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  امحلد  ، والصالة والسالم عىل رسول هللا ، وعىل اهٓل وحصبه ومن والاه ، وبعد

  
ة كواحد ٔالسرتاليامل يف طياته حماوالتنا للوقوف عىل الواقع الثقايف حيهذا التقرير اذلي  نقدم لمك

من ٔاكرث دول العامل ثراءًا من حيث مكوانهتا الثقافية والعرقية، ولتارخيها امللئ ابٔالحداث 
ت فامي بعد  بشلكها احلايل، واذلي وضعها يف موقع متقدم بني  ٔاسرتالياوالتحوالت واليت شلكَّ

يتجه ٕالهيا  يف مقدمة ادلول اليت ٔاسرتاليا، ولكون دول العامل اقتصاداًي وسـياسـيًا وعلميًا وثقافياً 
مع ، حيث وصل عدد الطالب والطالبات السعوديني العليااجلامعية و طالبنا ٕالكامل دراساهتم 

    .حسب آخر ٕاحصائية دلى امللحقية عرشة آالفٔاكرث من  مرافقهيم ٕاىل

عزز العالقات مبا ي ل املعريف والعلميٕاثراء قمي التبادحتقيقها واليت يف مقدمهتا  ٕاىلأالهداف اليت تطمح امللحقية الثقافية السعودية  تأيتو  
ؤايضًا  .ٕاصدار هذا التقرير ٕاىلٔاحد ٔامه أالسـباب اليت ٔادت ولعل هذا ، ٔاسرتالياالثقافية والتعلميية والبحثية بني اململكة العربية السعودية و 

يقود ركب ٕاجنازاهتا خادم احلرمني الرشيفني و ا الرشـيدة اليت انهتجهتا حكومتنو ٕالمياننا العميق بفاعلية سـياسة الانفتاح عىل العامل علميًا وثقافيًا 
متديد برانمج الابتعاث اخلاريج مخلس  ٕاىل ىٔاد مماو ،  –حفظهام هللا  –ويل عهده أالمني مسو و  كل عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعودامل

ض واملؤمترات العلمية والثقافية السـنوية يف سلسةل من املعار  ٕاىليف دمع هذه السـياسة، هذا ابٕالضافة واحض سـنوات ٔاخرى ملا هل من دور 
من كبرية خمتلف اجملاالت واحلقول تقميها اململكة العربية السعودية سـنواًي وتؤهما ٔاعداد غفرية من الباحثني واملتخصصني واملهمتني ومجموعة 

" اجلنادرية" العايل واملهرجان الوطين للرتاث والثقافة ، ويعترب املعرض واملؤمتر ادلويل للتعلمياملؤسسات العلمية والبحثية من شـىت ٔاحناء العامل
سـباب توهجات وزارة التعلمي العايل واليت تتضح من خالل توجهيات هذه االٔ  ٕاىلٔاضف . منوذجني واحضني للجهود املبذوةل يف هذا إالطار

الثقافية والتبادل املعريف بني اململكة العربية السعودية تعزيز اجلوانب ل برضورة مضاعفة اجلهود املسـمترة خادل بن محمد العنقري  /معايل ادلكتور
  .همبا يضمن حتقيق الفائدة املرجوة من وبقية دول الابتعاث

ُ ٔاسرتاليا وةلالثقافية دل ٔابرز السامتعىل " ٔاسرتاليأاصداء احلاةل الثقافية يف "التقرير اذلي جاء بعنوان  ويتضمن بذة عن اترخيها وجغرافيهتا ، ون
ابلرتكزي عىل  ٔاسرتاليأامه الفعاليات الثقافية والعلمية السـنوية اليت تقام يف عىل التقرير  حيتوي. بشقيه العام والعايلفهيا ؤانظمة التعلمي وساكهنا، 

ب الثقافية يف اجلوان أالسرتاليةعددًا من السـياسات وإالجراءات اليت تنهتجها احلكومة  -ابلتعريف وإالحصاء-رصد التقرير ي، كام الفعالياتٔامه 
  .طلع عىل هذا التقرير الفائدة اليت نرجوهايومجموعة ٔاخرى من املوضوعات اليت نأمل ٔان جيد فهيا لك من 

  .وهللا من وراء القصد

 

 عبدالعزيز بن عبداهللا بن طالب. د
 امللحق الثقايف
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لني سـيدان بسم هللا الرمحن الرحمي وامحلد  رب العاملني والصالة والسالم عىل ٔارشف املرس
  :  ٔاما بعد.. يوم ادلين  ٕاىلمحمد بن عبدهللا ومن تبعه إبحساٍن 

ٔان تضع بني ٔايديمك تقرير احلاةل الثقافية واذلي يأيت يف ٕاطار  ٔاسرتالياتسعد امللحقية الثقافية يف 
 ٕاثراء قمي التبادل املعريف ٕاىلاجلهود اليت تبذلها امللحقية لتطوير جوانب العمل الثقايف الهادف 

كواحدة  أسرتالياوالعلمي، وتقدمي املعلومات اليت حيتاهجا طالبنا السعوديني الراغبني يف ادلراسة ب
من ادلول اليت حققت جامعاهتا يف االٓونة أالخرية تقدمًا ملحوظًا يف ترتيب اجلامعات أالفضل يف 

حاولنا من خالل وقد .  ٔامثل لكثري من الطالب من خمتلف ادلول اً العامل أالمر اذلي جعلها خيار 
ابلرتكزي عىل اجلهود املبذوةل عىل  ٔالسرتالياهذا التقرير تسليط الضوء عىل الوجه الثقايف 

  ة ـطة الاجامتعيـــة وأالنشـات الثقافيـد الفعاليـعيب وذكل من خالل رصـاملسـتويني احلكويم والش
عايل ومن خالل التعريف ابلفعاليات اليت ترعاها احلكومة ٔاو تكل اليت ترعاها والفنية، والوقوف عىل احلراك العلمي والتعلميي بشقيه العام وال

ومل يغفل التقرير . ٔاسرتاليامؤمترات علمية وهمنية متخصصة وورش معل ومعارض علمية تقام سـنواًي يف  مناملنظامت والهيئات غري احلكومية 
من املعلومات  ا، وغريهالثقايف ها، وجامعاهتا، ومتاحفها، واآثرها، ودورثقافهتان ٔابرز املعلومات ع تقدميمن خالل  أسرتاليايف حمتواه التعريف ب

الوجود الثقايف العريب بشلك عام  ٕاىلكام تطرق التقرير . ثقافيًا ومعرفياً  الغنية وةلٔاو هممت هبذه ادل زائرٍ  مثقٍف ٔاو أالساسـية اليت حيتاهجا لك
 اليت حققها طالبنا كذكلالل الوقوف عىل الفعاليات وإالجنازات اليت حققها العرب و والوجود الثقايف السعودي بشلك خاص وذكل من خ

كام مت رصد مشاراكت ٔاعضاء هيئة التدريس السعوديني يف املؤمترات والندوات اليت . خالل مسرية ابتعاهثم أالسرتاليةادلارسني ابجلامعات 
  .ٔاسرتاليأاقميت يف 

فضًال عن احلصاد الفكري والثقايف اذلي يرصد ٔابرز مالمح  ،ٔاسرتاليايف والعلمية واملعرفية اهر الثقافية التقرير ٔامه املظوبشلك ٔادق يسـتعرض 
شـمتل عىل معلومات خمترصة عن اذلي ي  الفصل أالولموضوع  ٔاسرتالياالثقافة يف واكنت . ة فصولعسيتضمن ت و . احلراك الثقايف خالل عام

ما بعد الهجرات  ٔاسرتالياثقافة و امللكية الثقافية والفكرية للساكن أالصليني، و أالصليني وثقافهتم،  ٔاسرتاليانبذة عن ساكن و تعريف الثقافة، 
  .والمتويل غري احلكويم للثقافة الثقافة وفرص العمل،و إالنفاق احلكويم عىل الثقافة، و ، ٔاسرتاليإاحصاءات عن الثقافة يف و اللغة، و أالوربية، 

 ٕاىل، ابلرتكزي عىل ضامن اجلودة يف التعلمي العايل، ابٕالضافة ٔاسرتالياعلومات عن التعلمي بشقيه العام والعايل يف عىل ٔامه امل الثاينالفصل توى حي و 
واذلي  الرابعالفصل ه يلي، م٢٠١٣يف عام  ٔاسرتالياانعقدت يف  ملؤمترات اليتابعىل قامئة  الثالثالفصل  يتضمنبيامن  .أالسرتاليةقامئة اجلامعات 

ويشمل ذكل سرية املمتزيين واخملرتعني من الطالب  ٔاسرتاليااملشاراكت وإالجنازات اليت حققها الطالب السعوديون يف سـتعرض ٔابرز ي 
ٕاحصائيات مفصةل  ٕاىل، ابٕالضافة أالسرتاليةالسعوديني اذلين حققوا ٕاجنازات معلية وٕابداعية انلت جوائز او اهمتت هبا وسائل إالعالم 

  .ة بياانت املشاركنيحسب التارخي واجلامعة، وقامئ

م يف خمتلف اجملاالت والتخصصات مع ٢٠١٣خالل عام  ٔاسرتاليايقدم التقرير قامئة بأحدث الكتب اليت طبعت يف  سماالفصل اخلويف 
وائز عىل معلومات شامةل عن اجل ىتو حي اذلي  دسالفصل السايه موضوع  براءات الاخرتاع واجلوائزواكنت  .املؤلف ودار النرش ٕاىلإالشارة 

  .مبجاالهتا اخملتلفة ٔاسرتالياالعلمية والثقافية  والوطنية السـنوية يف 
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معلومات عن دور املعارض  ٕاىل، ابٕالضافة ٔاسرتاليااملواقع واملنشآت ودور الثقافة يف  معلومات خمترصة عن ٔابرز السابعالفصل قدم يو 
  .واترخيها واختصاصاهتا ومواقعها ٔاسرتاليانبذة عن املكتبات يف  ٕاىلقرير كام يتطرق الت. اخملتلفة أالسرتاليةيف املدن  ىواملؤمترات الكرب 

 ٔاسرتاليامعظم الفعاليات املهمة اليت تقام سـنواًي يف  هبا رصداليت ن ،م٢٠١٣لعام  ٔاسرتاليأابرز الفعاليات الثقافية يف  نمالفصل الثا طرحوي
جذوره  اً تتبعم  ٔاسرتالياالوجود الثقايف العريب يف  ٕاىل التقريرتطرق منه  التاسع لفصلواب .م٢٠١٣ت يف عام ميق أ ابلرتكزي عىل الفعاليات اليت 

الفصل ٔامه الفعاليات الثقافية اليت يقميها  يسـتعرضكام . ٔاسرتاليا العرب يف احلراك الثقايف والاجامتعي يف نينط ومساهامت املوا التارخيية،
، ٕاىل جانب اليوم ٔاسرتالياأالدابء املهجريني يف بعض ايف املكتوب واملريئ، مع التعريف ب نتاهجم الفكري والثقإ و  ٔاسرتاليااملهاجرون العرب يف 
  . العاملي للغة العربية

ر الشاسع وٕاماطة اللثام طالق احيدوان أالمل ٔان جيد القارئ الكرمي الفائدة املرجوة من هذا العمل اذلي حاولنا فيه بقدر إالماكن إالحاطة هبذ
يف جوانب تعزيز العالقات  ٔاسرتاليالزاخر ابالنتاج الفكري وأالديب والعلمي، مسـتصحبني يف ذكل جتربة امللحقية الثقافية يف عن واقعه الثقايف ا

ا مع هذه ادلوةل القارة واذلي انعكس يف الوجود املسـمتر لطالبنا يف الفعاليات الثقافية من خالل ٔاندية الطالب السعوديني اليت ترشف علهي
  . خالل ما تقميه ٔاو تشارك فيه امللحقية الثقافية من فعاليات وما تصدره من مطبوعات تصب يف ذات الهدف امللحقية، ومن

عرب فاكس امللحقية ونؤمن بأهنا ستسامه يف تطويره وجتويده مسـتقبًال، ونأمل اسـتقبالها  العملتسعدان مرئياتمك ومالحظاتمك وتقيميمك لهذا و 
  .webmaster@sacm.org.auوين   ٔاو الربيد إاللكرت   61262325978

  واب الاسـتعانة والتوفيق

 عباس بن صدقة برايش .د
 االجتامعيةمساعد امللحق للشئون الثقافية و
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 ٔاسرتاليا يف الثقافة  :أالول الفصل

  أاسرتالي يف والعايل العام التعلمي نظام  :الثاين الفصل

 م٢٠١٣ ٔاسرتاليا يف املنعقدة العمل وورش والندوات املؤمترات  :الثالث الفصل

 ٔاسرتاليا يف والعلمية الثقافية الساحة يف السعوديون  :الرابع الفصل

 م٢٠١٣ عام –  ٔاسرتاليا يف وٕاصدارات مطبوعات  :اخلامس الفصل

 ٔاسرتاليا يف واجلوائز الاخرتاع براءات  :السادس الفصل

 ثقافية ومؤسسات ومنشآت مواقع  :لسابعا الفصل

 م٢٠١٣ لعام ٔاسرتاليا يف الثقافية الفعاليات ٔابرز  :الثامن الفصل

  ٔاسرتاليا يف العريب الثقايف الوجود  :التاسع الفصل

   

  
 

  

  
  

  م٢٠١٣
 

  :املرشف العام
  

  ادلكتور عبدالعزيز بن عبدهللا بن طالب
  امللحق الثقايف

  بسفارة اململكة العربية السعودية يف اكنربا
  

  :فريق العمل
  

  رئيس الفريق

  ادلكتور عباس بن صدقة برايش
  الاجامتعيةمساعد امللحق للشـئون الثقافية و

  
  ٔاعضاء الفريق

  ٔابوبكراكظم / أالسـتاذ
  الطاهرمعزت / أالسـتاذ
  عبداحلي عبدالعلمي/ أالسـتاذ

 

  :العنوان
16 Watson St, Turner, ACT, 2612 Australia 

  :املراسالت
P.O. BOX: 1206,  

DICKSON, ACT, 2602, Australia 

 
  3170‐6269‐2‐61+: هاتف

  5978‐6232‐2‐61+: فاكس

 :الربيد إاللكرتوين  
webmaster@sacm.org.au  
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  أسرتالياالثقافة يف : األول فصلال

للغة الثقافة مبفهوهما الواسع يه ٔاسلوب احلياة اذلي يعيشه جممتع ما، وتُعىن بلك ما يتعلق بأفراده وميزيمه عن غريمه مبا يف ذكل ادلين وا
لفكري والتطور العلمي والتقين وما يتصل بذكل من همارات ٔاو وتشمل الفنون واالٓداب ومجموع النشاط ا. وأالعراف والعادات والتقاليد والقمي

، ٔاسرتاليأاما يف . وتعترب الثقافة مبثابة الروح للك من احلضارة واملدنية، ويه مجةل العلوم واملعارف والفنون اليت تمتزي هبا أالمم. وسائل مساِعدة
وقد ٔامثر عن هذا املزجي . ٔالصليني وحضارهتم وثقافات املهاجرين وعلوهممعىل وجه اخلصوص، فالثقافة يه نتاج لتنوع ٔاثرته تقاليد الساكن ا

 أالسرتاليةواملؤسسات العلمية وأالاكدميية وتدمعه احلكومة  أالسرتايلحراٌك ثقايف مفعم بنشاط متواصل ومتنوع تسهم فيه خمتلف رشاحئ اجملتع 
حلاةل الثقافية املرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأسلوب حياة الفرد والناجت العلمي وأالديب مبختلف قطاعاهتا، اليشء اذلي يعكس اهامتم ادلوةل وواكالهتا اب

وما يؤكد هذا الاهامتم هو قيام ادلوةل بسن قانون التعددية الثقافية وحرص الواكالت احلكومية عىل ٕاقامة همرجاانت سـنوية . ٔالسرتالياوالتقين 
  . للتعددية الثقافية يف عدة مدن ٔاسرتالية

 

الربيطاين  الاستيطانوما طرٔا علهيا من تغريات خالل العقود اليت تلت  ٔاسرتالياحملة اترخيية عن ٔاصول الثقافة يف  هذا الفصل عىلشـمتل ي 
 :احلديث ويشمل ذكل ٔاسرتالياللقارة وحىت اترخي 

 
 وثقافتهم األصلينيسكان أسرتاليا  نبذة عن  ١٫١

 ن األصلينيامللكية الثقافية والفكرية للسكا      ١٫١٫١

 اهلجرات األوربيةما بعد  أسرتالياثقافة   ٢٫١

 يف أسرتاليا اللغة  ٣٫١

 املبادئ األساسية لسياسة التعددية الثقافية يف أسرتاليا  ٤٫١
 أسرتاليا يف الثقافة عن إحصاءات  ٥٫١

 الثقافةاإلنفاق احلكومي عىل        ١٫٥٫١

 الثقافة وفرص العمل       ٢٫٥٫١

 للثقافة احلكومي غري التمويل       ٣٫٥٫١
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  وثقافتهم صلينياأل أسرتاليانبذة عن سكان    ١٫١
 ومه. م٢٠١٣ العام هذا حىتنسمة  مليون ٢٣ بلغي واذل ٔاسرتاليا لساكن اللكي العدد من% ٣ نسبته ما حالياً  أالصليون الساكن ميثل

 فقد أالخرى، البرشية احلضارات عن املتفردة حضارهتم أالصليني ليأاسرتا لساكن ٕان. الربيطاين ستيطانالا قبل القارة قطنت اليت اجملموعات
 التارخي علامء ؤامجع. التارخي عرب وعاداهتم معتقداهتم من وصور الكون وبداية أالسالف قصص تروي اليت يةائ حياالٕ  الرمزية الرسوم فن ابتدعوا
 عرش بسـتة ٔاورواب كهوف يف اكتشفت اليت تكل من ٔاقدم تعد كهوف داخل القارة جنوب يف موجودة زالت ال اليت الرسوم تكل ٔان عىل
  .سـنة ٔالف

 أالورويب، الاستيطان بعد ولكن ومكتوبة مقروءة اللغات هذه معظم واكنت لغة، ومخسني مائتني يقارب ما أالصليني ٔاسرتاليا لساكن اكن 
 معيقة موحدة ثقافة أالصليني وللساكن. حالياً  صليوناالٔ  الساكن يتحدهثا جداً  قليل عدد سوى مهنا يتبق ومل اللغات هذه معظم انقرضت
 حياهتم عن التعبري يف برعوا فقد. أالجشار جذوع وعىل الكهوف داخل الصخور عىل والنحت اكلرمس التشكيلية الفنون تشمل ومتجذرة
 مقارنة والاقتصادية الاجامتعية احلياة اكلٔاش من ٔاايً  تظهر ابلاكمل مرسومة جمسدات توجد ال ٔانه مبعىن الرمزية الرسوم طريق عن ومعتقداهتم

 يف متعددة ٔاشاكالً  تأخذ واليت الاجامتعيةو ادلينية مناسـباهتم هلم والغناء، املوسـيقية الفنون ٕاىل وابٕالضافة. القدمية احلضارات عند الفن مع
. أالصليني الساكن بني املسـيطرة يه اكنت البدائية اتاجملمتع متزي اليت اخلرافة عىل القامئة أالسطوري الوعي بنية ولعل. هبا الاحتفال طريقة
 فاكفة التارخي هذا ٕاىلو . والمتدن احلضارة مظاهر عن بعيداً  وبقاهئم عزلهتم ٕاىل ٔادى اذلي أالمر ذكل، عىل حياهتم مظاهر اكفة بنيت وقد

 تبذل وشعبية رمسية هجود مثة ٔانه ٕاالّ  أالصليني، الساكن بني والبطاةل أالمية تفيش ازدايد حقيقة تؤكد ٔاسرتاليا يف الرمسية إالحصاءات
  .عامة بصورة والفنون ابللغة املتعلقة سـامي ال أالصليني الساكن ثقافة مالمح عىل للمحافظة

 امللكية الثقافية والفكرية للسكان األصليني   ١٫١٫١
ليني يف تراهثم اذلي يشمل أالماكن واملعرفة، حيث تتوارث حقوق الساكن أالص  ٕاىل" امللكية الثقافية والفكرية للساكن أالصليني"تشري عبارة 

يشـمتل و . صليني وتعد ملكية خاصة تنفرد هبا لك مجموعة وفق تصنيفها ادلميوغرايف ٔاو إالقلمييأالجيال املتعاقبة من الساكن االٔ هذه احلقوق 

  :تراث الساكن أالصليني عىل

  

  
  

  

 والتصاممي واللغات والرموز والطقوس والرقصات يقىواملوسـ  أالغاين مثل والفنية أالدبية أالعامل.  

 النبااتت ؤانواع وأالدوية وراثياً  املعدةل النبااتت ذكل يف مبا ،والبيئية والفنية والزراعية العلمية املعرفة 
  .إالقلميية واحليواانت

 املنقول ثقايفل ا رثالٕ ا ٔاشاكل بقية.   

 البرشية وأالنسجة البقااي. 

 البرشية واملدافن املهمة التارخيية واملواقع املقدسة املواقع ذكل يف مبا ،نقولامل  غري الثقايف إالرث.   

