والمبتعثات قبل الوصول الى

واستقبال طلباتهم  استراليا بوضع جميع المعلومات على موقع النادي

 .واستفساراتهم والرد عليها باسرع وقت

 المبتعثين الجدد والطالب السابقين بين خبرات ال تبادل. 

 تفعيل وتطوير الموقع الرسمي للنادي السعودي. 

 إرشاد الطالب الجدد وتسهيل اجرائات مواصالتهم وسكنهم واستقرارهم. 

  الدوالر  -الريال السعودي )مساعدة المبتعثين الجدد على تبادل العمالت

 .بدون اي رسوم تجارية او فرق عمله بين المبتعثين( االسترالي

  للحصول على القبوالت الدراسيةمساعدة الطالب وارشادهم. 

تنظيم ورعاية كافة االنشطه  .8

االجتماعية والثقافية والعلمية )

والمناسبات ( ربوية والرياضيةتوال
 الوطنية

  (اليوم الوطني - عيد األضحى -عيد الفطر)االحتفال بالمناسبات. 

 التجهيز المسبق لكافة االنشطة المنفذة. 

 بالمشاركة في تنظيم اإلحتفال باألعياد للراغبين فتح المجال التواصل و

 .ع البرامجيوفي جم ليوم الوطنيوا

  وتقييمها هالمتميز المشاركاتختيار إلتأسيس فريق عمل. 

التعريف بشتى الجوانب الثقافية  .3

والعلمية والحضارية والتاريخية 

للملكة العربية السعودية وإبراز 

الوجه الحقيقي لمجتمعنا السعودي 

 ةستراليفي البيئة اال

  المشاركة في المناسبات والفعاليات التي تقدمها الجامعات للتعريف

 .بحضارات الشعوب

  االسالمية  لعامه للتعريف بهويتنااتنظيم الندوات في الجامعات واألماكن

 .وخاصة في اليوم الوطني

  مشاركة المجتمع االسترالي في مناسباته بهدف التعريف بالجوانب

 .للملكة العربية السعوديةالثقافية والحضارية 

متابعة ودعم الجمعيات الطالبية  .4

السعودية في جامعات األسترالية 

 بملبورن

  جامعات  ملبورن  جميع السعوديين في  والطالبات لطلبهادعم جمعيات. 

 تفعيل دور الجميعات الطالبيه 

 تحفيز الطالب للعمل تحت غطاء هذه الجمعيات. 

  لكل جمعيةالفرق الرياضية تشجيع إقامة 

تعزيز التعاون مع الجامعات  .5

 األسترالية في ملبورن

  بوالية فكتورياذوي اإلختصاص مع  األكاديمي تفعيل التواصل. 

  اتمحاضروال اتندوال إلقامةالتنسيق. 

األفكار اإلبداعية و لمبادراتا دعم .6

 في جميع الجوانب

  المبتعثينوبث روح المبادرة بين توضيح فوائد المشاركات العلمية. 

 وتكريم المتميزين الجوائز التحفيزيه. 



 

 

 تنظيم المعارض للمبادرات واألفكار اإلبداعية. 

 دعم اإلبتكار. 

اإلستفادة من مرافق الجامعات  .7

األسترالية بملبورن في دعم األنشطة 

الرياضية للمبتعثين والمبتعثات 

 ومرافقيهم

 

  الرياضية في مدينة ملبورن القاعات فيإقامة األنشطة الرياضية. 

تفعيل التواصل مع جميع الطالب  .2

 والطالبات قدر اإلمكان
  ( الرسائل النصية وااليميالت )التواصل مع الطالب عبر المنافذ الرسمية

 .وذلك اليصال اخبار واعالنات النادي ألكبر شريحة ممكنه

  االجتماعيتوفير نسخة من اخبار واعالنات النادي في برامج التواصل. 

  تفعيل الموقع الرسمي للنادي السعودي مع تطوير االسوق االلكتروني

 .بالموقع

  تنظيم عمليات صرف العمالت للراغبين عن طريق قسم مخصص

 .بالسوق اإللكتروني بالموقع وبدون اي تكاليف اضافيه

    السكن)توفير خط هاتفي لتوفير اإلستشارات العامة  طول أيام اسبوع- 

 .وكل مايهم المبتعث -الجامعات والقبوالت—RTA-اتالتأشير

  1028للنادي  الهيكل التنظيمي: ثالثا

للجان التي لم تكن موجودة في السابق بناء اتم استحداث بعض  ثحي الفرق المنافسةعن  للفريق المنتخبالهيكل التنظيمي  يتميز

جمعية المهندسين وجمعية ) الجمعيات الطالبية العلميةمثل لجنة  في مدينة ملبورنالمبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم حاجة على 