 ٔارشطة عىل واحملفوظة وفوتوغرافيًا، سيامنئياً  واملصورة املؤرشفة، أالصليني الساكن تراث وواثئق مستندات 
  .عالميةالٕ ا الوسائل ٔانواع اكفة ويف صويت تسجيل ٔارشطة عىل ٔاو فيديو   
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 اهلجرات األوربيةأسرتاليا ما بعد قافة ث   ٢٫١
م واكن هذا التارخي هو بداية التغري احلقيقي واجلذري يف اترخي اجلغرافيا الساكنية ١٧٨٨مسـتعمرة بريطانية رمسية يف العام  ٔاسرتاليأاصبحت 
القارة اجلديدة لغهتم وعاداهتم وثقافهتم، ؤاثروا  ٕاىلالقارة ونقل املهاجرون مضن ما نقلوا  ٕاىلحيث تزايدت الهجرات ال سـامي أالوربية  ٔالسرتاليا

امضحالل ثقافة الساكن أالصليني وسـيادة الثقافة  ٕاىلمه أالسـباب اليت ٔادت أ ، ولعل من ٔالسرتاليارطة الثقافية ابشلك كبري يف تغيري اخل
ٔاهالهيم وتنشئهتم يف معسكرات خمصصة لهذا  ن واملمتثل يف ٕابعاد ٔاطفال الساكن أالصلني عنوطنوتسـ الوافدة هو الربانمج اذلي تبناه امل 
ابلثقافة الغربية أالجنلو سلتيك واسـمتر  بقوة أالسرتاليةومنذ هذا التارخي تأثرت الثقافة ). أالجيال املرسوقة(الغرض وهو ما عرف فامي بعد بـ

ية اليت بدٔات قن ، سامه يف ذكل الطفرة الت اليأاسرت ذكل حىت منتصف القرن العرشين حيث غزت الثقافة الشعبية للوالايت املتحدة أالمريكية 
 ٕاىلن من خاللها نقل ثقافهتم عرب الفنون يومريك ع االٔ ااملسموعة واملرئية اكلتلفزيون والسيامن واليت اسـتطإالعالم يف الظهور ال سـامي يف وسائل 

من خالل الهجرات الواسعة واملتالحقة جملموعات برشية و  تأثريات ثقافية ٔاخرى ٔاتت من البدلان االٓسـيوية اجملاورة، ٕاىلدول العامل ابٕالضافة 
  .تنحدر من ٔاعراق ؤاصول ثقافية خمتلفة

 يف أسرتاليااللغة     ٣٫١
مع ويه تتشابه  يتحدهثا أالسرتاليون بلكنة ختصهمتعترب اللغة الوطنية الفعلية و  إالجنلزييةٕاال ٔان ، ٔان ٔاسرتاليا ال متتكل لغة رمسيةعىل الرمغ من 

بيامن  ،لكغة وحيدةإالجنلزيية  سـتخدمي  ٔاسرتاليامن مواطين % ٧٩ ؤان .مع بعض الاختالفات الظاهرة يف طريقة النطق ءيف إالمال لربيطانيةا
ٔان ٔاكرث  ٔالسرتاليام ٔاكد مؤرش التمنية املبكرة ٢٠١١/ ٢٠١٠يف العام و .خرى يتحدهثا املواطنون املهاجرونة عىل لغات أ تتوزع بقية النسـب

   .والهندية والصينية واليواننية الفيتناميةتلهيا  العربية اللغة بعد إالجنلزيية يهيف املزنل لغة شائعة يتحدث هبا أالطفال 

 أسرتالياملبادئ األساسية لسياسة التعددية الثقافية يف ا   ٤٫١
تستند السـياسة و . وتؤكد عىل دمع احلكومة لهذا التنوع أالسرتايلبتنوع اجملمتع ) اليأاسرت شعب ( ٔاسرتالياتعرتف سـياسة التعددية الثقافية يف 

املبادئ أالساسـية لسـياسة وتتلخص . قتصادية للتعدديةوالا الاجامتعيةوتعرتف ابملزااي  نصاف بني ٔافراد اجملمتعاملساواة والعدل واالٕ  ٕاىل
  :فامي ييل ٔاسرتالياالتعددية الثقافية يف 

 ني يف ظل القمي ادلميوقراطيةأالسرتاليواعرتافها مبزااي التعددية الثقافية لاكفة  أالسرتاليةحلكومة هامتم اا . 

 الفرص  ٕاىلابحلفاظ عىل جممتعات مشولية تتسم ابلتقبل وإالرشاك، والتأكيد عىل حق امجليع يف الوصول  أالسرتاليةلزتام احلكومة ا
 . ٔاسرتالياواخلدمات اليت تقدهما 

 ابملزااي الاقتصادية والتجارية والاستامثرية للتعددية الثقافية أالسرتاليةاحلكومة هامتم ا.  

  عىل تعزيز الوعي والتقبل يف مساعهيا الرامية ملناهضة المتيزي العنرصي بلك قوة أالسرتاليةحرص احلكومة. 
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 أسرتالياإحصاءات عن الثقافة يف    ٥٫١
 .م٢٠١٢جماالت متعلقة بالثقافة والرتفيه األرسي يف أسرتاليا حتى هناية العام مليون أسرتايل يعملون يف  ٣٫٥أكثر من  
 م٢٠١٢من األسرتاليني حرضوا أو شاركوا يف فعالية ثقافية واحدة عىل األقل يف العام املايض % ٨٥أكثر من  
رت أسرتاليا ما قيمته     .م٢٠١٢مليون دوالر من املنتجات املتعلقة بالثقافة خالل العام  ٥٣٤صدَّ
 االنرتنتمن هذا العدد استخدم % ٥٣ ;مليون أسرتايل ١٣أكثر من  ي االنرتنت إىلستخدموصل عدد م ٢٠١٢يف العام  

 .ألغراض متعلقة بالثقافة

 اإلنفاق احلكومي عىل الثقافة   ١٫٥٫١
مع أالنشطة والربامج الثقافية يف خمتلف دوالر دلمليون  ٨٧٨مبلغ  ما يفوق أالسرتاليةفقد ٔانفقت احلكومة م ٢٠١١وفقًا ٕالحصائيات العام 

وزاد ٕاجاميل %) ٤٧(، وسامهت احلكومات احمللية هبذه الوالايت مبا يقارب النصف من التلكفة الفعلية لهذه الفعاليات أالسرتاليةالوالايت 
 .م٢٠٠٩ ويل املسّجل يف العامعن جحم المت% ٤النفقات املموةل من أالنشطة الثقافية من قبل مجيع مسـتوايت احلكومة بنسـبة تزيد عن 

  

 الثقافة وفرص العمل   ٢٫٥٫١
 م لتكون النتيجة إالحصائيات ٢٠١٢و ٢٠١١مبعدالت كبرية خالل العامني املنرصمني  ةالفنون والثقاف ييف قطاع العملزادت فرص 

 :التالية

هو ما يعادل ٔاكرث من ثالث ماليني ونصف من و  ،سـنة وما فوق ١٥ني اذلين ترتاوح ٔاعامرمه بني أالسرتالييف املائة من مجيع  ٢٢ 
 .م٢٠١٢مهنم ٔاجرًا مقابل هذه أالعامل خالل العام املنرصم % ٣٠قاموا بأعامل ذات صبغة ثقافية، تلقى  ،عدد الساكن يلجامإ 

م ٢٠١١خالل العامني ) وظائف دامئة(ني يف مؤسسات العمل الثقايف الرمسية أالسرتالئالف من  ٥٥٠مت توظيف ٔاكرث من  
 .م٢٠١٢و

 التمويل غري احلكومي للثقافة   ٣٫٥٫١

 خالل ويظهر ذكل من ،تتجه كثري من الرشاكت واملؤسسات أالسرتالية اخلاصة ٕاىل دمع اجلانب الثقايف بغرض حتقيق ٔاهداف مادية ومعنوية
وذكل  ،رعاية فعاليات ثقافية معينةعنية بم مؤسسات ٔاو منظامت ثقافية مسجةل دلى احلكومة أالسرتالية  مع ا هذه الرشاكتربهمالعقود اليت ت

مليون دوالر ُدفعت من قبل  ٥٩م ما مجموعه ٢٠١٢وقد بلغ متوسط قمية ادلمع يف العام . ادلامعة مقابل خدمات ٕاعالنية ودعائية للرشاكت
 .هأالفراد وقطاع أالعامل والاحتادات واملؤسسات اخلريية ٕالقامة فعاليات ثقافية خالل العام املشار ٕالي
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 الثاين الفصل
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  يف أسرتاليانظام التعليم العام والعايل : الفصل الثاين

من الصف  الثانوية املرحةللهيا ت، املرحةل الابتدائية من الصف أالول ٕاىل السادسعىل ثالث مراحل تتضمن  ٔاسرتاليايعمتد نظام التعلمي يف 
مفتوح للجميع ومتاح للراغبني يف  ٔاسرتاليانظام التعلمي يف ). اجلامعات ولكيات التقنية والتعلمي إالضايف(ّمث التعلمي العايل  ٕاىل الثاين عرشالسابع 

وفري من مسؤولية احلكومة تو . عام ١٥ٔاعوام و ٥التعلمي املدريس ٕالزايم عىل اكفة أالطفال بني معر و . التعمل من اكفة أالعامر واملسـتوايت
وتتوىل حكومات الوالايت . أالخرى بتوفري التعلمي اخلاص مقابل رسوم ؤسسات، وتقوم بعض املللمواطنني التعلمي احلكويم اجملاين

وفر واملقاطعات ٕادارة نظام التعلمي املدريس اخلاص هبا، وهذا يعين ٔاهنا توفر المتويل وتضع اللواحئ اليت حتمك معل هذه املدارس، يف حني ت
قد خيتلف املهنج ادلرايس اذلي يُدرس يف لك والية ومقاطعة، و . يف مجيع الوالايت واملقاطعاتاحلكومية جلامعات امة الفدرالية متويل احلكو 

ٔاو نظام تعلمي  (Vocational Education and Training)لك والية ومقاطعة نظام تعلمي وتدريب همين لو . ولكن تتوحد جماالت التعمل بشٍلك عام
اللغة إالجنلزيية يه اللغة و . لتأهيل الطالب للعمل يف جمال ال يتطلب الشهادة اجلامعية (Technical and Further Education)ٕاضايف فين و 

 حيتوي هذا الفصل عىلو . غري الاجنلزييةمن اللغات  ٔاكرث، ٕاّال ٔان العديد من املدارس تقدم برامج بلغتني ٔاو أالسرتايليف نظام التعلمي  عمتدةامل 
      .سسات التعلمي العايل يف ٔاسرتاليابعض املعلومات التفصيلية عن نظام التعلمي وقامئة بأبرز مؤ 

  عامالالتعليم    ١٫٢
  :مرحلتني ٕاىل عاممراحل التعلمي القسم تن 

  .ما قبل املرحةل املدرسـية وهذه مرحةل اختيارية يُلحق هبا أالطفال ملدة ترتاوح بني سـنة ٕاىل سـنتني 
ســـنة؛ وقــد ختتلــف املســميات بــني الــوالايت واملقاطعــات غــري ٔان هــذه املــرحةل  ١٢درســـية ويه ٕالزاميــة ملــدة املــرحةل امل 

 : بشلك عام تنقسم ٕاىل قسمني
  .Primary Schoolsسـنوات  ٦ٕابتدايئ ملدة  )١
 .Secondary Schools/High Schools/Collegesسـنوات اتلية  ٦اثنوي ملدة  )٢

وميكن تأطري مناجه التعلمي . يف أالسـبوع ٔاسابيع وبواقع مخسة ٔاايم ١٠صول دراسـية، مدة لك فصل درايس ٔاربعة ف ٕاىلينقسم العام ادلرايس 
اللغة إالجنلزيية، الرايضيات، العلوم، دراسات اجملمتع والبيئة، الرتبية الصحية والبدنية، الفنون، لغات ٔاخرى غري : مثاين ٔاطر رئيسـية يف

  . إالجنلزيية، التقنية

 العايلعات والتعليم اجلام   ٢٫٢
تكل اجلامعات،  ٕاىل، وابٕالضافة جامعة ٔاسرتالية وجامعتان دوليتان وجامعة واحدة خاصة متخصصة ٣٩مهنا جامعة  ٤٢ ٔاسرتاليايوجد يف 

 مجموعة كبرية من الربامج ادلراسـية أالسرتالية التعلميية توفر املؤسساتو . تقدم العديد من املؤسسات برامج تعلمي عايل العلوم وإالدارة يف  ‐
مضن ٔافضل املؤسسات عىل مسـتوى  أالسرتاليةتُصنف املؤسسات التعلميية . والتجارة والعلوم إالنسانية والهندسة والقانون والعلوم الصحية

   .الهندسة والتقنية والطب والعلوم البيئية واملالية واحملاسـبةجماالت العامل من حيث التخصصات، وحتديًدا يف 
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الاقتصادي، برفعه  ٔاسرتاليا، وقد لَعَب دورًا هامًا يف ٔاداِء م التعلمي العايل يف ٔاسرتاليا من ٔافضل أالنظمة العاملية ؤاكرثها ابتاكراً يعترب نظاو 
عام دلهيم  ٦٤و ٢٥ اذليني يرتاوح معرمه ما بني أالسرتالنيمن % ٥٨يعترب و  .سـتوى هماراِت العامِلني ومسامهته يف زايدة معدِل إالنتاجمل 

مضن قامئة ادلول وفق ٕاحصائيات املعدالت ٔاعىل من وهو يعترب % ٤٨مؤهالت همنية ومؤهالت التعلمي العايل، ومعدل التخرج اجلامعي 
  ).Organisation for Economic Co‐operation and Development - منظمة التعاون والتمنية(

وتصنف . مضن امخلس أالوائل من بني ثالثني دوةل كربى متقدمة يف العامل أاسرتاليلتقيمي الطالب، فعادة ماتأيت  وعىل املسـتوى ادلويل
تقدم ٔاسرتاليا مجموعة متنوعة من خيارات ادلراسة و . مضن ٔاكرث ادلول ارتفاعا يف تلكفة ادلراسة اجلامعية ٔاسرتاليا" منظمة التعاون والتمنية"

  . الاختيار من بيهناللطالب ٔالف مادة ميكن  ٢٢ من مؤسسة تعلميية تدرس فهيا ٔاكرث١٢٠٠ للطالب أالجانب يف ٔاكرث من

 Australian - أالسرتاليةمعرض التقنيات (وقد مت ٕانشاء موقع جديد عىل شـبكة إالنرتنت ابمس  Technology  Showcase ( مكبادرة من
  .ةمكصدر للتكنولوجيا املبتكرة واملهارات املتقدم أسرتاليااحمللية للتعريف ب أالسرتاليةاحلكومات 

 األسرتايل التعليمية املؤهالت إطار   ٣٫٢
 Australian( أالسرتايلعن التعلمي يف العديد من ادلول أالخرى بوجود ٕاطار املؤهالت  أالسرتايليمتزي نظام التعلمي  Qualifications 

Framework( تعلمي املدريس من شهادة ٕاكامل ال  اً ويعترب سـياسة وطنية للك املؤهالت بدء م١٩٩٥، اذلي تأسس يف عام)الصف العارش (
ويشـمتل نظام املؤهالت ). مبا يف ذكل التعلمي اجلامعي واملهين(وشامًال قطاع التعلمي العايل ) الصف الثاين عرش(والشهادة الثانوية العليا 

ن نظاماً  أالسرتايل وطنيًا واحدًا يتيح للطالب  عىل عرشة مسـتوايت ويربط بني املدارس ومؤهالت التعلمي املهين والتعلمي اجلامعي ليكّوِ
 حسـامب ورد يف موقعييل ٕاطار املؤهالت التعلميية أالسرتايل  فامي. ٔاخرى ٕاىلآخر، ومن مؤسسة  ٕاىلالانتقال بسهوةل من مسـتوى درايس 

  :أالسرتايلالتعلميية ٕاطار املؤهالت 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorate    الدكتوراه
Masters  الماجستير 
 دبلوم الدراسات العليا
Graduate Diploma 

 

المرحلة الجامعية مابعدشھادة   
Graduate Certificate 

 

 البكالوريوس
Bachelor Degree 

 

 درجة الزماالة السابقة لمرحلة البكالوريوس
Associate Degree 

 الشھادة الثانوية
Senior Secondary Certificate of Education 

 شھادة المستويات من األول حتى الخامس
Certificates I-V 

 Advanced Diploma قدمالدبلوم المت

Diploma الدبلوم

األستراليالتعليميةالمؤھالتإطار ): ١(الشكل 
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 األسرتالية اجلامعاتقائمة    ٤٫٢
  )١(جدول رقم 

 اسم الجامعة بالعربي موقع المقر الرئيسي الموقع اإلليكتروني باإلنجليزي اسم الجامعة م
1  Australian Catholic University [ACU]  www.acu.edu.au  Brisbane, Queensland   أالسرتاليةاجلامعة الاكثوليكية 
2  Australian National University [ANU]  www.anu.edu.au  Canberra, Australian Capital Territory   أالسرتاليةاجلامعة الوطنية 
3  Bond University [Bond]  www.bond.edu.au  Gold Coast, Queensland  جامعة بوند
4  Central Queensland University [CQU]  www.cqu.edu.au  Bundaberg, Queensland   جامعة وسط كويزنالند
5  Charles Darwin University [CDU]  www.cdu.edu.au  Casuarina, Northern Territory   جامعة تشارلز داروين
6  Charles Sturt University [CSU]  www.csu.edu.au  Bathurst, New South Wales   جامعة تشارلزسـتريت
7  Curtin University of Technology [CURTIN]  www.curtin.edu.au  Perth, Western Australia   جامعة كريتن
8  Deakin University [Deakin]  www.deakin.edu.au  Melbourne, Victoria   جامعة ديكني
9  Edith Cowan University [ECU]  www.ecu.edu.au  Perth, Western Australia   جامعة ٕاديث كوان
10  Flinders University [FLINDERS]  www.flinders.edu.au  Adelaide, Southern Australia   رزجامعة فلند
11  Griffith University [GRIFFITH]  www.griffith.edu.au  Gold Coast, Queensland   جامعة قريفيث
12  James Cook University [JCU]  www.jcu.edu.au  Townsville, Queensland   جامعة جميس كوك
13  La Trobe University [LATROBE]  www.latrobe.edu.au  Melbourne, Victoria   جامعة التروب
14  Macquarie University [MACQUARIE]  www.mq.edu.au  Sydney, New South Wales   جامعة مكواري
15  Monash University [MONASH]  www.monash.edu  Melbourne, Victoria   جامعة موانش
16  Murdoch University [MURDOCH]  www.murdoch.edu.au  Perth, Western Australia   جامعة مردوخ
17  Queensland University of Technology [QUT]  www.qut.edu.au  Brisbane, Queensland   كويزنالند للتقنيةجامعة
18  RMIT University [RMIT]  www.rmit.edu.au  Melbourne, Victoria   معهد ملبورن املليك للقنية 
19  Southern Cross University [SCU]  www.scu.edu.au  Lismore, New South Wales   جامعة سذرن كروس

20 
Swinburne University of Technology 
[SWINBURNE] 

www.swinburne.edu.au  Melbourne, Victoria   جامعة سوينبرين للتقنية

21  University of Adelaide [ADELAIDE]  www.adelaide.edu.au  Adelaide, Southern Australia   جامعة ٔاديليد
22  University of Ballarat [BALLARAT]  www.ballarat.edu.au  Ballarat, Victoria   جامعة ابالرات
23  University of Canberra [CANBERRA]  www.canberra.edu.au  Canberra, Australian Capital Territory  جامعة اكنربا
24  University of Melbourne [MELBOURNE]  www.unimelb.edu.au  Melbourne, Victoria   جامعة ملبورن
25  University of New England [UNE]  www.une.edu.au  Armidale, New South Wales   جامعة نيو ٕانقالند
26  University of New South Wales [UNSW]  www.unsw.edu.au  Sydney, New South Wales   جامعة نيو ساوث ويلز
27  University of Newcastle [NEWCASTLE]  www.newcastle.edu.au  Newcastle, New South Wales   جامعة نيواكسل
28  University of Notre Dame [UNDA]  www.nd.edu.au  Perth, Western Australia   ٔاسرتالياجامعة نوتردام 
29  University of Queensland [UQ]  www.uq.edu.au  Brisbane, Queensland   جامعة كويزنالند
30  University of South Australia [UniSA]   www.unisa.edu.au  Adelaide, Southern Australia   ٔاسرتاليامعة جنوب جا
31  University of Southern Queensland [USQ]  www.usq.edu.au  Brisbane, Queensland   جامعة سذرن كويزنالند
32  University of Sydney [SYDNEY]  www.usyd.edu.au  Sydney, New South Wales   جامعة سـيدين
33  University of Tasmania [UTAS]  www.utas.edu.au  Hobart, Tasmania   جامعة اتزمانيا
34  University of Technology Sydney [UTS]  www.uts.edu.au  Sydney, New South Wales   جامعة سـيدين للتقنية
35  University of the Sunshine Coast [USC]  www.usc.edu.au  Sunshine Coast, Queensland   جامعة صنشاين كوست
36  University of Western Australia [UWA]  www.uwa.edu.au  Perth, Western Australia   ٔاسرتالياجامعة غرب
37  University of Western Sydney [UWS]  www.uws.edu.au/  Sydney, New South Wales   جامعة غرب سـيدين
38  University of Wollongong [UOW]  www.uow.edu.au  Wollongong, New South Wales   عة ولونقونقجام
39  Victoria University [VU]  www.vu.edu.au  Melbourne, Victoria   جامعة فكتوراي

40  Carnegie Mellon [CMU] 
www.heinz.cmu.edu/au
stralia/index.aspx 

Adelaide, Southern Australia   )ٔامريكية(جامعة اكرنيقي ميلون 
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 التعليم يف أسرتاليا ضامن جودة   ٥٫٢
وهذه القوانني توفر معايري متسقة عىل الصعيد الوطين للمؤسسات املعنية  .قوانني أالسرتالية تعزز جودة التعلمي وحامية الطالب أالجانبٕان ال

  :تتضمنو بتقدمي التعلمي والتدريب للطالب أالجانب 

   .م٢٠٠٠ قانون اخلدمات التعلمية للطالب أالجانب لعام 
املعروف ابمس املدونة م ٢٠٠٧ التسجيل ومقديم التعلمي والتدريب للطالب أالجانب لعامواملدونة الوطنية ملامرسات هيئات  

 .الوطنية

يل وابٕالضافة ٕاىل قانون اخلدمات التعلميية للطالب أالجانب واملدونة الوطنية، فهناك العديد من مؤسسات الرقابة وضامن جودة التعلمي العا
املنظامت احلكومية عىل عاتقها مسؤولية تسجيل وٕاعادة تسجيل املؤسسات واعامتد الربامج وتأخذ هذه  .(VET)ومؤسسات التدريب املهين 

 :ادلراسـية وٕاعادة اعامتدها، وهذه املنظامت يه

؛ وقد ٔاسست Tertiary Education Quality Standards Agency (ASQA)  -  هيئة جودة ومعايري التعلمي العايل: التعلمي العايل 
 .هذه الهيئة لتنظمي التعلمي اجلامعي ومقديم التعلمي العايل غري اجلامعي ومراقبة اجلودة ووضع املعايري احلكومة أالسرتالية

 (Tertiary Education Quality Standards Agency ‐ ASQA)هيئة ضامن جودة املهارات أالسرتالية : التعلمي والتدريب املهين 

 Education ب أالجانبية طبقًا لقانون اخلدمات التعلميية للطالجانب ذكل، حيمي القانون حقوق الطالب التال  ٕاىل Services  for 

Overseas Students:  

 .ب أالجانبحصة مجيع الطال 
 .جودة اخلربة التعلميية املقدمة للطالب 
 .تقدمي معلومات حديثة ودقيقة 
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 م٢٠١٣والندوات وورش العمل املنعقدة يف أسرتاليا عام  اتؤمترامل: الفصل الثالث

هتدف هذه املؤمترات و . مؤمترات حملية ودولية تنظمها مؤسسات تعلميية ومراكز حبوث وواكالت حكومية عىل مدار العام ٔاسرتالياتنعقد يف 
التعلمي و ادلفاع وأالمن و التعدين واملوارد والطاقة : املسـتجدات يف خمتلف اجملاالت ٔامهها تبادل املعرفة واخلربات ومواكبة ٔاحدث وآخر ٕاىل

ويف هذا الفصل نسـتعرض قامئة  .شؤون الساكن أالصلينيو  ،القانون والعالقات ادلوليةو الطبية والرعاية الصحية  تخصصاتالعلوم وال و العايل 
 .ب روابط لفئات الفعاليات واملؤمترات وورش العملم، ٕاىل جان٢٠١٣ابملؤمترات املنعقدة خالل العام 

 م٢٠١٣عام  −والندوات وورش العمل املنعقدة يف أسرتاليا  املؤمتراتقائمة    ١٫٣
 )٢(جدول رقم 

 تاريخ المؤتمر مكان انعقاد المؤتمر عنوان المؤتمرم

     ٢٠١٣ - يناير  

 يناير ٢١- ٢٠ ، فكتورايملبورن م٢٠١٣ياكنيكية وهندسة املواد املؤمتر العاملي الثاين يف الهندسة الكمييائية وامل  ١

     ٢٠١٣ -فرباير  

 فرباير ٧- ٣ ، نيوساوث ويلزنيواكسل )ANZIAM(املؤمتر السـنوي ٔالنزايم  ٢

 فرباير ٢٢- ١٨ ، غرب ٔاسرتاليابريث ٢٠١٣املؤمتر العاملي لتحدايت مقاومة آفات النبااتت  ٣

 فرباير ٢٢- ٢٠ فيكتوراي م٢٠١٣ناعة مؤمتر لورين العدوى وامل  ٤

     ٢٠١٣ - مارس  

 مارس ٥- ٤ ، نيوساوث ويلزسـيدين املؤمتر العاملي الرابع ٔالمن الطرق ٥

  ابريل ٣٠ ، كويزنالندبرزبن .م٢٠١٣مؤمتر الاحصاءات القومية لعام  ٦

 مارس  ١٨- ١٧ ، كويزنالندقودلكوست المتيزي يف املامرسة املهنية ٧

 مارس  ٢٠- ١٩ ، مقاطعة العامصة أالسرتاليةاكنربا ادلويل للحد من أالمراض املعديةاملؤمتر  ٨

 مارس  ٢٠- ١٩ ، فكتورايملبورن تقيمي خمرجات التعمل ٩

 مارس  ٢٨- ٢٥ ، غرب ٔاسرتاليابريث "عرب املاكن والزمان"تطبيقات احلاسب االٓيل واملناجه المكية يف عمل االآثر ١٠

     ٢٠١٣ -ٕابريل  

 ٕابريل ٩- ٧ ، فكتورايملبورن املؤمتر التاسع لتقنية احليوية ١١

مجلعية جراحني الاطفال احمليط الهادي مع اللقاء السـنوي ٤٦اللقاء السـنوي  ١٢
 العلمي مجلعية جر

 ٕابريل ١١- ٧ ، نيوساوث ويلزهنرت فايل

 ٕابريل ١١- ١٠ ، نيوساوث ويلزسـيدين مؤمتر التعلمي عىل اساس املامرسة، الثقافية والهوية ١٣

 ٕابريل ١٣- ١١ اكيرس املؤمتر العاملي يف عمل النفس الاجامتعي ١٤

 ٕابريل ١٤- ١٢ ، فكتورايملبورن املؤمتر العاملي الثامن لطب أالعشاب ١٥

١٦ 
أالسرتاليةالاجامتع السـنوي السادس والسـتون مجلعية املساكل البولية

 والنيوزيلندية
 ٕابريل ١٦- ١٣ ، فكتورايملبورن

 ٕابريل ١٨- ١٤ ، كويزنالندقودلكوست الكتشاف املعرفة والتنقيب عن البياانت  ١٧املؤمتر  ١٧

 ٕابريل ٢٠- ١٤ ، كويزنالندبرزبن مؤمتر الابتاكر يف الزراعة وٕادارة املواد الطبيعية ١٨
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     ٢٠١٣ -مايو  

 مايو ٢٤- ٢٢ ، كويزنالندابرادايس سريفرز ال للتمنر: مؤمتر بعنوان ١٩

 مايو ٢٥- ٢٣ برزبن، كويزنالند ر حول ٕاضطراابت االٔلكمؤمت ٢٠

 مايو ٣٠- ٢٦ سـيدين، نيوساوث ويلز والنيوزيلندية للطب النفيس  أالسرتاليةمؤمتر اللكية امللكية  ٢١

٢٢ 
فهم الرباهني املتعلقة برتبية أالطفال، وبرامج التعمل:مؤمتر حول تمنية الطفوةل املبكرة

 ٔاطفال الساكن أالصليني  ٕاىلات املقدمة اخلدم ٕاىلاملبكر والوصول 
 مايو ٢٩ دارِون، املقاطعة الشاملية

 مايو ٣٠- ٢٩ هوابرت، اتسامنيا مؤمتر شـباب اتزمانيا ٢٣

 مايو ٣١ سـيدين، نيوساوث ويلز ندوة حول ردود الفعل جتاه إالعتداء اجلنيس عىل أالطفال  ٢٤

     ٢٠١٣ -يونيو  

 يونيو١- مايو ٣١ .كولفيد، فيكتوراي مؤمتر حول تعلمي الطفوةل املبكرة  ٢٥

 يونيو ٦- ٣ كرينز، كويزنالند املؤمتر الوطين ٔالمانة رس رعاية أالطفال الوطنية للساكن أالصليني وساكن اجلزر  ٢٦

 يونيو ٥- ٤ ، فيكتورايملبورن املؤمتر الوطين للسالمة وأالمن اجملمتعي  ٢٧

 يونيو ١٤- ١٣ ٔالربت ابرك، فيكتوراي وراي للمعاقني املؤمتر الوطين حول خدمات والية فكت ٢٨

 يونيو ١٩- ١٧ ، فيكتورايملبورن املؤمتر ادلويل حول توسـيع نطاق املهنجيات إالصالحية ٢٩

 يونيو ١٩- ١٧ سـيدين، نيوساوث ويلز ٔاسرتاليامؤمتر حول إالرتقاء ابخلدمات الصحية يف  ٣٠

 يونيو ٢٥- ٢٤ ، نيوساوث ويلزونبوكولب مؤمتر حول الشـباب والعنف والكحول ٣١

 يونيو ٢٨- ٢٦ دارِون، املقاطعة الشاملية املؤمتر ادلويل حول التعددية يف املنظامت واجملمتعات وأالمم  ٣٢

 يونيو ٢٧ دارِون، املقاطعة الشاملية أالصليني   ٔاسرتاليامؤمتر حول تأثري إالساكن يف مفرزات الترشد دلى ساكن  ٣٣

 يونيو ١٧ أالثنني ، كويزنالندبرزبن رة املياه لقطاع صناعات الفحم احلجري والغاز مؤمتر حول ٕادا ٣٤

 يونيو  ٢٥ الثالاثء ، كويزنالندكرينز  اجلديدة للتعدين وادلمع اللوجسـيت مؤمتر اببوا غينيا  ٣٥

 يونيو  ١٨ الثالاثء ، نيوساوث ويلزسـيدين مؤمتر موظفي االتصال يف قطاع التعلمي التعايل  ٣٦

 يونيو  ٢٠ امخليس ، فكتورايملبورن املؤمتر السـنوي اخلامس حول املامرسات اخلاطئة يف طب التوليد  ٣٧

 يونيو  ١٨ الثالاثء ساوث ويلز، نيو سـيدين مؤمتر املوظفني التنفيذيني يف قطاع التعلمي التعايل ٣٨

 يونيو  ١٨ الثالاثء ، فكتورايملبورن املؤمتر الوطين حول ٕادارة خماطر إالرهاق ٔاثناء القيادة  ٣٩

 يونيو  ٢٦ أالربعاء نيوساوث ويلز ٔاوراجن، مؤمتر نيوساوث ويلز السـنوي السابع للتعدين  ٤٠

 يونيو ١٧ أالثنني ، كويزنالندبرزبن املؤمتر السـنوي حول ٕادارة املياه لقطاع صناعات الفحم احلجري والغاز ٤١

 يونيو ١٧ أالثنني ، فكتورايملبورن مؤمتر حول الشـباب ذوي احلاجات العالية واملعقدة للرعاية  ٤٢

 يونيو  ٢٦ أالربعاء ، نيوساوث ويلزسـيدين يف جمال رعاية املسـنني  مؤمتر حول التدريب ٤٣

 يونيو  ١٩ ءأالربعا ، كويزنالندبرزبن والثقة ابلنفس يف ماكن العمل مؤمتر حول ٕاثبات اذلات  ٤٤

 يونيو ١٧ أالثنني ، نيوساوث ويلزسـيدين املؤمتر الوطين السـنوي السابع حول العالقات الصناعية وعالقات ماكن العمل  ٤٥

 يونيو  ٢٤ أالثنني ، نيوساوث ويلزسـيدين الية القمة السـنوية الثالثة عرش حول املامرسات الاحتي ٤٦

 يونيو  ٢٩ السبت ، كويزنالندبرزبن !حتفزيك ٔايهتا املرٔاة املمتكنة: مؤمتر بعنوان ٤٧

 يونيو  ٢٦ أالربعاء ، فكتورايملبورنمؤمتر حول الرشااكت بني منظامت التدريب املسجةل ؤاحصاب العمل من ٔاجل  ٤٨
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 تطوير القوة العامةل 

 يونيو  ٢٠ امخليس ، نيوساوث ويلزسـيدين املؤمتر الوطين حول ٕاصالح نظم ولواحئ النقل واملواصالت   ٤٩

     ٢٠١٣ - يوليو  

 يوليو ٤- ١ كرينز، كويزنالند لعاملي ملديري املدارس املؤمتر ادلويل لالحتاد ا ٥٠

 يوليو ٤- ١ ، كويزنالندسريفزي ابرادايس ودول آسـيا حول التمنية البرشية  ٔاسرتاليامؤمتر  ٥١

 يوليو ١١- ٨ برزبن، كويزنالند  الاجامتعيةمؤمتر حول اجلرمية والعداةل وادلميوقراطية  ٥٢

 يوليو ١٢- ١٠ سـيدين، نيوساوث ويلز أالولية  مؤمتر حول ٔاحباث الرعاية الصحية ٥٣

 يوليو ١٩- ١٧ سـيدين، نيوساوث ويلز مؤمتر حول اجملمتع والعمل وأالرسة  ٥٤

 يوليو ٢٦- ٢٤ .، فيكتورايملبورن املؤمتر الوطين ملناهضة إالنتحار  ٥٥

 يوليو  ٢٢ أالثنني ، فكتورايملبورن املؤمتر الوطين حول مشرتايت املستشفيات  ٥٦

 يوليو  ٢٦ امجلعة ، فكتورايملبورن   الاجامتعيةمؤمتر حول قانون وسائل إالعالم  ٥٧

 يوليو  ٢٢ أالثنني ويلز نيوساوث سـيدين، الاجامتعيةمؤمتر حول قانون وسائل إالعالم  ٥٨

 يوليو  ٣١ أالربعاء نيوساوث ويلز نيواكسل، حول النقل الثقيل عرب السكك احلديديةمؤمتر  ٥٩

 يوليو  ٢٢ أالثنني ، فكتورايملبورن ٕادارة ٔاقسام الطوارئ  مؤمتر حول ٦٠

 يوليو  ٢٩ أالثنني ، فكتورايملبورن املوائن واملنشآت البحرية مؤمتر حول ٔامن  ٦١

 يوليو  ٢٩ أالثنني ، نيوساوث ويلزسـيدين ة ورفاهة الطالب مؤمتر حول حص ٦٢

 يوليو  ٨ أالثنني ، فكتورايملبورن مؤمتر حول رايضيات كوكب أالرض   ٦٣

 حول التعدين يف ٕاقلمي بيلبارا ٢٠١٣املؤمتر السـنوي السابع لعام  ٦٤
Matt Dann Cultural Centre، 

South  Hedland 

 يوليو  ١٦ الثالاثء

 يوليو  ١٠ أالربعاء ، كويزنالندزبنبر  املشاريع مؤمتر حول ٔاساسـيات اقتصادات التعدين ؤامناط  ٦٥

 يوليو  ٢٤ أالربعاء ، فكتورايملبورن متر حول الامنذج املالية لٕالساكن اجملمتعيمؤ  ٦٦

 يوليو  ٢٣ ءالثالاث ، نيوساوث ويلزسـيدين حول الرشااكت بني املنظامت غري الرحبية واملؤسسات التجارية   مؤمتر ٦٧

 يوليو  ٢٢ ننيأالث  ، فكتورايملبورن  مؤمتر حول مجموعة كبرية من ادلورات ادلراسـية عرب الانرتنت  ٦٨

 يوليو  ١٠ أالربعاء ، كويزنالندبرزبن مؤمتر حول ٔاساسـيات ٕادارة النقل البحري واملوائن واملنشآت البحرية  ٦٩

 يوليو  ٣٠ الثالاثء ، فيكتورايملبورن مؤمتر حول التخطيط املايل وختطيط املوارد يف اجلامعات ٧٠

     ٢٠١٣ - ٔاغسطس  

 ٔاغسطس ٧- ٥ ٔاسرتاليأادليد، جنوب  املؤمتر الوطين لشؤون الشـباب  ٧١

 ٔاغسطس ٧- ٥ ، كويزنالندسريفزي ابرادايس املؤمتر ادلويل الرابع عرش حول الصحة العقلية    ٧٢

 ٔاغسطس ١٤- ١٣ .، فيكتورايملبورن حول الارتباط واملامرسات املتبعة يف التعامل مع الصدمات  املؤمتر ادلويل  ٧٣

٧٤ 
والتحدايت املرتبطةالاجامتعيةمؤمتر حول ردود الفعل ادلولية جتاه التحدايت

 بتطبيق العداةل 
 ٔاغسطس ١٩- ١٥ .هوابرت، اتسامنيا

 ٔاغسطس ٢٣- ٢٠ وراي، فيكتملبورن مؤمتر حول خدمات الصحة العقلية  ٧٥

 ٔاغسطس ٢٢- ٢١ ٔاسرتاليابريث، غرب  الاجامتعيةمؤمتر حول قياس التأثريات  ٧٦

 ٔاغسطس ٢٤- ٢١ ٔاسرتاليأادليد، جنوب  ت والعمل الرشطي أالسرتاليامؤمتر حول النساء  ٧٧
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 ٔاغسطس ٢٨- ٢٧ .جيلونق، فيكتوراي خيارات وحتدايت يف التعلمي  - اخلروج والانطالق : مؤمتر بعنوان ٧٨

 ٔاغسطس  ١٥ امخليس ، فكتورايملبورن املؤمتر الوطين حول التحمك إالرشايف وحتصيل البياانت   ٧٩

 ٔاغسطس  ٢٩ امخليس ، كويزنالندبرزبن مؤمتر كـُّتاب الرتوجي التجاري يف كويزنالند   ٨٠

 ٔاغسطس  ٢٩ امخليس ، نيوساوث ويلزسـيدين املؤمتر السـنوي الثاين ملساعدي المتريض  ٨١

 ٔاغسطس  ٢٨ أالربعاء ، نويساوث ويلزسـيدين مؤمتر حول التعقيدات اليت تكتنف رعاية املسـهتكل املوهجة    ٨٢

 ٔاغسطس  ٢٧ الثالاثء ، نيوساوث ويلزسـيدين  الكوادر االٔاكدميية ادلولية مؤمتر حول التوظيف واحملافظة عىل ٨٣

 ٔاغسطس  ٢٦ أالثنني ، نيوساوث ويلزسـيدين املؤمتر العقاري  ٨٤

 ٔاغسطس  ٢١ أالربعاء ، فكتورايملبورن وة العامةل يف جمال رعاية املسـنني  مؤمتر حول تعزيز الق ٨٥

 ٔاغسطس  ٢١ أالربعاء ، غرب ٔاسرتاليابريث زيز القوة العامةل يف جمال رعاية املسـنني  مؤمتر حول تع ٨٦

 ٔاغسطس  ٢١ أالربعاء ، مقاطعة العامصة أالسرتاليةاكنربا  أالسرتاليةحول نظام ٕادارة املستندات والسجالت إاللكرتونية دلى احلكومة  مؤمتر ٨٧

      ٢٠١٣ - سبمترب  

 سبمترب  ٣ الثالاثء ، كويزنالندبرزبن مؤمتر حول فن ٕادارة أالعامل ٨٨

 سبمترب ٦- ٢ برزبن، كويزنالند االٓسـيوية  أالسرتاليةمؤمتر مجعية التقيمي  ٨٩

 سبمترب ١٠- ٩ دارِون، املقاطعة الشاملية مؤمتر شـبكة العمل يف جمال أالمراض املزمنة  ٩٠

 سبمترب ١٣- ١٢ سـيدين، نيوساوث ويلز املؤمتر الوطين حول ٕاطار اجلودة يف جمال رعاية أالطفال   ٩١

 سبمترب ١٨- ١٦ ، فيكتورايلبورنم  مؤمتر مجعية الصحة العامة  ٩٢

 سبمترب ١٨- ١٦ سـيدين، نيوساوث ويلز  أالسرتالية الاجامتعيةمؤمتر حول السـياسة  ٩٣

٩٤ 
مؤمتر حول التحدايت اليت تواجه تقدمي اخلدمات يف املناطق النائية خملتلف الفئات

 العمرية 
 سبمترب ٢٨- ٢٥ دارِون، املقاطعة الشاملية

 سبمترب ٢٧- ٢٦ ٔاسرتاليأادليد، جنوب  تعزيز العداةل لمتكني الضحااي: ٢٠١٣ضحااي اجلرامئ املؤمتر الوطين ل ٩٥

 سبمترب  ٢٣ أالثنني ، غرب ٔاسرتاليابريث املؤمتر ادلويل السـنوي الثامن يف جمال الغاز الطبيعي املُسال ٩٦

 سبمترب  ٢٤ الثالاثء ، نيوساوث ويلزسـيدين مؤمتر ومعرض حول ٔاعامل التعديالت التحديثية والتجديد  ٩٧

 سبمترب  ١٠ الثالاثء ، املقاطعة الشامليةدارِون  ٢٠١٣ -للمالحة البحرية  ٔاسرتاليامؤمتر دول جنوب رشق آسـيا و  ٩٨

 سبمترب  ١٨ أالربعاء ، فكتورايملبورن مؤمتر حول مناذج تقدمي خدمات رعاية املسـنني يف املنازل  ٩٩

 سبمترب  ١٠ الثالاثء ، املقاطعة الشامليةدارِون مؤمتر حول التعدين يف املقاطعة الشاملية ١٠٠

 سبمترب  ١٧ الثالاثء ، غرب ٔاسرتاليابريث مؤمتر حول اجلاهزية التشغيلية يف جمال التعدين  ١٠١

      ٢٠١٣ - ٔاكتوبر  

 اكتوبر ٣- ١ ، كويزنالندبرزبن النيوزيلندية لعلوم اجلرمية أالسرتاليةمؤمتر امجلعية  ١٠٢

 اكتوبر ٤- ٣ ، فيكتورايملبورن  ٔاسرتاليامؤمتر حبيث حول ٔافراد أالرسة وادلخل والقوة احملركة للعمل يف  ١٠٣

 اكتوبر ١٢- ٨ كرينز، كويزنالند لعمل النفس  أالسرتاليةاملؤمتر السـنوي للجمعية  ١٠٤

 اكتوبر ١١- ١٠ ، فيكتورايموين فايل مؤمتر حول الطفوةل اجليدة ١٠٥

 اكتوبر ١٥- ١٤ ، نيوساوث ويلزيوجن التعايف من صدمات الطفوةل وأالمراض العقلية  –مؤمتر حول التعايف ادلامئ  ١٠٦

 اكتوبر ١٦- ١٤ جيلونق، فيكتوراي أالسرتاليةندوة حول الصحة العقلية يف أالرايف واملناطق النائية  ١٠٧
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 اكتوبر ٢٧- ٢٧ ٔاسرتاليابريث، غرب  ٔاسرتاليابكرة يف والية غرب مؤمتر حول تعلمي ورعاية الطفوةل امل  ١٠٨

 اكتوبر  ١٤ أالثنني فايل، نيوساوث ويلز هنرت مؤمتر لونقوول حول قطاع تعدين الفحم احلجري  ١٠٩

 اكتوبر  ٢ أالربعاء ، كويزنالندسريفزي ابرادايس إالئامتن مؤمتر حول قانون  ١١٠

 اكتوبر  ٣٠ أالربعاء ، كويزنالندبرزبن ٔاسرتاليامؤمتر حول تقنية الرتبينات الغازية يف  ١١١

 نومفرب ١ - اكتوبر ٣٠ ٔاسرتاليأادليد، جنوب  املؤمتر الوطين حول إالساكن ١١٢

 نومفرب ١-اكتوبر ٣١ ٔاسرتاليابريث، غرب  الساكن والالجئني متعددي الثقافات  مؤمتر حول حصة ١١٣

 نومفرب ٢ - اكتوبر ٣٠ أالسرتاليةمقاطعة العامصة اكنربا،  والعاطفية للُرّضع وأالطفال الصغار  الاجامتعيةمؤمتر حول الرعاية  ١١٤

 اكتوبر  ٢٢ الثالاثء ، فكتورايملبورن مؤمتر حول بناء القوة العامةل يف جمال خدمات املعاقني  ١١٥

      ٢٠١٣ -نومفرب  

 نومفرب ١٣- ١٠ ، فيكتورايملبورن ودول آسـيا حول سوء معامةل أالطفال وٕاهامهلم  ٔالسرتاليااملؤمتر الثالث عرش  ١١٦

 نومفرب ٧- ٥ أالسرتاليةمقاطعة العامصة اكنربا،  ٔاسرتاليامؤمتر حول خدمات العالقات أالرسية يف  ١١٧

 نومفرب ١٥- ١٣ ٔاسرتاليابريث، غرب  املؤمتر الوطين لصحة الشـباب ١١٨

 نومفرب ١٦- ١٥ ، فيكتورايملبورن م ابلطفوةل لتحقيق إالنصاف إالهامت: مؤمتر بعنوان ١١٩

 نومفرب ٢٦- ٢٥ سـيدين تكوين الهوية إالسالمية يف اجملمتعات متعددة ادلايانت : مؤمتر بعنوان ١٢٠

     ٢٠١٣ - ديسمرب  

 ديسمرب ٥- ٤ سـيدين، نيوساوث ويلز ٔاسرتالياالبطاةل يف /الطريق حنو التوظيف الاكمل: مؤمتر بعنوان ١٢١

 ديسمرب ٢ أالثنني ، فكتورايملبورن  ٢٠١٣والء العميل : ندوة بعنوان ١٢٢

 ديسمرب ٣ الثالاثء ، مقاطعة العامصة أالسرتاليةاكنربا أالسرتايلنساء قيادايت يف قطاع اخلدمة العامة : ندوة بعنوان ١٢٣