 .الدوليةاألكاديمية واللجنة اإلستشارية ولجنة العالقات ( والجمعية اإلقتصاديةالتربويين وجمعية األطباء 

هم، وذلك بالتركيز تفعيل الموقع االلكتروني الرسمي للنادي للتواصل مع المبتعثين والمبتعثات وتذليل الصعوبات التتي تواجه

على الوصول الى جميع المبتعثين والمبتعثات بالقنوات الرسمية من رسائل نصية وايميالت الكترونية مع الحفاظ على القنوات 

 .الحديثه مثل تويتروانستقرام وفيسبوك

 .اإلستفادة من خبرة الطالب السابقين في ارشاد وتوجية المبتعثين الجدد، وتبادل الخبرات بينهم

 :ويتكون الهيكل التنظيمي من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكيفية القيام بهامهام أقسام النادي  نبذه مختصره عن: رابعا

 كيفية القيام بها اللجان والمهام

 (دراسة األبناء) الشؤون الدراسية

 مساعدة أبناء الطلبة على استمرار مسيرتهم التعليمية  .0

لتقوية مستوى الطالب إنشاء مدارس األندية الطالبية  .8
 في المناهج السعودية 

 . متابعة تسجيل أبناء الطلبة في المدارس  .3

  .تنظيم سيراإلختبارات السعودية ألبناء الطلبة  .4

 :تم انشاء لجنة مدارس االبناء التقوم بالتالي

  االبناءانشاء مدارس يقوم عليها المبتعثنين ومرافقيهم لتعليم 

  مساعدة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم على كيفية التسجيل

 .بالتنسيق مع المدارس االسترالية

  مساعدة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم على كيفية التسجيل

 .يق لجنة مدارس االبناء في الناديباالكاديمية السعودية عن طر

  التنسيقحجز مكان الختبارات االبناء والمساعدة في. 

  االجتماعية اللجنة

المحبة والتعاون بين الطلبة والصداقة روابط توثيق  .0

 . ومرافقيهم في مقر البعثة 
االندماج االيجابي للطلبة مع الجامعات والمجالس  .8

 . البلدية واالستفادة مما تقدمه من خدمات 

مساعدة الطلبة الجدد والتهيئة النفسية والقانونية  .3
 . واالجتماعية لهم لالندماج في المجتمع في مقر ألبعثه

مساعدة الطلبة المستمرين في التغلب على الصعوبات  .4

 :تم انشاء اللجنة االجتماعية لتقوم بالتالي

 واالحتفال واإلفطار الرمضاني  تربيب االجتماعات الشهرية

 .بالعيدين واليوم الوطني

  ترتيب الرحالت الترفيهية للمبتعثين والمبتعثات خالل االجازات

 الرسمية 

  لمشورةامساعدة الطلبة في حل صعوباتهم االجتماعية وتقديم 

 .لهم

  التنسيق مع من لديهم مشاكل دارسية او اجتماعية والمختصين

 .والملحقيهعلى مستوى النادي 



 

 

  .االجتماعية التي قد تواجههم في مقر البعثة

  الرياضية اللجنة

في بكل جمعية او جامعة لقيام بعمل دوري خاص ا .0

  .مختلف الرياضات

تشجيع ودعم مشاركة الطلبة في األنشطة الرياضية  .8
 . المحلية والجامعات

 .تشجيع إقامة المسابقات الرياضية بين أعضاء النادي  .3

تشجيع إقامة األنشطة الحالية والمسابقات الرياضية  .4

 .مستوى الجمعيات على 

 :تم انشاء اللجنة الرياضية لتقوم بالتالي

  لكل جمعية ....(  ,قدم, تنس )انشاء فريق في جميع الرياضات

 اوجامعة وتشجيع طالب النادي والمرافقين للمشاركة فيها

 اقامة دوري على مستوى الفرق بين اعضاء النادي 

  مستوي انشاء فريق النادي السعودي للمشاركة المحلية على

 والية فكتوريا

 للقيام ببعض  ملبورنالرياضية في  نديةالتنسيق مع بعض اال

 .االنشطة الرياضية الختاميه

 ترتيب زيارات لبعض المدربين على مستوى الوالية 

 والمبتعثات خدمة المبتعثينلجنة 

 .التواصل مع المبتعثين قبل وصولهم لمقر البعثة .0

 .تقديم المشورة لهم بالسكن المناسب .8

 .مساعدتهم في إنهاء إجراءاتهم بعد الوصول .3

 :لتقوم بالتاليوالمبتعثات  لجنة خدمة المبتعثينتم انشاء 

 استقبال الطلبة الجدد من خالل اتحاداتهم الطالبيه بالجامعات.  