 يسمربد ٣ الثالاثء ، كويزنالندبرزبن مؤمتر حول القيادة النسائية  ١٢٤

 ديسمرب ٣ الثالاثء  ، كويزنالندملبورن مؤمتر حول تطبيق هنج الرعاية املوهجة للمسـهتكل ١٢٥

١٢٦ 
تفادي حاالت ٕاعادة ٕادخال املرىض–مؤمتر حول تعزيز التخطيط ٕالخراج املرىض

املستشفى عن طريق الرعاية املركزية للمرىض ٕاىل
 ديسمرب ٣ الثالاثء  ، نيوساوث ويلزسـيدين

 ديسمرب ٣ الثالاثء  ، كويزنالندبرزبن مؤمتر حول ٕادارة وصيانة أالصول  ١٢٧

 ديسمرب ٣ الثالاثء  ، نيوساوث ويلزسـيدين ٔاسرتاليامؤمتر حول تعدين الفحم احلجري يف  ١٢٨

 ديسمرب ٤ أالربعاء ، نيوساوث ويلزسـيدين مؤمتر ٕافتتايح حول جتارب طالب التعلمي العايل  ١٢٩

 ديسمرب ٥ امخليس ، نيوساوث ويلزسـيدين  ٢٠١٣السـنوي الثاين حول تقيمي التقنيات الصحية لعام املؤمتر  ١٣٠

 ديسمرب ٩ أالثنني  ، فكتورايملبورن الندوة السـنوية اخلامسة لتجمع مراكز ماكحفة الرسطان   ١٣١

 ديسمرب ٩ أالثنني  ، فكتورايملبورن حنو المتزي يف جمال أالحباث: مؤمتر بعنوان ١٣٢

 ديسمرب ١٠ الثالاثء  ، نيوساوث ويلزسـيدين ورشة معل حول اسرتاتيجيات التواصل داخل املنظمة  ١٣٣

 ديسمرب ١٠ الثالاثء  ، نيوساوث ويلزسـيدين عىل حصة الفرد الاجامتعيةمؤمتر حول املؤثرات  ١٣٤

 سمربدي  ١١ أالربعاء  ، نيوساوث ويلزسـيدين مؤمتر حول التمنر يف ماكن العمل   ١٣٥
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 أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف   
 

 ٣٢صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 سعوديون يف الساحة الثقافية والعلمية يف أسرتالياال: الفصل الرابع

ودية املتخصصة يف مؤمترات اململكة العربية السعودية لها حضور ممتزي يف احملافل ادلولية من خالل مشاراكت الكوادر والكفاءات السع
ٔاما يف . وندوات وفعاليات عاملية ؤاسرتالية يف خمتلف اجملاالت مهنا العلمية والبحثية والثقافية وتكل املهمتة ابلشؤون ادلولية ؤاحداث الساعة

عاث اخلاريج اذلي ٔااتح هلم ، فقد عكس الطالب السعوديون مناذجًا مرشفة تؤكد عىل جناح برانمج خادم احلرمني الرشيفني لٕالبتٔاسرتاليا
ٕاثبات  ٔاسرتالياكام اسـتطاع الطالب السعوديون يف . ٔاسرتاليافرصة كبرية ٕالكامل دراساهتم اجلامعية وفوق اجلامعية دلى ٔافضل اجلامعات يف 

مشاراكت سعودية من قبل وحيتوي هذا الفصل عىل ٕاحصائيات وقوامئ توحض . الاجامتعيةقدرهتم عىل المتزي يف اجملاالت العلمية والثقافية و
كام يسلط هذا الفصل الضوء . م٢٠١٣يف عام  ٔاسرتاليأاساتذة جامعات سعودية يف العديد من املؤمترات والندوات املتخصصة املنعقدة يف 

مطبوعات تسليط الضوء عىل ٕاصدارات و  ٕاىلعىل مشاراكت بأّمه إالجنازات وإالخرتاعات السعودية يف منافسات ٔاسرتالية؛ هذا ابٕالضافة 
  .يف خمتلف اجملاالت ٔاسرتالياوٕابداعات علمية للطالب السعوديني يف  ٔاسرتالياسعودية يف 

 :يف أسرتاليا عقدتيف مؤمترات  سعوديةمشاركات    ١٫٤
ريس وفعاليات ، شارك العديد من ٔاعضاء هيئة التدٔاسرتاليا اململكة العربية السعودية ودوةلبني  والعلمي واملعريف يف ٕاطار التبادل الثقايف

 فامي. ة ومشاركة هؤالء أالساتذةوالتنسـيق مبا يسهم يف جناح زاير املساعدة بتقدمي  الثقافية تقوم امللحقيةو ، أسرتاليااململكة يف مؤمترات ٔاقميت ب
  :م٢٠١٣ييل ٕاحصائيات عن هذه املشاراكت منذ مطلع العام 

جامعة سعودية، وقد شاركوا  ١٩مشارك ينتسـبون ٕاىل  ١٤٢حوايل ) م٢٠١٣(بلغ اجاميل عدد املشاركني السعوديني خالل العام احلايل و 
عضو هيئة تدريس مشارك يف  ٥٢وقد تصدرت جامعة املكل سعود، املشاراكت مبعدل . مؤمتر ُعقدت يف عدة مدن ٔاسرتالية ١١٤يف 

ٔاعضاء  ٨مبشاركة " سلمة يف اجملمتعات املتنوعة دينياً تشكيل الهوية امل "كام حظي مؤمتر . م٢٠١٣املؤمترات اليت انعقدت بأسرتاليا خالل العام 
  :اليت توحض ذكلييل بعض اجلداول والرسوم البيانية  وفامي. هيئة تدريس سعوديني مجيعهم من جامعة إالمام محمد بن سعود إالسالمية

 م٢٠١٣املشاركات خالل العام : أوالً    ١٫١٫٤
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عدد المشاركون حسب أرباع السنة): 2(الشكل رقم 



  

 

 

  أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف 
 

 ٣٣صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 ليها املشاركنيإسعودية التي ينتسب اجلامعات الاملشاركات حسب : اً نيثا   ٢٫١٫٤
 )٣(جدول رقم 

  التكرار اجلامعةم 

  ٥٢ جامعة املكل سعود ١
  ٢٢ جامعة املكل خادل ٢
  ١٩ جامعة إالمام محمد بن سعود إالسالمية ٣
  ١٠ جامعة القصمي ٤
 ٧ جامعة املكل فيصل ٥
 ٦ جامعة تبوك ٦
 ٤ جامعة املكل فهد للبرتول واملعادن ٧
 ٣ عة أالمرية نورة بنت عبدالرمحنجام ٨
 ٣ جامعة ٔام القرى ٩
 ٢ اجلامعة السعودية إاللكرتونية ١٠
 ٢ جامعة اجملمعة ١١
 ٢ جامعة املكل عبدالعزيز ١٢
 ٢ جامعة جازان ١٣
 ٢ جامعة شقراء ١٤
 ٢ جامعة طيبة ١٥
 ١ جامعة الباحة ١٦
 ١ جامعة الطائف ١٧
 ١ جامعة حائل  ١٨
١ امن بن عبدالعزيزجامعة سل  ١٩

  ١٤٢ اجملموع  
  

  

1
1
1
1

2
2
2
2
2
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3
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الباحةجامعة

حائلجامعة

اإللكترونيةالسعوديةالجامعة

عبدالعزيزالملكجامعة

شقراءجامعة

عبدالرحمنبنتنورةاألميرةجامعة

والمعادنللبترولفھدالملكجامعة

فيصلالملكجامعة

اإلسالميةسعودبنمحمداإلمامجامعة

سعودالملكجامعة

عدد المشاركين حسب الجامعات التي يعملون بھا): 3(الشكل رقم 



   

 

 

 أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف   
 

 ٣٤صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 املؤمترات التي شارك هبا أكثر من عضو هيئة تدريس سعودي: ثالثاً    ٣٫١٫٤
 )٤(جدول رقم 

 عدد املشاركنيعنوان املؤمتر م

  ٨ تشكيل الهوية املسلمة يف اجملمتعات املتنوعة دينيًا ١
  ٦  طوير عمل الطفيليات البيطريةاملؤمتر ادلويل الرابع والعرشون للمنظمة ادلولية لت ٢
  ٤ التعلمي القامئ عىل املامرسة الوطنية ٣
  ٤ املؤمتر العاملي الثالث للمحاسـبة واملالية والاقتصاد ٤
  ٣ م٢٠١٣الاجتاهات املسـتقبلية يف الصحة ٥
  ٣ التسامح ادليين بني ٔاتباع ادلايانت واملذاهب اخملتلفة ٦
  ٣ رسة، الثقافة والهويةمؤمتر التعلمي عىل ٔاساس املام ٧
  ٢ البرش وكوكب الارض حنو تغيري املسـتقبل ٨
  ٢ م٢٠١٣املؤمتر ادلويل لطب أالطفال ٩
  ٢ املؤمتر ادلويل لعلوم أالحياء والبيئة والهندسة ١٠
  ٢ .م٢٠١٣مؤمتر الاحصاءات القومية لعام ١١
  ٢ مؤمتر البيولوجيا اجلزئية وعمل أالحياء  ١٢
  ٢ التعلمي العايل مؤمتر ٕادارة ١٣
 ٢ مؤمتر حول تعمل ٔاساليب العمل ؤاحباث ٔاساليب العمل ١٤

  ٤٥  اجملموع
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المستقبلتغييرنحواالرضوكوكبالبشر

األطفاللطبالدوليالمؤتمر م2013

والھندسةوالبيئةاألحياءلعلومالدوليالمؤتمر

لعامالقوميةاالحصاءاتمؤتمر .م2013

األحياءوعلمالجزئيةالبيولوجيامؤتمر

العاليالتعليمإدارةمؤتمر

العملأساليبوأبحاثالعملأساليبتعلمحولمؤتمر

الصحةفيالمستقبليةاالتجاھات م2013

المختلفةوالمذاھبالدياناتأتباعبينالدينيالتسامح

والھويةالثقافة،الممارسةأساسعلىالتعليممؤتمر

الوطنيةالممارسةعلىالقائمالتعليم

واالقتصادوالماليةللمحاسبةالثالثالعالميالمؤتمر

الطفيلياتعلملتطويرالدوليةللمنظمةوالعشرونالرابعالدوليالمؤتمر …

ً المتنوعةالمجتمعاتفيالمسلمةالھويةتشكيل دينيا

مؤتمرات شارك بھا أكثر من عضو ھيئة تدريس سعودي): 4(الشكل رقم 



  

 

 

  أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف 
 

 ٣٥صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 م٢٠١٣ات يف مؤمترات قائمة ببيانات املشارك: رابعاً    ٤٫١٫٤
 )٥(جدول رقم 

 تاريخ المؤتمر المدينة عنوان المؤتمر أو الندوة الجھة التابع لھا إسم المشارك م

 حسن السويدان. د  ١
-لكية العلوم-جامعة املكل سعود

 قسم الكميياء
املؤمتر العاملي الثاين يف الهندسة الكمييائية واملياكنيكية 

 م٢٠١٣وهندسة املواد 
 هـ٩/١٤٣٤- ٨ ملبورن

 سلامين امحليدان. د  ٢
-جامعة املكل فهد للبرتول واملعادن

قسم علوم الرايضيات-لكية العلوم
 هـ٢٦/٣/١٤٣٤- ٢٢ نيواكسل )ANZIAM(املؤمتر السـنوي ٔالنزايم 

 صاحل ابزيد. د  ٣
قسم-لكية العلوم-جامعة الطائف

أالحياء
 هـ١٢/٤/١٤٣٤- ٨ بريث ٢٠١٣املؤمتر العاملي لتحدايت مقاومة آفات النبااتت 

 عبدالعزيز امحليدي. د  ٤
لكية العلوم-جامعة املكل سعود

قسم علوم اخملتربات  -التطبيقية
 إاللكينيكية

 هـ١٢/٤/١٤٣٤- ١٠ فيكتوراي م٢٠١٣مؤمتر لورين العدوى واملناعة 

 عبدالعزيز ال الشـيخ. د  ٥
-لكية االٓداب-جامعة املكل سعود

 هـ٢٣/٤/١٤٣٤- ٢٢ سـيدين املؤمتر العاملي الرابع ٔالمن الطرق قسم اجلغرافيا

 عبدهللا الشـيحة. د  ٦
-لكية العلوم-جامعة املكل سعود

 العمليات قسم إالحصاء وحبوث
 هـ٣٠/٤/١٤٣٤ برزبن .م٢٠١٣مؤمتر الاحصاءات القومية لعام 

 ابراهمي الواصل. د  ٧
-لكية العلوم-جامعة املكل سعود

 قسم إالحصاء وحبوث العمليات
 هـ٢/٥/١٤٣٤- ٣٠/٤ برزبن .م٢٠١٣مؤمتر الاحصاءات القومية لعام 

 نوال العيد. د  ٨
-جامعة أالمرية نورة بنت عبدالرمحن

قسم ادلراسات  -لكية االٓداب
 إالسالمية

 هـ٦/٥/١٤٣٤- ٥ قودلكوست المتيزي يف املامرسة املهنية

 محمد اجلهين. د  ٩
قسم-لكية الهندسة-جامعة تبوك

 الهندسة املدنية
 هـ٨/٥/١٤٣٤- ٧ اكنربا املؤمتر ادلويل للحد من أالمراض املعدية

 معر عقيل. د  ١٠
-بيةلكية الرت -جامعة املكل خادل

 قسم الرتبية
 هـ٨/٥/١٤٣٤- ٧ ملبورن تقيمي خمرجات التعمل

 عبدهللا الشارخ. د  ١١
لكية السـياحة-جامعة املكل سعود

 قسم االآثر - واالآثر
تطبيقات احلاسب االٓيل واملناجه المكية يف عمل 

 "عرب املاكن والزمان"االآثر
 هـ١٦/٥/١٤٣٤- ١٣ بريث

 سلامن الركيان. د  ١٢
-لكية العلوم-سعودجامعة املكل

قسم الكميياء احليوية
 هـ٢٨/٥/١٤٣٤- ٢٦ ملبورن املؤمتر التاسع لتقنية احليوية

 ٕابراهمي العودة. د  ١٣
قسم-لكية الرتبية-جامعة حائل

 الرتبية
 هـ١/٦/١٤٣٤- ٢٩/٥ سـيدين التعلمي القامئ عىل املامرسة الوطنية

 سعيد القحطاين. د  ١٤
-ية الرتبيةلك -جامعة املكل خادل

قسم املناجه وطرق التدريس
 هـ١/٦/١٤٣٤- ٢٩/٥ سـيدين التعلمي القامئ عىل املامرسة الوطنية

 عبدالعزيز القحطاين. د  ١٥
-لكية الرتبية-جامعة املكل خادل

 قسم الرتبية
 هـ١/٦/١٤٣٤- ٢٩/٥ سـيدين التعلمي القامئ عىل املامرسة الوطنية

 ظافر آل حامد. د  ١٦
-لكية الرتبية-كل خادلجامعة امل

قسم الرتبية
 هـ١/٦/١٤٣٤- ٢٩/٥ سـيدين التعلمي القامئ عىل املامرسة الوطنية

 عبدالرمحن الزامح. د  ١٧
لكية الطب  - جامعة املكل سعود 

 قسم عام - البرشي

اللقاء السـنوي السادس وأالربعني مجلعية جراحني 
الاطفال احمليط الهادي مع اللقاء السـنوي العلمي 

 عية جرمجل 
 هـ١/٦/١٤٣٤- ٢٩/٥ هنرت فايل

 عبدالعزيز العريين. د  ١٨
جامعة إالمام محمد بن سعود

 - لكية العلوم إالجامتعية - إالسالمية 
 قسم الرتبية

 هـ١/٦/١٤٣٤- ٢٩/٥ سـيدين مؤمتر التعلمي عىل ٔاساس املامرسة، الثقافة والهوية
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 ٣٦صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 

 محمد البرشي. د  ١٩
جامعة إالمام محمد بن سعود

 - لكية العلوم إالجامتعية - سالمية االٕ 
 قسم الرتبية

 هـ١/٦/١٤٣٤- ٢٩/٥ سـيدين مؤمتر التعلمي عىل ٔاساس املامرسة، الثقافة والهوية

 يوسف الشـبل. د  ٢٠
جامعة إالمام محمد بن سعود

 -لكية العلوم الاجامتعية - إالسالمية 
قسم الرتبية

 هـ١/٦/١٤٣٤- ٢٩/٥ سـيدين يةمؤمتر التعلمي عىل ٔاساس املامرسة، الثقافة والهو 

 ٔامحد الغامدي. د  ٢١
-لكية الرتبية-جامعة املكل خادل

 قسم الرتبية
 هـ٣/٦/١٤٣٤- ١ اكيرس املؤمتر العاملي يف عمل النفس الاجامتعي

 يوسف عسريي. د  ٢٢
-لكية الصيدةل-جامعة املكل سعود

قسم الصيدةل إاللكينيكية
 هـ٤/٦/١٤٣٤- ٢ ملبورن شاباملؤمتر العاملي الثامن لطب أالع 

 ٕاايد السعيد. د  ٢٣
لكية الطب-جامعة املكل سعود

قسم طب أالمراض  - البرشي
 الباطنية

الاجامتع السـنوي السادس والسـتون مجلعية املساكل 
 والنيوزيلندية أالسرتاليةالبولية 

 هـ٦/٦/١٤٣٤- ٣ ملبورن

 عبداحملسن القرين. د  ٢٤
ملكية علو -جامعة املكل خادل
قسم علوم احلاسب  - احلاسب االٓيل

 االٓيل
 هـ٨/٦/١٤٣٤- ٤ قودلكوست الكتشاف املعرفة والتنقيب عن البياانت  ١٧املؤمتر 

 محمد الزرعه. د  ٢٥
لكية العلوم-جامعة املكل فيصل
قسم البيئة  -الزراعية وأالغذية

 واملصادر الطبيعية الزراعية
 هـ٨/٥/١٤٣٤ برزبن الطبيعية مؤمتر الابتاكر يف الزراعة وٕادارة املواد

 ٔامحد احملمييد. د  ٢٦
لكية ٕادارة-جامعة املكل سعود

قسم الاقتصاد-أالعامل
 هـ٢٧/٦/١٤٣٤- ٢٥ ملبورن والاقتصاد يةل ااملؤمتر العاملي الثالث للمحاسـبة وامل

 عبدالرمحن الرزين. د  ٢٧
جامعة إالمام محمد بن سعود

وم لكية الاقتصاد والعل - إالسالمية 
 قسم حماسـبة - إالدارية

 هـ٢٧/٦/١٤٣٤- ٢٥ ملبورن والاقتصاد يةل ااملؤمتر العاملي الثالث للمحاسـبة وامل

 عبدهللا الشـبل. د  ٢٨
لكية ٕادارة-جامعة املكل سعود

 قسم الاقتصاد - أالعامل
 هـ٢٧/٦/١٤٣٤- ٢٥ ملبورن املؤمتر العاملي الثالث للمحاسـبة واملالية والاقتصاد 

 احلوشان محد. د  ٢٩
لكية ٕادارة-جامعة املكل سعود

 قسم الاقتصاد - أالعامل
 هـ٢٧/٦/١٤٣٤- ٢٥ ملبورن املؤمتر العاملي الثالث للمحاسـبة واملالية والاقتصاد 

 سعد العتييب. د  ٣٠
لكية اجملمتع-جامعة املكل سعود

 قسم االٓداب والرتبية -ابلرايض
 هـ٢٧/٦/١٤٣٤ ملبورن ايت وفرصحتد -ٔاسرتاليامؤمتر املالية إالسالمية يف 

 سعود اللحياين. د  ٣١
لكية العلوم-جامعة ٔام القرى

 قسم فزيايء -التطبيقية
السـتخدامات احلاسب يف العالج ١٧املؤمتر ادلويل
 الاشعاعي

 هـ٢٩/٦/١٤٣٤- ٢٦ ملبورن

 عبدالاهل املعيوف. د  ٣٢
لكية العامرة-جامعة املكل سعود

 العمراين قسم التخطيط -والتخطيط
 هـ٢٩/٦/١٤٣٤- ٢٥ برزبن إالنشاء واجملمتع : مؤمتر البناء العاملي

 عبدهللا عيل. د  ٣٣
قسم-لكية الطب-جامعة تبوك

 أالمراض الباطنة
الاجامتع العلمي السـنوي السادس وأالربعون 

 الطباء اجلدلية أالسرتاليةلالٔاكدميية 
 هـ١٢/٧/١٤٣٤- ٩ سـيدين

 غادة السـيف. د  ٣٤
لكية الطب-املكل سعودجامعة
قسم أالمراض اجلدلية  - البرشي

 والتناسلية

املؤمتر العلمي السـنوي السادس وأالربعون الٔاكدميية 
 أالسرتاليةٔاطباء اجلدل 

 هـ١٢/٧/١٤٣٤- ٨ سـيدين

 محمد آل منصور. د  ٣٥
قسم-لكية الطب-جامعة اجملمعة
ٔامراض ابطنية

 هـ١٩/٧/١٤٣٤- ١٦ بريث م٢٠١٣الاجتاهات املسـتقبلية يف الصحة 

 منصور الزهراين. د  ٣٦
قسم-لكية الطب-جامعة اجملمعة
ٔامراض ابطنية

 هـ١٩/٧/١٤٣٤- ١٦ بريث م٢٠١٣الاجتاهات املسـتقبلية يف الصحة 

 محيدان امحليدان. د  ٣٧
قسم-لكية الطب-جامعة القصمي

 طب أالرسة واجملمتع
 هـ١٩/٧/١٤٣٤- ١٦ ثبري  م٢٠١٣الاجتاهات املسـتقبلية يف الصحة 
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 عبدالعزيز ادلويش. د  ٣٨
لكية-اجلامعة السعودية إاللكرتونية
عامدة ٔاعضاء هيئة التدريس 

 قسم غري حمدد - وشـئوون املوظفني
 هـ٢٧/٧/١٤٣٤- ٢٦ برزين القيادة وٕادارة وتطوير فريق العمل

 ٔامحد الهادي. د  ٣٩
لكية الطب-جامعة املكل سعود

فسـيةقسم ٔامراض ن -البرشي
ابتاكر : املسـتجدات احلديثة يف أالرشاف الالكينييك

وممارسة
 هـ٢٧/٧/١٤٣٤- ٢٥ سـيدين

 فالح العزني. د  ٤٠
-لكية الرتبية واالٓداب-جامعة تبوك

 قسم الرتبية وعمل النفس
 هـ٢٧/٧/١٤٣٤- ٢٥ سـيدين الابتاكر والتطبيق : تطورات يف الارشاف العيادي

 عبدالعزيز ادلويش. د  ٤١
ة إالمام محمد بن سعودجامع

 - لكية العلوم إالجامتعية - إالسالمية 
قسم الرتبية

 هـ٣/٨/١٤٣٤- ٢ برزبن  حتسني العملية إالدارية 

 توفيق غربه. د  ٤٢
قسم-لكية الطب-جامعة تبوك
 طب أالسـنان

النيوزيلندية أالسرتاليةللجمعية ٤١اللقاء السـنوي الـ
 للتعلمي الطيب

 هـ١٨/٨/١٤٣٤- ١٥ ملبورن

 سعد املقرن. د  ٤٣
-لكية العلوم-جامعة املكل سعود
 قسم اجليولوجيا

 هـ١٩/٨/١٤٣٤- ١٥ برزبن الاجامتع السـنوي للجمعية الاسـيوية لعلوم الارض

 محد احملرج. د  ٤٤
جامعة إالمام محمد بن سعود

 - لكية العلوم إالجامتعية - إالسالمية 
 قسم عمل النفس

 هـ١٩/٨/١٤٣٤- ١٧ سـيدين التوجيه والارشاد مجلعية أالسرتايلاملؤمتر 

 عبدهللا امحليد . د  ٤٥
لكية أالنظمة-جامعة املكل سعود
قسم العلوم  - والعلوم السـياسـية

السـياسـية

املؤمتر ادلويل الثالث عرش للتعددية يف املنظامت 
 واجملمتعات وادلول 

 هـ١٩/٨/١٤٣٤- ١٧ دارون

 سلامن الكيان. د  ٤٦
-لكية العلوم-دجامعة املكل سعو 

 قسم 
 هـ٢٤/٨/١٤٣٤- ٢٢ سـيدين املؤمتر ادلويل الحباث النانو الطبية

 معر ابهامم. د  ٤٧
لكية العامرة-جامعة املكل سعود

قسم التخطيط العمراين-والتخطيط
 هـ٢٥/٨/١٤٣٤- ٢٣ ملبورن البرش وكوكب الارض حنو تغيري املسـتقبل

 عبدالعزيز ابوسلامين. د  ٤٨
لكية العامرة-ملكل سعودجامعة ا

قسم التخطيط العمراين-والتخطيط
 هـ٢٥/٨/١٤٣٤- ٢٣ ملبورن البرش وكوكب الارض حنو تغيري املسـتقبل

 حصة املبارك. د  ٤٩
-لكية الٓداب-جامعة املكل سعود

قسم جغرافيا
 هـ٢٥/٨/١٤٣٤- ٢٢ برزين ٕاعادة تدوير مياه منطقة آسـيا واحمليط الهادي

 امحلاديمحمد . د  ٥٠
لكية الطب-جامعة املكل فيصل

قسم أالحياء ادلقيقة  -البيطري
 والطفيليات

 هـ٢/٩/١٤٣٤- ٢٨/٨ ٔاداليد لٔالحياء ادلقيقة أالسرتاليةامجلعية 

 عبدهللا مبارك. د ٥١
لكية الطب-جامعة املكل فيصل

قسم  - البيطري والرثوة احليوانية
 أالحياء ادلقيقة والطفيليات

 أالسرتاليةي السـنوي للجمعية املؤمتر العامل
 للميكروبيولويج

 هـ٢/٩/١٤٣٤- ٢٨/٨ ٔاداليد

 فهد اجملحدي. د  ٥٢
-لكية العلوم-جامعة املكل سعود

 قسم النبااتت وأالحياء ادلقيقة
لٔالحياء  أالسرتاليةاملؤمتر العلمي السـنوي للجمعية 

 ادلقيقة
 هـ٢/٩/١٤٣٤- ٢٨/٨ ٔاداليد

 عبدالفتاح بستنجي. د  ٥٣
لكية العلوم-معة ٔام القرىجا

 قسم اللغة الاجنلزيية -الاجامتعية
 هـ٤/٩/١٤٣٤- ٢ برزبن بناء العامل وعالقته ابللغة وأالدب

 غازي الشمراين. د  ٥٤
-لكية الطب-جامعة املكل خادل
 قسم الباطنية

 هـ٤/٩/١٤٣٤- ٢٩/٨ بروم لٔالشعة التدخلية أالسرتاليةاملؤمترالسـنوي للجمعية 

 بدر احملمييد. د  ٥٥
لكية الاقتصاد-جامعة القصمي

قسم ٕادارة أالعامل-وإالدارة
 هـ١٦/٩/١٤٣٤- ١٠ ملبورن املؤمتر ادلويل للتسويق يف ملبورن

 محمد السحاري. د  ٥٦
-لكية الرتبية-جامعة املكل خادل

 قسم املناجه وطرق التدريس
 هـ١١/٩/١٤٣٤- ١٠ برزبن   ٔادةل، وتأثريات، ؤافعال : مؤمتر التعمل املريئ ومزاايه
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 ٕابراهمي الطويل. د  ٥٧
لكية إالدارة-جامعة القصمي
 قسم ٕادارة أالعامل -والاقتصاد

املؤمتر الثالث عرش السرتاتيجيات الرشاكت 
 والاقتصاد إالداري واحلومكة

 هـ٢٣/٩/١٤٣٤- ٢٢ ملبورن

 حامد آل غرامة. د  ٥٨
-لكية العلوم-جامعة املكل خادل

 حياءقسم االٔ 
الندوة العاملية السادسة حول اكئنات وبيئة املفصليات

 احملفزة للفطرايت والطفيليات وأالنواع املتنابتة معها 
 هـ١/١٠/١٤٣٤- ٢٧/٩ كويزنالند

 بسام اخلليفة. د  ٥٩
لكية الطب والعلوم-جامعة القصمي
قسم أالشعة والتصوير  -الطبية بعنزية

الطيب
 هـ١٦/١٤٣٤- ٩ سـيدين صلإالعتالالت ادلاخلية للمفا

 ٕابراهمي املمين. د  ٦٠
جامعة إالمام محمد بن سعود

لكية املعهد العايل  - إالسالمية 
قسم الفقه املقارن-للقضاء

 هـ١٩/١٠/١٤٣٤- ١٥ سـيدين التسامح ادليين بني ٔاتباع ادلايانت واملذاهب اخملتلفة

 انرص الهوميل. د  ٦١
جامعة إالمام محمد بن سعود

قسم  -لكية ٔاصول ادلين - ة إالسالمي
 السـنة وعلوهما

 هـ١٩/١٠/١٤٣٤- ١٥ سـيدين التسامح ادليين بني ٔاتباع ادلايانت واملذاهب اخملتلفة

 انرص املنيع. د  ٦٢
جامعة إالمام محمد بن سعود

 قسم  - لكية الرشيعة - إالسالمية
 هـ١٩/١٠/١٤٣٤- ١٥ سـيدين التسامح ادليين بني ٔاتباع ادلايانت واملذاهب اخملتلفة

 عيل الشهري. د  ٦٣
-لكية العلوم-جامعة املكل خادل

 قسم أالحياء
 هـ٢١/١٠/١٤٣٤- ١٩ كرينز مؤمتر الرسطان الورايث

 عبدهللا العزني. د  ٦٤
لكية العلوم-جامعة شقراء

قسم  - وادلراسات إالنسانية ابدلواديم
 أالحياء

 طويرلت ادلولية للمنظمة والعرشون الرابع ادلويل املؤمتر
 البيطرية الطفيليات عمل

 هـ٢٢/١٠/١٤٣٤- ١٨ بريث

 معر اجلرب. د  ٦٥
لكية الطب-جامعة املكل فيصل

قسم  - البيطري والرثوة احليوانية
 أالحياء ادلقيقة والطفيليات

املؤمتر ادلويل الرابع والعرشون للمنظمة ادلولية لتطوير 
 عمل الطفيليات البيطرية

 هـ٢٢/١٠/١٤٣٤- ١٨ بريث

 وفاء املقرن. د  ٦٦
-جامعة أالمرية نورة بنت عبدالرمحن

 قسم أالحياء - لكية العلوم
املؤمتر ادلويل الرابع والعرشون للمنظمة ادلولية لتطوير

 عمل الطفيليات البيطرية
 هـ٢٢/١٠/١٤٣٤- ١٨ بريث

 محمد اليوسف. د  ٦٧
-لكية العلوم-جامعة املكل سعود

 قسم احليوان
ابع والعرشون للمنظمة ادلولية لتطويراملؤمتر ادلويل الر 

 عمل الطفيليات البيطرية
 هـ٢٢/١٠/١٤٣٤- ١٨ بريث

 محدان احملمد. د  ٦٨
لكية العلوم-جامعة املكل فيصل
قسم تقنية  - الطبية التطبيقية
 اخملتربات الطبية

املؤمتر ادلويل الرابع والعرشون للمنظمة ادلولية لتطوير 
 عمل الطفيليات البيطرية

 هـ٢٢/١٠/١٤٣٤- ١٨ ثبري 

 غامن الغامدي. د  ٦٩
قسم-لكية العلوم-جامعة الباحة

 أالحياء
املؤمتر ادلويل الرابع والعرشون للمنظمة ادلولية لتطوير

 عمل الطفيليات البيطرية
 هـ٢٢/١٠/١٤٣٤- ١٨ بريث

 هجان الرباهمي. د  ٧٠
-جامعة أالمرية نورة بنت عبدالرمحن

 ياءقسم أالح  - لكية العلوم
 أالسرتاليةامللتقى العلمي السـنوي مجلعية الغدد الصامء 

 ومجعية عمل أالحياء التناسيل 
 هـ٢٤/١٠/١٤٣٤- ١٨ سـيدين

 عيل الزهراين. د  ٧١
لكية علوم-جامعة املكل سعود
قسم الانتاج  - الاغذية والزراعة

النبايت
 هـ٣٠/١٠/١٤٣٤- ٢٦ بريث املؤمتر العاملي ٔالحباث اجلفاف

 بدهللا ادلوسع . د  ٧٢
لكية علوم-جامعة املكل سعود
قسم الانتاج  - الاغذية والزراعة

 النبايت
 هـ٣٠/١٠/١٤٣٤- ٢٦ بريث مؤمتر اجلفاف ادلويل الرابع

 فهد الضواين. د  ٧٣
لكية أالنظمة-جامعة املكل سعود
قسم القانون  - والعلوم السـياسـية

 العام
 هـ٤/١١/١٤٣٤- ٣ نملبور ٔاساسـيات قانون العقود لغري احملامني
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 عبدهللا الوزرة. د  ٧٤
جامعة إالمام محمد بن سعود

 - لكية العلوم إالجامتعية - إالسالمية 
 قسم الرتبية

 هـ١٢/١١/١٤٣٤- ٩ هوابرت مؤمتر التعلمي العايل

 عبدالكرمي احملرج. د  ٧٥
جامعة إالمام محمد بن سعود

 - لكية العلوم إالجامتعية - إالسالمية 
 قسم الرتبية

 هـ١٢/١١/١٤٣٤- ٩ هوابرت مؤمتر ٕادارة التعلمي العايل

 محمد الكريعاين. د  ٧٦
-لكية الرشيعة-جامعة املكل خادل

قسم عمل النفس الرتبوي
 هـ١٢/١١/١٤٣٤- ٩ هوابرت مؤمتر ٕادارة التعلمي العايل

 انرص العريفي. د  ٧٧
-لكية العلوم-جامعة املكل سعود
قسم اجليولوجيا

ويل الاربعون الحتاد علامء الكونقرس ادل
الهيدروجيولوجيا ادلوليني

 هـ٢٨/١١/١٤٣٤- ١١ بريث

 مشاري النعمي. د  ٧٨
لكية العلوم-جامعة املكل فيصل
قسم البيئة  -الزراعية وأالغذية

 واملصادر الطبيعية الزراعية

حل حتدايت املياه اجلوفية يف القرن احلادي والعرشين 
 "م٢٠١٣

 هـ١٤/١١/١٤٣٤- ٩ بريث

 عبدالرمحن امللحم. د  ٧٩
لكية الطب-جامعة املكل فيصل

 قسم اجلراحة -ابالحساء
جراحات البطن - أالسرتاليةمؤمتر لكيه اجلراحني

 الامايم
 هـ٢٤/١١/١٤٣٤- ٢٢ سـيدين

 عبدالعزيز العبداجلبار. د  ٨٠
-لكية الرتبية-جامعة املكل سعود
 قسم الرتبية اخلاصة

هائل من املامرسات الرتبية رصيد:الباب املفتوح
 اخلاصة 

 هـ٢٥/١١/١٤٣٤- ٢٣ ٔاداليد

 عىل شاطي. د  ٨١
-لكية العلوم-جامعة املكل خادل

 قسم أالحياء
 هـ٢٧/١١/١٤٣٤- ٢٣ بريث مؤمتر البيولوجيا اجلزئية وعمل أالحياء

 سعد العمري. د  ٨٢
-لكية العلوم-جامعة املكل خادل

 قسم أالحياء
 هـ٢٧/١١/١٤٣٤- ٢٣ بريث اجلزئية وعمل أالحياء مؤمتر البيولوجيا

 خادل الصاحل. د  ٨٣
لكية الطب-جامعة املكل سعود

قسم طب أالمراض  - البرشي
الباطنية

 هـ٢٥/١٢/١٤٣٤- ٢٢ سـيدين مؤمتر رسطان الرئه العاملي اخلامس عرش

 محمد احلجاج. د  ٨٤
لكية الطب-جامعة املكل سعود

طنيةقسم أالمراض البا-البرشي
 هـ٢٥/١٢/١٤٣٤- ٢٢ سـيدين سـيديناملؤمتر العاملي اخلامس عرش مبدينة 

 سالينا صديق. د  ٨٥
لكية العلوم-جامعة املكل عبدالعزيز

قسم علوم أالحياء-طالبات
املؤمتر ادلويل حول املعلوماتية احليوية، احلسابية، عمل 

 أالحياء والهندسة الطبية احليوية
 هـ١٥/٢/١٤٣٥- ١٢ ملبورن

 عيل عسريي. د  ٨٦
-لكية الطب-جامعة املكل خادل
قسم طب أالطفال

 هـ٢٣/١٠/١٤٣٤- ١٨ ملبورن م٢٠١٣املؤمتر ادلويل لطب أالطفال 

 عايض شاطي. د  ٨٧
-لكية الطب-جامعة املكل خادل
 قسم طب أالطفال

 هـ٢٣/١٠/١٤٣٤- ١٨ ملبورن م٢٠١٣املؤمتر ادلويل لطب أالطفال 

 ينهما داغسـتا. د  ٨٨
-لكية العلوم-جامعة املكل سعود
قسم عمل احليوان

للغدد  أالسرتاليةاللقاء السـنوي العلمي للجمعية 
 لٔالحياء التناسليةأالسرتاليةالصامء وامجلعية

 هـ٣٠/١٠/١٤٣٤- ٢٨ سـيدين

 سهل عبداجلواد. د  ٨٩
-جامعة املكل فهد للبرتول واملعادن

قسم الهندسة  -لكية العلوم الهندسـية
 ملدنيةا

 هـ١٥/٣/١٤٣٥- ١٢ بريث املؤمتر ادلويل حول المنذجة الفزيايئية يف اجليوتقنية 

 عبدالرمحن القريف. د  ٩٠
-لكية الرتبية-جامعة املكل خادل

 قسم املناجه وطرق التدريس 
مؤمتر حول تعمل ٔاساليب العمل ؤاحباث ٔاساليب 

 العمل
 هـ١٨/١١/١٤٣٤- ١٧ برزبن

 محمد البحريي. د  ٩١
-لكية الرتبية-امعة املكل خادلج

 قسم املناجه وطرق التدريس 
مؤمتر حول تعمل ٔاساليب العمل ؤاحباث ٔاساليب 

 العمل
 هـ١٨/١١/١٤٣٤- ١٧ برزبن

 سلامن امجلعة. د  ٩٢
-لكية الرتبية-جامعة املكل سعود
 قسم عمل النفس

الاجامتع السـنوي الثالث والعرشون للجمعية 
 س الفسـيولويجلعمل النف أالسرتالية

 هـ١٩/١/١٤٣٥- ١٧ ولنجوجن

 عبدهللا الزهراين. د  ٩٣
-لكية الرتبية-جامعة املكل سعود
 قسم عمل النفس

املؤمتر الوطين السادس والثالثني للعالج املعريف 
 السلويك

 هـ٢٢/١٢/١٤٣٤- ١٩ ٔاداليد
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 وليد الصاحل. د  ٩٤
لكية احلاسب-جامعة املكل سعود

 وم احلاسـباتقسم عل -واملعلومات
 هـ١٩/١٢/١٤٣٤- ١٦ سـيدين مؤمتر ٔاي تريبل ٔاية الثامن والثالثون للشـباكت احمللية

 سلامن الركيان. د  ٩٥
-لكية العلوم-جامعة املكل سعود
 قسم الكميياء احليوية

 هـ٢٥/١٢/١٤٣٤- ٢٢ سـيدين املؤمتر اخلامس عرش العاملي لرسطان الرئة

 ٕابرهمي احليدري. د  ٩٦
لكية علوم- سعودجامعة املكل

قسم الانتاج  - أالغذية والزراعة
احليواين

 هـ٢٠/١٢/١٤٣٤- ١٨ ارميدل التطورات احلديثة يف تغذية احليواانت

 محمد النعمي. د  ٩٧
لكية علوم-جامعة املكل سعود
قسم نظم  -احلاسب واملعلومات

املعلومات

مؤمتر منظمة املهندسني اخلاص بشـباكت احلوسـبة 
 احمللية

 هـ١٩/١٢/١٤٣٤- ١٦ دينسـي

 ٔامحد القعود. د  ٩٨
لكية العلوم-جامعة شقراء

قسم  -وادلراسات إالنسانية بثادق
 احلاسب االٓيل

 هـ٢١/١٢/١٤٣٤- ١٦ سـيدين املؤمتر ادلويل لشـباكت احلاسب الالسلكية

 خادل املرشدي. د  ٩٩
لكية الاقتصاد-جامعة القصمي

 قسم ٕادارة أالعامل - والادارة
ادلويل الرابع يف الاقتصاد والاعامل وإالدارة املؤمتر
٢٠١٣ 

 هـ٦/٢/١٤٣٥- ٥ سـيدين

 ٔارشف الفقيه. د  ١٠٠

-جامعة املكل فهد للبرتول واملعادن
 - لكية علوم احلاسب االٓيل واملعلومات

قسم لكيةعلوم وهندسة احلاسب 
 االٓيل

املؤمتر الثامن والثالثني ملعهد املهندسني الكهرابئيني 
 يني حول شـباكت احلاسب االٓيل ادلاخلية وإاللكرتون 

 هـ٢٠/١٤٣٤- ١٧ سـيدين

 امحد الربيع. د  ١٠١
لكية-اجلامعة السعودية إاللكرتونية
قسم  -عامدة القبول وشؤون الطالب

 غري حمدد

املؤمتر ادلويل الثاين يف السلوك إالجامتعي والعلوم 
 هـ٦/٢/١٤٣٥- ٥ سـيدين إالنسانية 

 راينعبدالرمحن الزه. د  ١٠٢
-لكية الرتبية-جامعة املكل عبدالعزيز
 قسم تقنيات التعلمي

ٔالحباث التعلمي يف  أالسرتاليةاملؤمتر الوطين للجمعية
 املقاطعة الشاملية 

 هـ١/٢/١٤٣٥- ٢٧/١ ٔاداليد

 ٔاسامة مسرقندي. د  ١٠٣

لكية أالمري-جامعة املكل سعود
سلطان بن عبدالعزيز للخدمات 

العلوم  قسم - الطبية الطارئة
أالساسـية

 هـ٩/١/١٤٣٥- ٨ برزبن جناح وٕاخفاقات الصحة االتصالية

 متعب القفاري. د  ١٠٤
قسم-لكية الطب-جامعة القصمي

 طب أالرسة واجملمتع
 هـ٢/٢/١٤٣٥- ٢٨/١ ملبورن ٢٠١٢املؤمتر العاملي للسكري 

 راشد الرشيف. د  ١٠٥
-لكية ٕادارة أالعامل-جامعة تبوك

 هـ١٤/١/١٤٣٥- ١٢ ملبورن املؤمتر ادلويل احلادي والعرشون لبحوث الاعاملبرشيةقسم املوارد ال 

 فهد السلطان. د  ١٠٦
لكية العلوم العربية-جامعة القصمي

 قسم التارخي -وادلراسات الاجامتعية
مؤمتر السـياسات العامة يف العرص االٓسـيوي فرص 

 الهنوض مواهجة التحدايت والتحضري للتغيري
 هـ٧/٢/١٤٣٥- ٦ ملبورن

 طالل احلريب. د  ١٠٧
قسم-لكية الرتبية-جامعة طيبة

 املناجه وطرق التدريس
 هـ٢٥/١/١٤٣٥- ٢٠ كياما املؤمتر التاسع مجلعية ادللتا

 انرص ادلاغري. د ١٠٨
-لكية العلوم-جامعة املكل سعود
 قسم الكميياء احليوية

ي الندوة الثالثة عرش للمجموعة ادلولية لوابئية السكر 
 واملؤمتر العاملي دلاء السكري

 هـ٢/٢/١٤٣٥- ٢٧/١ ملبورن

 خليل اليحى. د ١٠٩
لكية الطب-جامعة املكل سعود

 البرشي، قسم الترشحي
 هـ٢٨/١/١٤٣٥- ٢٥ ملبورن لعمل أالعصاب إالدرايك أالسرتايلاملؤمتر 

 سلطان آل فارح. د ١١٠
لكية اللغة العربية-جامعة املكل خادل
عية وإالدارية، قسم والعلوم إالجامت

 احملاسـبة
 هـ١٧/١/١٤٣٥- ١٥ ملبورن املؤمتر ادلويل لٔالعامل

قسم الهندسة  -جامعة املكل سعود خادل السـيف. د ١١١
لكية الهندسة-املياكنيكية

 هـ١٤/٢/١٤٣٥- ١٣ ملبورن املؤمتر ادلويل للهندسة املياكنيكية والطريان والتصنيع
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 محمود احملمود. د ١١٢
والثقافة، لكية معهد اللغةقسم اللغة
 جامعة املكل سعود -العربية