 والرد على  تفعيل الموقع الرسمي للنادي السعودي في ملبورن

 . ايميالت المبتعثين واستفساراتهم

  العقبات التي يواجهها المبتعث الجديد ومرافقيهتسهيل كل. 

  اإلعالمية اللجنة

المختلفة تستعرض الفعاليات  شهريةإنشاء قناة إخباريه  .0

 .للنادي

 .تغطية جميع فعاليات النادي .8

 .التنسيق مع قنوات التواصل اإلعالمي المرئي الصوتي .3
 .توثيق إنجازات النادي .4

لنادي لاإلشراف على الموقع الرسمي تطوير و .5

 السعودي

 .وسائل التواصل اإلجتماعياإلشراف على  .6

 :جنة اإلعالمية لتقوم بالتاليلتم انشاء ال

  جميع اعضاء النادي السعودي  تشمل رسميةانشاء قناة تواصل

 .(اإليميالت الرسمية+ الرسائل النصيه )  بوالية فكتوريا

 توضيح االنشطة التي سوف اصل مع جميع اعضاء النادي لالتو

 تقام وبوقت كافي 

  اعداد تقارير عن االنشطة بعد انتهاءها وارسالها لجميع اعضاء

 .النادي لنكون اكثر شفافية

 وتفعيل  االشراف المباشر مع موقع النادي السعودي ومنتدياته

 .التواصل مع المبتعث من خالله

 في جميع  اإلعالن عن األنشطة والفعاليات المختلفة للنادي

 .القنوات الرسمية

 اللجنه الثقافية والعلمية

التواصل الثقافي بين النادي واتحادات الطلبة وبين  .0

 . الجامعات في مقر البعثة 

إقامة المسابقات واألمسيات الثقافية والتواصل  .8

 . الثقافي بن األندية الطالبية 
دعم المنتديات الخاصة بالجمعيات الطالبية  .3

  .فاعليهوجعلها أكثر 

التنسيق مع دور النشر السعودية في تنظيم  .4
معارض الكتب واأليام الثقافية السعودية في مقر 

 . االبتعاث بعد موافقة ألملحقيه 

تنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض الثقافية  .5

 .على الجامعات 
 .تنظيم البرامج العلمية .6

 .دعم البحث العلمي .7

 .دعم اإلبتكار والمبتكرين .2
 .المؤتمرات العلميةإقامة  .9

 .تنظيم الدورات في جميع المجاالت المختلفة .01

 :تم انشاء اللجنة الثقافية والعلمية لتقوم بالتالي

 

  اعداد البرامج الثقافية لكل فصل دراسي وارسالها لجميع

 .االعضاء قبل بدء الفصل بوقت كافي

  امسية كل فصل دراسي وانشطتها )تنسيق االمسيات الثقافية

 (ةالمتعدد

  تكوين فريق من الطالب والطالبات للمشاركة في االيام الثقافية

 .االسترالية

  اقامة الحوارات الثقافية التي تهدف الى نشر الثقافة االسالمية

 المعتدله

 إعداد األنشطة التعريفية بمختلف الجامعات . 

 اقامة الدورات لعامة المبتعثين والمبتعثات. 

  عن طريق اللجنه العلمية ترشيح عدد من البرامج العلمية

 .بالنادي

 توفير المقر المناسب للتنفيذ. 

 تزويد اللجنه اإلعالمية بمواعيد إقامة الدورات. 

 التنسيق مع الجامعات األسترالية في تنفيذ البرامج المركزية. 



 

 

 لجنة الجمعيات الطالبية العلمية

 .العلميةالجميعات الطالبية  دعم وتحفيز .0

الروابط العلمية الحالية وإضافة رابطه وتحفيز دعم  .8

 . تهتم بالبراعم 

 :لتقوم بالتاليالعلمية الجمعيات الطالبية  تم انشاء 

  استقبال الترشيحات الخاصة برؤساء الجميعيات الطالبية 

  مساعدة الجمعيات في حل الصعوبات المتوقعة 

 التواصل مع الروابط العلمية وتفعيلها 

  وفعالياتها داخل الجامعات االستراليةتفعيل الروابط العلمية 

 العالقات الدوليةلجنة 

تعزيز العالقة بين الجامعات اإلسترالية والنادي  .0

 .السعودي في ملبورن
 .خلق تعاون مثمر بين الجامعات األسترالية والسعودية .8

إحتضان المناسبات العلمية الدولية من الجامعات  .3

 .األسترالية

 :لتقوم بالتاليقات الدولية عالجنة اللتم انشاء 

 ة الجامعات األستراليةزيار. 

  متابعة البرامج المنفذة من وزارة التعليم في الجامعات

 (.خبرات)األسترالية 

 

 