 هـ٦/٢/١٤٣٥- ٥ سـيدين املؤمتر ادلويل الثالث يف اللغات وأالدب واللغوايت

 عبداحملسن البداح. د ١١٣
قسم الهندسة املياكنيكية، لكية

 جامعة املكل سعود- الهندسة 
املؤمتر الثالث عرش عن احلاسوب وعلوم أالنظمة 

 الهندسـية
 هـ١٤/٢/١٤٣٥- ١٣ لبورنم 

 حسن املوىس. د ١١٤
قسم طب أالرسة واجملمتع، لكية

 جامعة املكل خادل - الطب
 هـ٣/٢/١٤٣٥- ٢٩/١ - مؤمتر منظمة السكر العاملية

 عبدهللا محمد. د ١١٥
قسم العلوم الرايضية، لكية العلوم

 جامعة ٔام القرى - التطبيقية 
املؤمتر احلادي عرش للرايضيات الهندسـية 

 م٢٠١٣والتطبيقات 
 هـ٣٠/١/١٤٣٥- ٢٧ برزبن

 عبد هللا الوهييب. د ١١٦
قسم ٕادارة أالعامل، لكية الاقتصاد

 جامعة القصمي - وإالدارة
) أالعامل(املؤمتر العاملي الرابع يف الاقتصاد والتجارة 

 إالدارة
 هـ٦/٢/١٤٣٥- ٥ سـيدين

 انرص آل تومي. د ١١٧
جامعة إالمام محمد بن سعود

لكية الرشيعة، قسم - ة إالسالمي
الثقافة إالسالمية

 هـ٢٣/١/١٤٣٥- ٢١ سـيدين تشكيل الهوية املسلمة يف جممتعات متنوعة دينيا

 ٕابراهمي امحلاد. د ١١٨
جامعة إالمام محمد بن سعود

لكية الرشيعة، قسم - إالسالمية 
 الثقافة إالسالمية

 هـ٢٣/١/١٤٣٥- ٢١ سـيدين تشكيل الهوية املسلمة يف جممتعات متنوعة دينيا

 سعود العقيل. د ١١٩
جامعة إالمام محمد بن سعود

لكية الرشيعة، قسم - إالسالمية 
 الثقافة إالسالمية

 هـ٢٣/١/١٤٣٥- ٢١ سـيدين تشكيل الهوية املسلمة يف جممتعات متنوعة دينيا

 محمد السحيباين. د ١٢٠
-قسم العقيدة، لكية ٔاصول ادلين

جامعة إالمام محمد بن سعود 
 يةإالسالم 

 هـ٢٣/١/١٤٣٥- ٢١ سـيدين تشكيل الهوية املسلمة يف اجملمتعات املتنوعة دينيا

 محمد آل الشـيخ. د ١٢١
جامعة-قسم الرشيعة، لكية الرشيعة

إالمام محمد بن سعود إالسالمية
 هـ٢٣/١/١٤٣٥- ٢١ سـيدين تشكيل الهوية املسلمة يف اجملمتعات املتنوعة دينيا

 صاحل الغليقة. د ١٢٢
جامعة-يعة، لكية الرشيعةقسم الرش 

إالمام محمد بن سعود إالسالمية
 هـ٢٣/١/١٤٣٥- ٢١ سـيدين تشكيل الهوية املسلمة يف اجملمتعات املتنوعة دينياً 

 محمد أالمحدي. د ١٢٣
قسم الصحة وعلوم احلركة، لكية

جامعة املكل -الرتبية البدنية والرايضة
 سعود

ق احلارة علوم الرايضة والنشاط البدين يف املناط
 والرطبة

 هـ٢٧/١/١٤٣٥- ٢٥ كرينز

 ملياء العبدالكرمي. د ١٢٤
قسم علوم التأهيل، لكية العلوم

 جامعة املكل سعود- الطبية التطبيقية
 هـ٧/٢/١٤٣٥- ٦ ملبورن مؤمتر  المتزي يف البحث العلمي

 عبدهللا الهذيل. د ١٢٥
قسم العقيدة، لكية ٔاصول ادلين،

 جامعة إالمام محمد بن سعود
 إالسالمية

 هـ٢٣/١/١٤٣٥- ٢٢ سـيدين تشكيل الهوية املسلمة يف اجملمتعات املتنوعة دينياً 

 عبدامحليد أالمري. د ١٢٦
قسم الرتبية البدنية، لكية ادلراسات

جامعة املكل فهد -املساندة والتطبيقية
للبرتول واملعادن

 هـ٢٦/١/١٤٣٥- ٢٤ كرينز مؤمتر حول العلوم والامترين الرايضية والنشاط البدين

 عبدالعزيز السدحان. د ١٢٧
قسم هندسة الربجميات، لكية علوم

جامعة املكل -احلاسب واملعلومات
 سعود

املؤمتر ادلويل يف علوم احلاسب و هندسة الربجميات 
 ٢٠١٣لعام 

 هـ١٤/٢/١٤٣٥- ١٣ ملبورن

 يوسف العتييب. د ١٢٨
قسم هندسة احلاسب، لكية علوم

املكل جامعة -احلاسب واملعلومات
 سعود

 هـ٦/٢/١٤٣٥- ٥ سـيدين املؤمتر ادلويل اخلامس ٔالنظمة املعاجلة الرمقية

 عبدهللا ابسالمه. د ١٢٩
قسم الرتبية البدنية وعلوم الرايضة،

 جامعة طيبة-لكية الرتبية
املؤمتر ادلويل الثامن والعرشون للصحة والرتبية 

 الرايضية والرايضة والرتوحي
 هـ٢٦/١/١٤٣٥- ٢٤ ملبورن
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 ماجد الرشيدة. د ١٣٠
قسم العلوم الرتبوية، لكية الرتبية

جامعة سلامن بن - بوادي ادلوارس
 عبدالعزيز

 هـ٢/٢/١٤٣٥- ٢٨/١ ٔاداليد ٔالحباث التعلمي أالسرتاليةمؤمتر امجلعية 

 محمد السعودي. د ١٣١
قسم الاجامتع، لكية العلوم العربية

 جامعة القصمي-وادلراسات الاجامتعية
نوي الثاين لدلراسات الاجامتعية املؤمتر السـ 
 وإالنسانية

 هـ٧/٢/١٤٣٥- ٥ سـيدين

 عواد احلويطي. د ١٣٢
قسم املناجه وطرق التدريس، لكية

جامعة تبوك-الرتبية واالٓداب
 هـ١٣/٢/١٤٣٥ ملبورن املؤمتر ادلويل للتعلمي وحتليل البياانت

 غازي العتييب. د ١٣٣
-قسم اللغات، لكية اللغات والرتمجة

 ة املكل سعودجامع
 هـ٦/٢/١٤٣٥- ٥ سـيدين املؤمتر ادلويل الثالث يف اللغات وأالدب واللغوايت 

 ٔامحد احلازيم. د ١٣٤
قسم املناجه وطرق التدريس، لكية

جامعة جازان-الرتبية
 هـ٣/٢/١٤٣٥- ٢٩/١ بريزبناملؤمتر السـنوي الرابع والعرشين لٕالحتاد العاملي للتعلمي  

 محمد الشهري. د ١٣٥
جامعة-م أالحياء، لكية العلومقس

 املكل خادل
 هـ١٤/٢/١٤٣٥- ١٣ ملبورن مؤمتر دويل حول هندسة العلوم البيولوجية والبيئية 

 فهد الرتيك. د ١٣٦
قسم الهندسة الكهرابئية، لكية

جامعة املكل سعود-الهندسة
املؤمتر ادلويل السابع ملعاجلة إالشارات ونظم 

االتصاالت
 هـ١٥/٢/١٤٣٥- ١٣ قودل كوست

 عبدهللا املهيدب. د ١٣٧
قسم الهندسة املدنية، لكية الهندسة

 جامعة املكل سعود-
للتعلمي الهنديس  أالسرتاليةاملؤمتر السـنوي للجمعية

٢٠١٣ 
 هـ٨/٢/١٤٣٥- ٥ قودل كوست

 عبدهللا قامس. د ١٣٨
جامعة-قسم الرايضيات، لكية العلوم

جازان
وهندسة  مؤمتر دويل حول الرايضيات وعلوم
 احلاسب االٓيل والعلوم إالحصائية   

 هـ١٤/٢/١٤٣٥- ١٣ ملبورن

 عبدهللا املسـند. د ١٣٩
جامعة-قسم اجلغرافيا، لكية العلوم

القصمي
 هـ٤/٢/١٤٣٥- ٣ ملبورن املؤمتر العاملي الثالث للتغريات املناخية والبرشية 

 عبدالرمحن اجلريوي. د ١٤٠
قسم الثقافة إالسالمية، لكية

جامعة إالمام محمد بن سعود -يعةالرش 
 إالسالمية

 هـ٢٣/١/١٤٣٥- ٢١ سـيدين تشكيل الهوية املسلمة يف اجملمتعات املتنوعة دينياً 

 سلامين آل رمان. د ١٤١
جامعة-قسم أالحياء، لكية العلوم

 املكل خادل
 هـ١٤/٢/١٤٣٥- ١٣ ملبورن املؤمتر ادلويل لعلوم أالحياء والبيئة والهندسة
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  أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف 
 

 ٤٣صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

  مشاركات سعودية يف فعاليات أسرتالية   ٢٫٤

 يف التحدي الشميس العاملي "وهج"   ١٫٢٫٤
" التحدي الشميس العاملي"للمشاركة يف سـباق  ملكل فهد للبرتول واملعادن،املصممة من جامعة ا "وجه"السـيارة الشمسـية السعودية سعت 

منافسة دولية ودية تعقد لك سـنتني يف  السـيارات الشمسـية سـباقيعترب و . م٢٠١٣اكتوبر  ١٢ٕاىل  ٦اذلي ٔاقمي يف ٔاسرتاليا يف الفرتة من 
السـباق ا ذه ، ويشارك يفٔاسرتاليايف جنوب  "دليدأ "مدينة  ٕاىل ٔاسرتاليايف شامل  "داروين"مك من مدينة ٣٠٠٠ميتد ملسافة  ،ٔاسرتاليا

جامعة املكل فهد للبرتول واملعادن يه  وقد اكنت العديد من الفرق من العديد من اجلامعات واجلهات البحثية من خمتلف دول العامل،
عرض السـيارة الشمسـية حلادث بعد وصولها ٕاال ٔان ت، هذا العام السـباقيف لمشاركة اليت سعت ل املؤسسة التعلميية العربية الوحيدة 

 .قبل عامني ٔالسرتاليا، حال دون ٕاكامل مشاركهتا هذا العام، علامً بأنه سـبق ؤان شاركت هذه السـيارة

 اقد قام مسؤولو ، و "وجه"املصمم للسـيارة الشمسـية  "رساج"يف اسـتقبال فريق " ٔادليد"اكنت امللحقية واندي الطلبة السعوديني يف و 
فريق هشام السـيف مسؤول ادلمع واملساندة، وعبدالسالم العبدالسالم املستشار التنظميي بزايرة امللحقية الثقافية يف لاللوجستية اباخلدمات 
  .؛ حيث اسـتقبلهم امللحق الثقايف ادلكتور عبدالعزيز بن عبدهللا بن طالبٔاسرتاليا

امللحق الثقايف يسـتقبل مبكتبه يف 
ستية اكنربا مسؤولو اخلدمات اللوج 

 "رساج"لفريق 

  
 

 

املصممة من جامعة املكل  "وجه"سـيارة 
للمشاركة يف  فهد للبرتول واملعادن،

   "التحدي الشميس العاملي"سـباق 



   

 

 

 أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف   
 

 ٤٤صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

  أسرتالياب "التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية"تدشني كتاب عن    ٢٫٢٫٤
لبحوث وادلراسات بوزارة التعلمي مركز اابلتعاون مع  ،أالسرتالية" نيواجنالند"نظمت جامعة 

  :ابللغة إالجنلزيية بعنوان السعودية، حفل تدشني كتاب العايل
Higher Education In Saudi Arabia: Achievements, Challenges and Opportunities 

، وشارك عبدالرمحن ٔابومعه/ الري مسيث، وادلكتور/ لك من ادلكتور حتريرهواذلي سامه يف 
  .فصوهل عدة ٔاساتذة من اململكة وغرياها من ادلوليف تأليف 

   

 العربية السعوديةمعايل الوزير يدشن السجل الوطني وكتاب التعليم العايل يف اململكة 

ث نيوساو "بوالية  "دينيسـ "يف مدينة " ابراماات"م مبنطقة ٢٠١٣سبمترب  ٢٧هـ املوافق ١٤٣٤ذو القعدة  ٢١املوافق يوم امجلعة ٔاقمي احلفل 
 :وقد حرض احتفال تدشني الكتاب لك من". ويلز

 ٔاسرتالياسعادة سفري خادم احلرمني الرشيفني يف 
وامللحق صاحل،  آل محمد بن نبيل/ ونيوزلندا أالسـتاذ

عبدالعزيز بن عبدهللا بن  /ادلكتور ٔاسرتالياالثقايف يف 
التعلمي  مدير مركز البحوث وادلراسات بوزارةو ، طالب

ادلكتور عبداحللمي بن عبدالعزيز مازي  العايل السعودية
 ٕاىل مستشار الوزارة وادلكتور عبدالرمحن بن محمد ٔابومعه

 جانب مجموعة من املهمتني واخملتصني يف جمال التعلمي العايل
  .يف ٔاسرتاليا

 

 



  

 

 

  أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف 
 

 ٤٥صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 نون املبدعواملبتعث   ٣٫٤
 التحكم الذايتإجراء جتربة عملية عىل غواصة مائية ذكية تعمل بنظام    ١٫٣٫٤

 

 حصلت واليت "أالخرض الصقر" طائرة ابتاكر بعد هل اجناز اثين يف
 الصبان حسن وسام املبتعث متكن وعاملياً  حملياً  اجلوائز من عدد عىل

 جامعة يف ادلكتوراه مرحةل دلراسة القرى ٔام جامعة من املبتعث
 عىل معلية ةجترب ٕاجراء من الهندسة جمال يف أسرتالياب للتقنية كويزنالند
 ٔالهداف وتسـتخدم اذلايت التحمك بنظام تعمل ذكية مائية غواصة
 الوطنية الهيئة مع وابلتعاون" صبانال " ٔاجرى حيث العلمي، البحث
 للتقنية اكليفورينا ومعهد والفضاء اجلوية املالحة ٔاحباث ٕالدارة

 املائية، الغواصات عمل يف املتخصص) مسيث راين( ادلكتور وإبرشاف
 املتحدة الوالايت يف إالقلميية املياه يف للغواصة انحجة معلية جتربة

  .ادلكتوراه درجة لنيل العلمي مرشوعه ٕاطار يف وذكل أالمريكية
 وسام حسن الصبان/ املبتعث

 

 علهيا اعيالصن اذلاكء ٔانظمة تطبيق نتاجئ عىل للوقوف الغواصة عىل ٔاجريت التجربة ٔان موحضًا "صبانال " حتدث الاجناز هذا عنو 
  .البحثية لٔالهداف احمليط مياه من عينات مجلع معينة ملناطق للوصول الغواصة مسار حتديد يف اخملتلفة املائية التيارات طاقة واسـتغالل

 طاقة لتسخري ادلويل املؤمتر يف ىلاتع هللا مبشيئة عرضها سيمت ونتاجئها التجربة وتفاصيل) اذلكية الغواصة( مرشوع نأ  ٕاىل إالشارة جتدر
 املرشوع من الثانية التجربة ٕاطالق ٕاىل ٕاضافة القادم، ٔاكتوبر شهر يف بأمرياك فرجينيا والية يف واملقام ( OCEANS 2012 MTS/IEEE) احمليط
  .النظام عىل جديدة إبضافات القادم العام مطلع يف

 املعرض بفعاليات" أالخرض الصقر" مرشوع من ثالثةال  ابملرحةل مشاركته عن فضية ميدالية عىل حصلسـبق ؤان  الصبان وسام ٔان يذكرو 
 طائرة" أالخرض الصقر"و. م٢٠١٣ بريلا ١٤ – ١٠ من الفرتة يف جنيف السويرسية ابلعامصة فعالياته ٔاقميت اذلي لالخرتاعات ادلويل
 الهواء وحتليل الغاابت حبرائق صةاخلا املعلومات مجع عىل وتساعد الشمسـية ابلطاقة وتعمل طيار بدون تطري ويه" الصبان وسام" اخرتعها
 داخل عديدة جوائز والثانية أالوىل مرحلتيه يف املرشوع وحقق املدنية، أالغراض من وغريه احمليطة البيئة بتلوث اخلاصة املعلومات وٕارسال
   .ٔاسرتاليا وخارج

 UAS( طيار بدون للطائرات إالبداع جبائزة وزالف عىل للمنافسة تؤههل بطاقات ثالث من واحدة بنيهل متفرداً  ٕاجنازاً " الصبان" حققو 

innovation award 2012 (للطريان امللكية امجلعية إبرشاف احلايل العام من سبمترب شهر هناية يف بربيطانيا لندن مدينة يف سـتقام واليت 
 .طيار بدون الطائرات صناعة يف واملتخصصة

 الرائع إالجناز هذا عىل" الصبان حسن وسام" للمبتعث ابلهتنئة ٔاسرتاليا يف الثقايف امللحق طالب بن عبدهللا بن عبدالعزيز ادلكتور وتقدم
 هجودمه مضاعفة ٕاىل والطالبات الطالب بقية داعياً  وإالبداع، التفوق عىل السعوديني الطالب قدرة عكس يف فاعةل بصورة يسامه واذلي
  .العلمي والبحث التحصيل جماالت يف إالجيابية طاقاهتم وتفجري
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 ٤٦صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 اكتشاف عالج جيني جديد لرسطان عنق الرحم   ٢٫٣٫٤

 

 السويرسية العامصةيف  ٔاقمي اذلي لالخرتاعات ادلويل املعرض فعاليات شهدت
 للمبتعثني ومتفرداً  جديداً  متزياً  م٢٠١٣ ٔابريل ١٤ – ١٠ من الفرتة يف جنيف

 حصد نم" خباري فيصل فوزي" الطالب متكن حيث ،ٔاسرتاليا يف السعوديني
 عنق لرسطان جديداً  جينياً  عالجاً  اكتشافه عن" الطب" فئة يف ذهبية ميدالية
  .الرمح

 الطب يف ادلكتوراه ملرحةل القرى ٔام جامعة من مبتعث" خباري فيصل فوزي"
 لرسطان جيين عالج يف املمتثل ابكتشافه شارك وقد أالسرتالية كويزنالند جبامعة
 وجتاوزت كبًريا تقدًما ٔاظهرت الكتشافه أالولية النتاجئ ٔان ٔافادواذلي  الرمح عنق
 اللجنة ثقة ٔاكسـبه اذلي أالمر احليواانت عىل والتجارب اخملربية التجارب مرحةل
  .اذلهبية للميدالية وحتقيقه للمعرض احملمكة

 فوزي فيصل خباري/ املبتعث
 

 ما عىل هل همنئاً  الطالب هاتف إالجناز، هبذا وسعادته اهامتمه ٔابدى واذلي طالب بن عبدهللا بن عبدالعزيز ادلكتور ٔاسرتاليا يف الثقايف امللحق
 للطالب املسـمتر وتشجيعها امللحقية دمع عىل مؤكداً  ادلولية، احملافل يف الوطن وترشيف والنبوغ المتزي ٔاجل من واجهتاده كده هل ومقدراً  حققه
 .والمتزي التحصيل يف طموحاهتم لتحقيق

 

 "برايل "از حممول خمصص للمكفوفني ويتميز بخاصية الرتمجة الفورية للنصوص إىل لغة تصميم جه   ٣٫٣٫٤

 جائزة عىل احلصول من" العقييل ٕابراهمي سعود بنت هاجر" الطالبة متكنت
 ويمتزي للمكفوفني خمصص محمول جلهاز تصمميها نظري" للتكنوجليا كويزنالند" جامعة
 املكفوف املسـتخدم فيسـتطيع ،"برايل" لغة ٕاىل للنصوص الفورية الرتمجة خباصية
 االٔاكدميية دراساته يف به الاسـتعانة من بدءاً  ماكن ٔاي ويف وقت ٔاي يف اسـتعامهل

 لكية نظمته اذلي املعرض خالل ذكل جاء. العادية احلياتية احتياجاته ٔابسط ٕاىلو 
 .م٢٠١٢ للعام البحثية اخلرجيني ملشاريع ابجلامعة إالبداعية الصناعات

 لتقيمي اجلامعة ٕادارة قبل من املكونة اللجنة ثقة" العقييل هاجر" الطالبة انلت وقد
  هاجر" الطالبة انلت مرشوعًا وقد سـتني عددها بلغ واليت املعروضة املشاريع

  
هاجر بنت سعود العقييل/ اجلهاز اذلي ابتكرته املبتعثة

 اذلي تصمميها ابختيار وذكل مرشوعاً  سـتني عددها بلغ واليت املعروضة املشاريع لتقيمي اجلامعة ٕادارة قبل من املكونة اللجنة ثقة "العقييل
 امس عليه ٔاطلقت (TAP CONNECT) هاجر. "إالجناز هذا عىل تقديرية شهادة اجلامعة منحهتا حيث املعرض، يف املقدمة املشاريع أكفضل 
 ٕاىل مشرية إالجناز هبذا سعادهتا عن عّربت وقد إالبداعي التصممي ختصص يف الباكلوريوس ملرحةل العايل التعلمي وزارة من مبتعثة" العقييل
 هذه تنفيذ يف السبيل لها هّمد واذلي -  هللا ٔايدها – الرشـيدة القيادة قبل من اخلارج يف املبتعثني الطالب به حيظى اذلي املقدر ادلمع
 الثقايف امللحق. فيه توفريها سيمت اليت اخلدمات عىل استناداً  حياهتم يف كثرياً  املكفوفني سيساعد واذلي اجلهاز لهذا املبديئ والتصممي الفكرة

 الطالب متابعة عىل الثقافية امللحقية حرص عىل مؤكداً  ، إالجناز هذا عىل الطالبة ٕاىلخطاب هتنئة وشكر  ٔارسل طالب بن عبدالعزيز. د
 .وشعهبا السعودية العربية للمملكة املرشف الوجه تعكس ٕاجنازات يقحتق  ٕاىل تقودمه اليت املساعدة وتقدمي اجملاالت، شـىت يف املمتزيين
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 ٤٧صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

  

 ابتكار طريقة جديدة لزيادة قوة األشعة املستخدمة يف عالج الرسطان باستخدام جزئيات نانو الذهب   ٤٫٣٫٤

 

 املبتعثني السعوديني الطالب ٕاجنازات جسل ٕاىل يضاف آخر سعودي متزي
 قدهما واليت الرسطان ٔاحباث جمال يف الفاعةل ابملسامهة وذكل ، ٔاسرتاليا يف

 مرحةل ٕالكامل العايل التعلمي وزارة من املبتعث" القثايم ممدوح" الطالب
 ملبورن روايل جامعة يف" الاشعاعي العالج" ختصص يف ادلكتوراة
 مع وابلتعاون قام القثايم سعود بن ممدوح املبتعث. "RMIT" للتكنولوجيا

 الكمييائية الهندسة قسم"و لندن يف" الرسطان حباثالٔ  الربيطاين املعهد"
 الطاقه وسالمة أالشعة من للحامية أالسرتالية الهيئة" و "ملبورن جبامعة
 أالشعة قوة لزايدة جديدة ابتاكر طريقة يف املسامهة يف "النووية

  اذلهب وذكل وــانـن اتـجزيئ تخدامـ ابس  رطانـــالس عالج يف تخدمةـ املس 
 ممدوح بن سعود القثايم/ ثاملبتع

 يعمل اجلهاز وهذا (dosimeter SMART) امس اجلهاز هذا عىل ؤاطلق املشارك، البحيث الفريق من الغرض لهذا ابتاكره مت هجازابسـتخدام 
 ٔان ٔاوحض البحث هذا وعن القثايم ممدوح املبتعث .أالبعاد ثاليث بشلك وتوزيعها أالشعة المتصاص اجلسم تقبل مدي توضيح عىل
 اليت العالجية اجلرعة تقليص يعين مبا ؟٢٠٠ ٕاىل تصل بنسـبة فهيا أالشعة قوة حيفز الرسطانية أالورام عىل اننواذلهب جزيئات ٕاضافة
  .السلمية لٔالنسجة أالشعة جرعات تقليص ٕاىل ٕاضافة النصف ٕاىل املريض يتلقاها

 امحلراء ابجملةل واملعروفة عةابٔالش أالورام لعالج أالمريكية امجلعية جمةل يف نرشه مت البحث (The Red  Journal   تصنيف عىل واحلاصةل (
  .الرسطان بعالج اخلاصة البحوث جمال يف متقدم

 خفره عىل هل ومؤكداً  إالجناز هذا عىل هل همنئاً  الطالب هاتف طالب بن عبدهللا بن عبدالعزيز ادلكتور ٔاسرتاليا يف امللكف الثقايف امللحق
  .العلمية مسريته يف والسداد التوفيق مداو  هل ممتنياً  به

 الشهري الربيطاين املوقع حترير رئيس قبل من ونرشها الطالب مع حصفية مقابةل إبجراء اعالميا تغطيته مت الاجناز هذا المهية ونظراً  ٔاخرياً 
www.medicalphysicsweb.org الف ثالثني من اكرث اعضائة يبلغ واذلي الرسطان عالج تقنيات من العمل هل توصل ما بأخر واملهمت 

 مسـتوي عىل اصداء الاكتشاف هذا لقي وقد .العامل احناء يف ابالشعة الاورام عالج جمال يف وفزيايئني وهمندسني اطباء بني ما خمتص
 العلمي املوقع مع والرتتيب املايض الشهر يف واخلاريج ادلاخيل الاعالم يف الظاهرين اجلامعة خرباء قامئة مضن الطالب بوضع RMIT جامعة

 الطالب مع حصفية مقابةل الجراء) The Conversation( أالسرتايل
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 ٤٨صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 يبتكر طريقة للتدوير اآلمن للنفايات البالستيكية عرب تقنية النانو أسرتاليامبتعث يف    ٥٫٣٫٤

  

املبتعث من جامعة الطائف دلراسة الكميياء " طارق بن عتيق الطلحي"جنح الطالب السعودي 
يف اكتشاف طريقة تساعد عىل ٕاعادة التدوير االٓمن للنفاايت  أالسرتاليةجامعة ٔادليد يف 

البالستيكة السـامي االٔكياس البالستيكية املسـتخدمة ٔالغراض التسوق واليت تسبب تلواًث يقلق 
الكثري من دول العامل كون هذه الاكياس تعترب االٔكرث اسـتعامًال حول العامل ٔالهنا جمانية، 

وتعمتد الطريقة اليت متكن املبتعث الطلحي . كويهنا اليت تمتزي ابخلفة وعدم التحللوخصائص ت
من اكتشافها وتطويرها عىل تقنية النانو وتعمل عىل حتويل ٔاكياس التسوق البالستيكية غري 

قوالب من أالغشـية املنظمة من ٔاانبيب الكربون النانونية املزودة  ٕاىلالقابةل للتحلل البييئ 
ساعد عىل التحمك يف النقل اجلزيئ، حيث يمت خالل معلية التدوير اسـتخدام خبصائص ت 

   .االٔكياس البالستيكية مكصدر ذلرات الكربون
 طارق بن عتيق الطلحي/ املبتعث

 تبني الطريقة هذه ؤان ادلكتوراه، درجة لنيل حبثه خالل من الاكتشاف لهذا توصهل ٔان الطلحي طاريق املبتعث ٔاوحض إالجناز هذا وعن
 هبذه التدوير معلية ٔان ٕاىل اجلانب هذا يف مشرياً  إالنسانية، وختدم مفيدة مواد ٕاىل التلوث تسبب ضارة مواد حتويل عىل النانو تقنية قدرة

 حتريرها عدب النانونية الكربون ٔاانبيب توظيف املمكن من ٔانه كام أالغشـية، ٕالنتاج وسامة ملكفة كمييائية ومواد ملركبات احلاجة تلغي الطريقة
 طالب بن عبدهللا بن عبدالعزيز ادلكتور ٔاسرتاليا يف الثقايف امللحق تقدم وقد هذا .الثدي رسطان خالاي لقتل دوايئ مكوصل الغشاء من

 إالجنازات هذه مثل ٔان ٕاىل ومشرياً  حتقيقه، يف سامهت اليت املرشفة االٔاكدميية هجوده ممثناً  إالجناز هذا عىل الطلحي طارق للمبتعث ابلهتنئة
 إالعالم وسائل من عدداً  ٔان ابذلكر واجلدير. والتخصصات اجملاالت اكفة يف المتزي عىل السعوديني الطالب قدرة وتؤكد للفخر تدعو العلمية

عىل وقد حصل املبتعث  .موقع من ٔاكرث يف عنه وكتبت الاكتشاف لهذا كبرياً  اهامتماً  ٔاولت قد املتخصصة واملواقع الصحف من أالسرتالية
 .برقية هتنئة وشكر من معايل وزير التعلمي العايل السعودي عىل هذا إالجناز

 أسرتاليا يف السفراء الدوليني الطلبة ضمن سعودي طالب   ٦٫٣٫٤

 

 املبتعث خليل ابراهمي الطالب أسرتالياب كويزنالند والية يف كويزنالند جامعة رحشت
 السعوديني للطلبة سفرياً  ابئيةالكهر الهندسة ختصص يف الباكلوريوس دلراسة
 اذلي الاحتفال يف ذكل جاء الوالية، عامصة برزبن مدينة يف احلايل للعام وادلوليني
 سفراء برانمج ويعترب. كويزنالند والية يف البدلي اجمللس مع ابلتعاون اجلامعة نظمته
 ابلتعاون اليةأالسرت  اجلامعات تدمعها اليت الربامج ٔابرز من برزبن يف ادلوليني الطلبة
 االٔاكدمييني من مجموعة عليه ويرشف. اخلامسة السـنوية دورته يف البدلي اجمللس مع

 ابراهمي الطالب ترشـيح ويعد. أالسرتايل البدلي واجمللس اجلامعات يف واملسؤولني
 وبلغ. ٔاسرتاليا يف املبتعثني السعوديني الطلبة ابمس يسجل اذلي الرابع هو خليل
 خمتلف من دوةل ٢٩ ميثلون وطالبة طالباً  ٣٣ العام لهذا لينيادلو  السفراء عدد
 اجلامعات من برتشـيح املدينة جملس مينحه تطوعي خفري منصب وهو. العامل ٔاحناء
 خليل ابراهمي/ املبتعث .اجملمتع يف فاعلني ٔاعضاء يعتربون اذلين واملمتزيين املتفوقني للطلبة سـنة ملدة
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 ة تتسبب يف مرض انيميا البحر األبيض املتوسطاكتشاف طفرة جيني   ٧٫٣٫٤

 

 ؤامراض اخملتربات عمل يدرس واذلي عبدالعزيز املكل جامعة مبتعث متكن
 طفرة اكتشاف من قدح حسني طالل الطالب ٔاسرتاليا غرب جبامعة ادلم

 يعرف ما ٔاو ادلم خضاب عن املسـئوةل اجلينات ٔاحد تصيب وراثية
 مكرجع عبدالعزيز املكل جامعة فيه تشارك اذلي البحث  ونرش. ابلهيلوغلوبني

 يف البحث تسجيل وسيمت العلمية" الهميوغلوبني" دورية يف مشارك حبيث
 National”احليوية التقنية ملعلومات الوطين للمركز" الطبية البياانت قاعدة

Center for Biotechnology Information” م٢٠١٣ ديسمرب شهر يف.  

 الطفرات هذه مثل اكتشاف ٔان" قدح طالل" ٔاوحض الاكتشاف ٔامهية وعن
 عن املعلومات من املزيد معرفة يف يسهم سوف علمياً  وصفاً  وتوصيفها
 انمييا مبرض املصابني يف حتدث اليت الوراثية واملتغريات احليوية العمليات
 التوصل يف أالمل يعطي مما "الثالثمييا"بـ يسمى ما ٔاو املتوسط أالبيض البحر
  .هل الناجع العالج اجياد واحامتلية املرض هذا نشوء كيفية عن املزيد ةمعرف ٕاىل

 قدح حسني طالل/ املبتعث

 

 ناجحة علمية ملجموعة يؤسس سعودي مبتعث   ٨٫٣٫٤

 

 ٔاسرتاليا يف برزبن مبدينة كويزنلند جامعة يف واجلراحة الطب وطالب املبتعث ٔاسس
 السعودي مجموعة" سامها اليت ميةالعل  مجموعته ادلهييش عبداحملسن بن معاذ
   Scientific Saudi "العلمي

 جبامعة واجلزيئية اخللوية أالحياء مركز يف كباحث مسـبقاً  ادلهييش معاذ معل قدو 
 جزيئية ٔاحياء ختصص حيوية طبية علوم باكلوريوس عىل وحاصل أالسرتالية ديكن
يف  اكنت فكرته نأ حيث  أالسرتالية موانش جامعة من الصحية العلوم يف ودبلوم
قبل ٔاكرث من " فيسـبوك"ٕانشاء صفحة علمية عىل موقع التواصل الاجامتعي  البداية

 Scientific American غرار عىل Scientific Saudiعام وحتت مسمى 

 
 "العلمي السعودي مجموعة"

 قام وجزية فرتة وبعد ٔانه ٕاىل مشرياً  املعروضة واملواد للمعلومات علمي وبتوثيق يويم شـبه بشلك العلمية وأالخبار املعلومات خاللها من ينرش
 ٕاثراء يمت حىت أالخرى الاجامتعي التواصل وسائل يف وحساابت رمسياً  موقعاً  لتشمل وتوسـيعها الفكرة بتمنية ٔاصدقائه من عدد مع ابالشرتاك
 .لها املصدر وٕارفاق ترمجهتا بعد املوثقة العلمية ابملعلومات العريب احملتوى
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 ٥٠صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 :يف الفعاليات الثقافية مات أندية الطالب السعوديوننامذج من إسها   ٤٫٤
 املدينة يف الثقايف التعدد يوم يف يشارك توومبا يف السعوديني الطالب نادي   ١٫٤٫٤

  

 شارك ،ٔانطونيو بول/ ملدينة توومبا السـيد إالقلميي اجمللس معدة حبضور
 احلكومة ترعاه اذلي الثقايف تعددال  يوم يف توومبا يف السعودي النادي طالب
 وجاءت توومبا مدينة يف املقمية اجلاليات من كبري عدد فهيا ويشارك احمللية
 عن صورة تعطي معروضات يتضمن مصغر معرض عرب النادي مشاركة
 الشعب ختص اليت والتقاليد العادات من  ومالمح وثقافاهتا وحضارهتا اململكة

 .السعودي
 

 الثقايف التعدد يوم يف يشارك قولدكوست يف السعوديني الطالب نادي   ٢٫٤٫٤

  

مبعرض مصغر مضن " قودلكوست"شارك اندي الطالب السعوديني يف مدينة
سـتحسان الزوار اذلين فعاليات يوم التعدد الثقايف، وقد القت مشاركهتم ا

اربأن ابلتنوع و التعدد الثقايف يف اململكة حيث علق بعض الزو ماظهروا اجعاهب
التنوع اذلي يشهده اجملمتع السعودي يعطي اجملمتع السعودي ٔافضلية وقدرة عىل 

 ثقافات ،للنادي عدة برامج دورية نذكر مهناو  .التعايش مع االٓخر بال حواجز
 احلج، بشعرية التعريف الوطين، اليوم السعودية، املرٔاة يوم صامئ، ٔاان سعودية،
 احملتاجة اجلهات مع التطوعية الاعامل ىلا ابالضافة" لتعرفنا معنا عيش وخممي

  .الطالب من للخدمات

 

 السنوي الوطني الثقافية التعددية مهرجانيف يشاركون  بالعاصمة األسرتاليةالطالب السعوديون    ٣٫٤٫٤
 

 الثقافية وامللحقية الرشيفني يف ٔاسرتاليا ونيوزيلندا، احلرمني خادم سفارة برعاية
 التعددية الثقافية الوطينهمرجان  يف اكنربا يف السعوديني الطالب اندي شارك
 احلرمني صور فهيا عرضت اليت السعودية اخلمية مشلت معرض ٔانشطة بعدة

 وصور الاجنلزيية ابللغة واثئقية ؤافالم إالعالمية واملطبوعات والكتب الرشيفني
 اندي ٕاعداد من جناح بوجود املعارصة، وهنضهتا اململكة تراث متثل ولوحات
 القدمية العمالت من مناذج فيه عرضت اكنبريا يف السعودايت الطالبات
 السعودي الوطين ابللباس اخلمية يف الطلبة تواجد وقد. السعودية والعطور
 اليت والمتور العربية القهوة وقدموا اخلمية رواد مع التذاكرية الصور والتقاط
 اخلمي ٔاكرث ٕاحدى السعودية اخلمية من وجعلت املهرجان مجهور ابهامتم حظيت

 الرتايث للفن فقرة عىل املهرجان افتتاح حفل واشـمتل. للزوار اسـتقطاابً 
 .املهرجان مرسح خشـبة عىل سعوديون طلبة ٔاداها السعودي

مھرجان التعددية حضر يتجدر اإلشارة الى أنه 
ألف شخص  ١٥٠ ـما يقارب الالثقافية الوطني سنوياً 

تضمن يأجنبية ووولة عربية د ٤٤ به نحو شاركتُ و
 .ستراليا وخارجھاأعروضا متنوعة من 
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 بوالية نيوساوث ويلز  يشاركون يف مساعدة منكويب حرائق الغابات الطالب السعوديون يف سيدين   ٤٫٤٫٤
 

للعمل  ٔاسرتاليادعا اندي الطلبة السعوديني يف سـيدين الطلبة السعوديني يف
املنكوبني يف ني أالسرتالياملواطنني ف جبانب اخلريي إالنساين وذكل ابلوقو 

. حرائق الغاابت يف والية نيو ساوث ويلز، ومد يد العون واملساعدة هلم
وحبسب بيان اندي الطلبة فٕان ادلعوة تأيت سعيًا ٕالظهار سامحة إالسالم 
ؤاخالق املسلمني بتجسـيدها يف مساعدة املنكوبني يف هذه احلرائق، ؤاضاف 

بُ  التربع و  التجمع يف ماكن واحد : ل املساعدة تأيت وفق التايلالبيان ٔان سـُ
 Sleeping” لنومل  فرشةبأ  bags“  ،التربع و ومصابيح ؤانوار تعمل ابلبطارايت

املساعدة يف التوزيع يف املناطق و ابملبالغ املالية لرشاء ٔاكياس النوم واملصابيح، 
 .املترضرة
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 م٢٠١٣الية يف العام يف اجلامعات األسرت املتميزون   ٥٫٤
 فصليةقامئة  نرشغرض لعىل املوقع الالكرتوين للملحقية " الحئة رشف"خصصت امللحقية  ،تشجيعًا ٔالبنائنا املبتعثني عىل التفوق والمتزي

  :عىل أالقل تاليةحد املعايري ال أ ، عىل ٔان يسـتوفوا بوابة املبتعثني الالكرتونيةبأسامء الطالب احلاصلني عىل ماكٓفات التفوق حسب بياانت 

J تسجيل براءة اخرتاع ملنجز له قيمة تطبيقية مهمة. 
J  تسجيل اكتشاف طبي يف قاعدة بياناتNCBI  أوFDA. 
J النرش يف الدوريات العلمية التالية :NATURE  أوSCIENCE. 
J  إقليمية أو دوليةحملية أو احلصول عىل ميداليات يف مسابقات مرموقة سواء أن كانت. 
J ل جهات رسمية لقاء خدمات جمتمعية غري عاديةالتكريم من قب . 
J  إهناء سنتني للبكالوريوس أو سنة للامجستري عىل األقل (إهناء أكثر من نصف متطلبات التخرج بتفوق أكاديمي

 .)٤٫٠٠ من ٣٫٧٥بمعدل ال يقل عن 
  :ٕالهيا ٔاعاله ، مصنفة ابملعايري املشارم٢٠١٣ييل قامئة املمتزيون بهناية الفصل أالول من العام  فامي

J يتقدم ٔاحدمل(: تسجيل براءة اخرتاع ملنجز له قيمة تطبيقية هامة ( 
J  تسجيل اكتشاف طبي يف قاعدة بياناتNCBI  أوFDA: 

معيار التفوق الامس م

  ٔاحباث ٤-  NCBIالنرش العلمي يف قاعدة بياانت  قدح حسني بن طالل ١

 

J  النرش يف الدوريات العلمية التاليةNature  أوScience )مل يتقدم ٔاحد( 
J  إقليمية أو دوليةحملية أو احلصول عىل ميداليات يف مسابقات مرموقة سواء كانت: 

ٔاسـباب المتزي الامس م

  حصل عىل امليدالية اذلهبية مبجال الطب ابملعرض ادلويل لالخرتاعات جبنيف  بن فيصل عبدالرمحن خباري يفوز  ١

  الية الفضية مبجال الهندسة ابملعرض ادلويل لالخرتاعات جبنيفحصل عىل امليد الصبان صاحل حسن بن وسام ٢

 حصل عىل ميدالية املفتاح اذلهيب املغلوث عبدهللا عبدالعزيز بن ٔامحد ٣

 حصل عىل ميدالية املفتاح اذلهيب الزهراين امحد عيل بنت حنان ٤

  حصل عىل ميدالية املفتاح اذلهيب القرين عايض حامد بن صاحل ٥

  حصل عىل ميدالية املفتاح اذلهيب نور عباس كامل بن ماجد ٦

  حصل عىل ميدالية املفتاح اذلهيب الزهراين عبدهللا سعد لطيفة بنت ٧
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J إهناء نصف متطلبات التخرج بتفوق أكاديمي يف جامعات بلد الدراسة: 
 الامس م

 املاليك سعيد بن عيل بن سعيد ١

 املاليك محمد هللا دخيل ندى ٢

 الشمري عيل محمد عيل ٣

 منيش امحد محمود مرام ٤

 

J التكريم من قبل جهات رسمية لقاء خدمات جمتمعية غري عادية: 
وصف المتزي الامس م

  التكرمي من قبل  فايز غرم هللا سامل آل ضاوي ١

  International Energy Foundation مؤسسة الطاقة ادلولية
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 تكريم املتميزين يف حفل اليوم الوطني   ٦٫٤
 

اكنربا حفل اسـتقبال كبري مبناسـبة اليوم الوطين الثالث والامثنون للمملكة العربية  أالسرتاليةٔاقامت سفارة خادم احلرمني الرشيفني يف العامصة 
ضاء ني وسفراء ادلول العربية وإالسالمية والصديقة املعمتدون يف اكنربا ، ورؤساء ؤاعأالسرتاليالسعودية حرضه عدد من كبار املسؤولني 

ٔاعضاء السفارة وامللحقية وعدد  ٕاىل، ابٕالضافة  أالسرتاليةالهيئات الاقتصادية والتجارية ، كام حرضه عدد من مدراء ومسؤويل اجلامعات 
 . اكنربا كبري من الطالب السعوديني املبتعثني يف مدينة

ا ونيوزيلندا أالسـتاذ نبيل بن محمد آل صاحل وانئبه وقد اكن يف اسـتقبال ضيوف احلفل سعادة سفري خادم احلرمني الرشيفني يف ٔاسرتالي
  .حفظي وامللحق الثقايف يف ٔاسرتاليا ادلكتور عبدالعزيز بن عبدهللا بن طالببن غازي أالسـتاذ فيصل 

هللا بن سفري اململكة يف ٔاسرتاليا أالسـتاذ نبيل بن محمد آل صاحل خاطب احلضور رافعًا هتانيه ٕاىل خادم احلرمني الرشيفني املكل عبد
وٕاىل أالرسة املالكة الكرمية وشعب اململكة العربية السعودية مبناسـبة ) حفظهم هللا(عبدالعزيز ومسو ويل عهده أالمني ومسو النائب الثاين 

سـبة ، كام اليوم الوطين للمملكة ، ممثنًا املشاعر الطيبة من قبل حكومة وشعب ٔاسرتاليا وشاكرًا احلضور عىل مشاركهتم الاحتفال هبذه املنا
يف ظل  تطرق سعادته للعالقات الثنائية بني اململكة ؤاسرتاليا وخصوصًا يف اجملاالت التعلميية والاقتصادية وموقع اململكة الرايدي يف العامل

 . الهنضة التمنوية والاقتصادية اليت تشهدها اململكة

اذلين متزيوا دراسـيًا وجسلوا بعض الابتاكرات العلمية حيث قام  تضمن حفل اليوم الوطين لهذا العام فقرة خاصة لتكرمي عدد من الطلبةو 
 :سعادة سفري خادم احلرمني الرشيفني بتكرميهم ومه لك من 

   ).ٕاجراء جتربة معلية عىل غواصة مائية ذكية تعمل بنظام التحمك اذلايت(وسام حسن الصبان  -
 ).اكتشاف عالج جيين جديد لرسطان عنق الرمح( فوزي فيصل خباري -

 .)برايل"لغة  ٕاىلتصممي هجاز محمول خمصص للمكفوفني ويمتزي خباصية الرتمجة الفورية للنصوص ( هاجر بنت سعود العقييل -
).املسامهة يف ابتاكر طريقة جديدة لزايدة قوة أالشعة املسـتخدمة يف عالج الرسطان ابسـتخدام جزئيات اننو اذلهب( ممدوح بن سعود القثايم -

رية مقدمة من امللحقية الثقافية تقديرًا جلهودمه يف ٕادارة كام قام سعادة السفري آل صاحل بتكرمي رؤساء أالندية الطالبية وتسلميهم دروعًا تذاك
  :، ومه  ٢٠١٣ٔانشطة أالندية خالل العام ادلرايس احلايل 

  ملبورن  - تريك شفلوت )١(

  تومبا - فارس القحطاين ) ٢(

  هوابرت - انرص النارص ) ٣(

  قودل كوست - عبدربه الزهراين ) ٤(

  اكنربا - حامت الزهراين ) ٥(

 بريث - ضيدان الرشـيدي مبارك ) ٦(

 سـيدين-حارث املهيدب)٧(

  ولوجنوجن - حيىي آل مفرح ) ٨(

  بريزبن  - اثمر ابعظمي ) ٩(

  نيواكسل - ٔامحد العتييب ) ١٠(

  ادليد - خلف العتييب ) ١١(

  ٔارمديل  - عبدهللا العزني ) ١٢(

  .ا ادلرايس ومشاركهتا الفاعةل يف أالنشطةكام كرم سعادته مقدمة احلفل املبتعثة جبامعة ملبورن غادة الشمميري لتفوقه
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 حسب فئة االبتعاث يف أسرتاليا توزيع أعداد املبتعثني   ٧٫٤
  
  

  
  

  )٦(جدول رقم 

  النسـبة  البيان    
  %٥٦  طالب مبتعث  ٤٦٩٨  
        

  %٢٦  موظف مبتعث  ٢١٤١  
      

  %١٥  مرافق دارس  ١٣٠١  
      

  %٣ دارس عىل حسابه ٢٣٢  
 

   

طالب مبتعث
4698

56%

موظف مبتعث
2141

26%

مرافق دارس
1301

15%

دارس على حسابه الخاص
232

3%

توزيع أعداد المبتعثين حسب فئة االبتعاث): 5(الشكل رقم 
م2013أغسطس 
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  م٢٠١٣عام  –مطبوعات وإصدارات يف أسرتاليا : الفصل اخلامس
وتقام فهيا معارض للكتب عىل مدار السـنة ويف خمتلف  وجمالت ٔااكدميية وعلمية يف شـىت العلوم،كتب العلمي من بغزارة ٕانتاهجا  ٔاسرتالياتمتزي 
. ٔاسرتالياالنرش اخلاصة ومراكز التأليف والنرش التابعة ملؤسسات تعلميية يف الرتوجي للكتاب وٕاثراء حركة النرش يف كام تسهم دور . املدن

، ٕاّال ٔان مبيعات الكتب  يه اليت تكون يف اجملاالت التجارية والرتبوية واملهنية والرواايت وكتب أالطفال ٔاسرتاليأاكرث الكتب مبيعًا يف و 
م يف ٢٠١٣يف عام  ٔاسرتاليابرز الكتب الصادرة يف الٔ حيتوي هذا الفصل عىل قوامئ . نتاج الكتب إاللكرتونيةلبًا ابٕ الورقية قد تأثرت س 

  .والاقتصاد الهندسةوالطب و  والرتبية والعلوم الانسانية والعلوم التطبيقيةب ادجماالت االٓ 

تب صدرت حديثاً     ١٫٥  كُ
 

 :)٧(جدول رقم  - اللغـات واألدب   ١٫١٫٥
 

 دار النشرمكان النشرالمؤلف عنوان الكتاب#

1 

Hemingway's Boat: Everything 
He Loved in Life, and Lost, 
1934‐1961  

Paul 
Hendrickson 

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia  

2 The Collected Poems Robert Frost  Melbourne/SydneyRandom House Books ‐ Australia 

3 
April Twilights and Other 
Poems  

 Willa Cather Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia  

4 
The Essential Prose Of John 
Milton  

John Milton Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia  

5 By‐Line 

Ernest 
Hemingway 

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia  

6 Beneath A Single Moon  Kent Johnson Melbourne/SydneyRandom House Books ‐ Australia  

7 
Cracking The Toefl Ibt With, 
2014 Edition  

Princeton 
Review  

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia  

8 The Writing Warrior  Laraine Herring Melbourne/SydneyRandom House Books ‐ Australia  

9 
Fighting Talk: Boxing and the 
Modern Lexicon  

Bob Jones  Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia  

10 The Joy Of Books Eric Burns  Melbourne/SydneyRandom House Books ‐ Australia  

11 
Language And Narration In 
Celine's Writings  

Ian Noble Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia  

12 All Before Them John Mcveagh  Melbourne/SydneyRandom House Books ‐ Australia  

13 
Gulliver And The Gentle 
Reader  

Claude Rawson  Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia  

14 The Split Scene Of Reading Sabine I. Golz  Melbourne/SydneyRandom House Books ‐ Australia  

15 Speech In The English Novel  Norman Page  Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia  

16 
Shakespeare And The Art Of 
Humankindness 

Robert 
Kimbrough  

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia  

17 
Contemporary Analytic And 
Linguistic Philosophies  

E. D. Klemke Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

18 The Global Studies Dictionary 

Alexander N. 
Chumakov 

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia  

19 Hemingway 

Donald F. 
Bouchard 

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia  
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20 

Australian Dictionary of 
Biography V18 L‐Z 

Melanie Nolan  Melbourne/SydneyRandom House Books ‐ Australia  

21 

Contemporary Analytic And 
Linguistic Philosophies  

E. D. Klemke Melbourne/SydneyRandom House Books ‐ Australia  

22 

The Global Studies Dictionary Alexander N. 
Chumakov 

Melbourne/SydneyRandom House Books ‐ Australia  

 

 :)٨(جدول رقم  -   العلوم الطبية والصّحة   ٢٫١٫٥
 

23 

Great Stuff to Know: When 
You're Pregnant  

 Jan Roberts Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

24 

Great Stuff to Know: Before 
You Conceive  

 Jan Roberts Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

25 Silent Witnesses Nigel McCrery Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

26 

Mind Whispering: A new map 
to freedom from self‐
defeating emotional habits  

Tara Bennett‐
Goleman 

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

27 

Basis Of Traditional Chinese 
Medicine 

Shen Ziyin Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

28 

Manual Of Chinese Herbal 
Medicine 

Warner J.W. 
Fan  

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

29 Proper Doctoring  David Mendel Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

30 

Circulation: William Harvey’s 
Revolutionary Idea 

Thomas Wright Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

31 

Reverse Your Diabetes: The 
Step‐Step Plan to Take Control 
of Type 2 Diabetes 

Dr David Cavan  Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

32 
The Vital Psoas Muscle 

Jo Ann 
Staugaard‐Jones 

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

33 

The Cancer Chronicles: 
Unlocking Medicine's Deepest 
Mystery 

George Johnson Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

34 
Mismanaged Care 

Michael E. 
Makover 

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

35 
Bare Bones  

Augusto Md 
Sarmiento 

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

36 What If It's Not Alzheimer's Lisa Radin  Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

37 

Integrated Behavioral 
Healthcare 

William T. 
O'donohue  

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

38 The Myth Of Self‐Esteem Albert Ellis  Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

39 
Gifted Hands  

Seymour I. 
Schwartz  

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

40 

Smallpox: The Death Of A 
Disease 

D. A. Md 
Henderson  

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

41 

Parenting Tips: The Ba Blues: 
How to Cope With Postnatal 
Depression  

Kathy Fray Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

42 

Parenting Tips: Exercise and 
Learning: How to Help Your 
Ba's Brain Development  

 Sophie Foster Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 
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43 

Dementia: What You Need to 
Know: A Guide for People 
With Dementia, and Their 
Caregivers  

Chris Perkins Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

44 

Endometriosis: Simple 
Strategies for Living With 
Endometriosis  

Andrea Molloy  Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

45 

Asthma Free: Managing Your 
Asthma with the BradCliff 
Breathing Method  

Dinah Bradley 
And Tania 
Clifton‐Smith  

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

46 
Ethics, Law and Health Care ‐ 
A Guide for Nurses 

Fiona 
Mcdonald, Shih‐
Ning Then 

Melbourne Palgrave Macmillan Australia 

47 

Getting a Good Night's Sleep: 
A Handbook for People Who 
Have Trouble Sleeping  

Fiona Johnston Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

48 
Aesthetic Head and Neck 
Surgery 

Samuel J. Lin  Sydney McGraw Hill  

49 The Anesthesia Guide 
Arthur 
Atchabahian, 
Ruchir Gupta 

Sydney McGraw Hill  

50 Clinical Dermatology 
Carol Soutor, 
Maria Hordinsky 

Sydney McGraw Hill  

51 
The Atlas of Emergency 
Medicine Flashcards 

Kevin Knoop, 
Lawrence Stack, 
Alan Storrow, R. 
Jason Thurman 

Sydney McGraw Hill  

52 
Basic Science of Oncology 
(Fifth Edition) 

Ian Tannock, 
Richard Hill, 
Robert Bristow, 
Lea Harrington 

Sydney McGraw Hill  

  
 :)٩(جدول رقم  -   العلـوم التطبيقية   ٣٫١٫٥

 

53 
More Maths for Mums and 
Dads 

Rob Eastaway 
and Mike Askew 

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

54 

How To Read the Solar 
System: A Guide to the Stars 
and Planets 

 Chris North and 
Paul Abel 

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

55 Great Essays In Science  Martin Gardner Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

56 
The Social Implications Of 
Bioengineering 

Elisabeth 
Gernsheim‐Beck 

Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

57 

Scientists And The 
Development Of Nuclear 
Weapons 

 Lawrence Badash  Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

58 
Foundations Of Metaphysics 
In Science 

 Errol E. Harris  Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

59 Philosophical Ecologies   A. Pablo Iannone Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

60 Preserving Wildlife  Mark A. Michael Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 

61 Radioactive Substances  Marie Curie Melbourne/Sydney Random House Books ‐ Australia 
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62 Sentencing in Australia, 1 ed Mirko Bagaric, Richard Edney Pyrmont Thomson Reuters 

63 
Copyright ‐ The Laws of 
Australia 

Peter Knight Pyrmont Thomson Reuters 

64 Patent Law in Australia Colin Bodkin Pyrmont Thomson Reuters 

65 Constitutional Law Principles Scott Guy Pyrmont Thomson Reuters 

66 

Understanding Personal 
Property Securities Law ‐ 2nd 
edition  

Del Cseti North Ryde CCH Australia  

67 CCH Company Law Pack 2013 
Pamela Hanrahan, Ian 
Ramsay, Geof Stapledon & 
CCH (editors). 

North Ryde CCH Australia  

68 
Australian Business Law Pack 1 
2013 

Paul Latimer,Michael Lambiris 
and Laura Griffin 

North Ryde CCH Australia  

69 

Expert Evidence: Law, 
Practice, Procedure and 
Advocacy 5th ed 

Dr Ian Freckelton SC, Hugh 
Selby 

Pyrmont/Melbourne Thomson Reuters 

 

 :)١١(جدول رقم  -   المحاسبة والمالية واالقتصاد   ٥٫١٫٥
 

70 
What do Accounting Clients Really 
Want? Second Edition 

James Evangelidis Pyrmont Thomson Reuters 

71 
XYZ Model Financial Accounts ‐ 
Volume 1 & 2 

Rob Mackay, Dean Ardern Pyrmont Thomson Reuters 

72 
Super & Financial Services News 
Alert 

Stuart Jones Pyrmont Thomson Reuters 

73 
Australian Master Financial Planning 
Guide 2013/14 ‐ 16th Edition 

CCH Australia North Ryde CCH Australia  

74 
Master Financial Statements 
Volumes 1A and 1B 

Deloitte Touche Tohmatsu North Ryde CCH Australia  

75 
Guide to Life Risk Protection and 
Planning ‐ 3rd Edition 

Doug Scriven North Ryde CCH Australia  

 

 :)١٢(جدول رقم  -   الصناعة و الھندسة والبناء   ٦٫١٫٥
 

76 
Mems ‐ Fundamental 
Technology and Applications 

Choudhary; Vikas; Iniewski; Krzysztof Melbourne Taylor and Francis 

77 Air Distribution in Buildings Khalil; Essam E. Melbourne Taylor and Francis 

78 
Energy Management Reference 
Library CD, Fourth Edition 

Doty, Steve, Turner, Wayne C.,
Capehart, Barney L., Kennedy, William 
J., Pawlik, Klaus‐Dieter E., Thumann, 
Albert, Mehta, D. Paul 

Melbourne Taylor and Francis 

79 Gas Turbine Handbook Giampaolo; Anthony Melbourne Taylor and Francis 

80 
Mathematical Concepts for 
Mechanical Engineering Design  

Asli; Kaveh Hariri; Sahleh; Hossein; 
Aliyev; Soltan Ali Ogli 

Melbourne Taylor and Francis 

 

 :)١٣(جدول رقم  -الحاسب اآللي وتقنية المعلومات    ٧٫١٫٥
 

81 

Introduction to Computing 
Making Music with Python 

Andrew R. Brown, Bill Manaris 
  

82 
Introduction to Agent Mining 

Longbing Cao and Chengqi Zhang, Zili 
Zhang 

Melbourne Taylor & Francis 
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83 

African Environments and 
Resources 

Lewis; L. A.; Berry; L. Melbourne Taylor and Francis 

84 

Agrarian Reform in Contemporary 
Developing Countries  

Ghose; Ajit Kumar Melbourne Taylor and Francis 

85 Agricultural Automation  Zhang; Qin; Pierce; Francis J. Melbourne Taylor and Francis 

86 Combating Climate Change  Kang; Manjit S.; Banga; Surinder S.  Melbourne Taylor and Francis 

87 Figure Slides for Agroecology Gliessman; Stephen R.  Melbourne Taylor and Francis 

 

 :)١٥(جدول رقم  - الطـيـران والفضاء   ٩٫١٫٥
  

88 Aircraft Engineering Principles  Dingle; Lloyd; Tooley; Mike Melbourne Taylor and Francis 

89 Federal Aviation Regulations for Flight Crew FAR/FC 2013: Amazon.com 

 

 :)١٦(جدول رقم  -   ربيةالت   ١٠٫١٫٥
 

90 
Spelling Rules! Teacher 
Resource Books 

Macmillan Perth Teacher Superstore 

91 

Australian Curriculum 
Classroom Approaches: 
Mathematics 

Talbot; Mockler Melbourne Palgrave Macmillan Australia 

92 

Australian Curriculum 
Classroom Approaches: 
English 

Mockler; Talbot Melbourne Palgrave Macmillan Australia 

93 
Motor Learning and Skill 
Acquisition 

Michael Spittle Melbourne Palgrave Macmillan Australia 

94 

Children’s Learning and 
Development ‐ Contemporary 
Assessment in the Early Years 

Claire Mclachlan, Susan 
Edwards, Valerie Margrain, 
Karen Mclean 

Melbourne Palgrave Macmillan Australia 

  

 :)١٧(جدول رقم  - العلوم االجتماعية واإلنسانية    ١١٫١٫٥
 

95 
1913: The World before 
the Great War 

Charles Emmerson Melbourne/Sydney Random House Books‐Australia 

96 
Humanness and 
Dehumanization  

Bain; Paul G.; Vaes; 
Jeroen; Leyens; 
Jacques Philippe 

Melbourne Taylor and Francis 

97 

Who Benefits Now? The 
Australian Welfare State 
after Welfare Reform 

Catherine Mcdonald, 
Greg Marston, Lois 
Bryson 

Melbourne Palgrave Macmillan Australia 

98 

Critical Reflexivity and 
Political Skills in Social 
Work Practice 

Uschi Bay Melbourne Palgrave Macmillan Australia 

99 

Cros‐Cultural Social Work 
Practice ‐ Local and 
Global 

Ling How Kee, 
Jennifer Martin, 
Rosaleen Ow 

Melbourne Palgrave Macmillan Australia 

100 
The Australian Way of 
Life 

Alastair Greig Melbourne Palgrave Macmillan Australia 
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  أسرتالياالتي تنرش يف   والدوريات العلمية املجالت ٢٫٥

  مصنفة حسب المجال العلمي مجالت أو دوريات متعددة :)١٨(جدول رقم 
 اسم المجلة أو الدورية العلمية ISSN 

Aeronautics     علم الطيران

1  Australian aeronautics  0158‐1651 

Agriculture   الزراعة

2  Australian Garden History  1033‐3673 

3  Australasian Agribusiness Review  1442‐6951 

4  Australian Farm Business Management Journal  1449‐5937 

5  Australian Journal of Dairy Technology  0004‐9433 

6  Australian Journal of Crop Science  1835‐2693 

Anthropology    علم اإلنسان

7  Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs  1836‐6503 

Archaeology   اآلثار علم

8  Australian Archaeology  0312‐2417 

9  Australasian Historical Archaeology  1322‐9214 

Business & Economics   واإلقتصاد التجارة

10  Australasian Journal of Business and Behavioural Sciences  1832‐0422 

11  Australian Accounting Review  1035‐6908 

12  Australasian Accounting Business and Finance Journal  1834‐2000 

13  Australian Tax Forum: a journal of taxation policy, law and reform  0812‐695X 

14  Australian Tax Review  0311‐094X 

15  Journal of Australian Taxation  1440‐0405 

16  Australian Economic History Review: an Asia‐Pacific journal of economic, business and social history  0004‐8992 

17  Australian Journal of Labour Economics: a journal of labour economics and labour relations  1328‐1143 

18  Australian Banking and Finance Law Bulletin  1447‐137X 

19  Australasian Journal of Business and Social Inquiry  1447‐7033 

20  Australian Bulletin of Labour  0311‐6336 

21  Australian Journal of Accounting Education  1449‐3772 

22  Australian Journal of Management  0312‐8962 

23  Australian Journal on Volunteering  1325‐8362 

24  Australian National Institute of Economic and Industry Research: National Economic Review  0813‐9474 

25  Australian Economic Papers  0004‐900X 

26  Journal of Australian Political Economy  0156‐5826 

27  Australasian Journal of Market and Social Research  1325‐4634 

28  Australasian Marketing Journal  1320‐1646 

Computer Science  الحاسوب علوم  

29  Australian Journal of Intelligent Information Processing Systems  1321‐2133 

30  Australasian Journal of Information Systems  1039‐7841 

Education   التربية

31  Australasian Journal of Economics Education  1448‐448X 
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32  Australian Journal of Language and Literacy  1038‐1562 

33  Australian Art Education  1032‐1942 

34  Australasian Journal of University Community Engagement  1833‐4482 

35  Australian Educational Computing  0816‐9020 

36  Australian Educational Researcher  0311‐6999 

37  Australian Journal of Education  0004‐9441 

38  Australian Journal of Teacher Education  0313‐5373 

39  Australian Journal of Environmental Education  0814‐0626 

40  Australian Senior Mathematics Journal  0819‐4564 

41  Australian Journal of Music Education  0004‐9484 

42  Journal of Australian Indigenous Issues  1440‐5202 

43  Australian Vocational Education Review  1321‐3954 

44  Australian Journal of Adult Learning  1035‐0462 

45  Australian Journal of Middle Schooling  1445‐2928 

46  Australasian Journal of Early Childhood  0312‐5033 

47  Australian Universities' Review  0818‐8068 

48  Australasian Journal of Peer Learning  1835‐856X 

49  Australasian Journal of Gifted Education  1323‐9686 

50  Australasian Journal of Special Education  1030‐0112 

51  Australian Journal of Education of the Deaf  1325‐7609 

52  Australasian Journal of Educational Technology  1324‐0781 

53  Australian Journal of Outdoor Education   1324‐1486 

54  Australian Journal of Learning Difficulties  1324‐8928 

55  Australian Educational and Developmental Psychologist  0816‐5122 

56  Australian Journal of Career Development  1038‐4162 

57  Australian Journal of Guidance and Counselling  1037‐2911 

Engineering   الھندسة

58  Australian Journal of Civil Engineering  1440‐7027 

59  Australian Journal of Structural Engineering  1328‐7982 

60  Australasian Journal of Construction Economics and Building  1329‐671X 

61  Australian Geomechanics Journal  0818‐9110 

62  Australian Journal of Electrical and Electronics Engineering  0725‐2986 

63  Australasian Journal of Engineering Education  1324‐5821 

64  Australasian Physical and Engineering Sciences in Medicine  0158‐9938 

65  Australian Journal of Multi‐Disciplinary Engineering  0812‐3314 

66  Australian Journal of Mechanical Engineering  1446‐2672 

67  Australasian Institute of Mining and Metallurgy Publications  1324‐6240 

Environmental Studies   البيئية الدراسات

68  Australian Mammalogy  0310‐0049 

69  Austral Ecology: a journal of ecology in the Southern Hemisphere   0307‐692X 

70  Australian Journal of Zoology  0004‐959X 

71  Australian Forestry  0004‐9158 
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72  Australian Entomologist  1320‐6133 

73  Australian Field Ornithology  0045‐0316 

74  Australian Zoologist  0067‐2238 

75  Australian Journal of Entomology  0004‐9050 

76  Emu ‐ Austral Ornithology  0158‐4197 

77  Australian Journal of Water Resources  1324‐1583 

Geology   علم األرض

78  Australian Journal of Earth Sciences  0812‐0099 

79  Australian Journal of Mineralogy  1323‐7640 

80  Australian Petroleum Production and Exploration Association (APPEA) Journal  1326‐4966 

Humanities & Arts   واآلداب اإلنسانية العلوم

81  Australian Journal of Professional and Applied Ethics  1328‐4576 

82  Australian and New Zealand Journal of Art  0314‐6464 

83  Australian Review of Applied Linguistics  0155‐0640 

84  Auslegung: A Journal of Philosophy  0733‐4311 

85  Australian and New Zealand Journal of Criminology  0004‐8658 

86  Australian Journal of French Studies  0004‐9468 

87  Australia and New Zealand Law and History E‐Journal  1177‐3170 

88  Australian Historical Studies  1031‐461X 

89  Australian Perspectives  1832‐7214 

90  Journal of Australian Colonial History  1441‐0370 

91  Journal of Australian Naval History  1836‐3350 

92  Journal of Australasian Mining History  1448‐4471 

93  Australian Journal of Jewish Studies  1037‐0838 

94  Australian Feminist Studies  0816‐4649 

95  Journal of Australian Strength and Conditioning  1836‐649X 

96  Australian Association for Literary Translation (AALITRA) Review   1838‐1294 

97  Australian Language and Literacy Matters  1035‐6932 

98  Australasian Journal of Irish Studies  1837‐1094 

99  Australian Biblical Review  0045‐0308 

100  Australian Celtic Journal  1030‐2611 

101  Australian Studies  0954‐0954 

102  Australian Folklore: a yearly journal of folklore studies  0819‐0852 

103  Australian Aboriginal Studies  0729‐4352 

104  Australian Journal of Gender and Law  1836‐9723 

105  Australasian Music Research  1325‐5266 

106  Australian Journal of Music Therapy  1036‐9457 

107  Australian Voice  1325‐1317 

108  Australasian Drama Studies  0810‐4123 

109  Australasian Journal of Philosophy  0004‐8402 

110  Australian Journal of Counselling Psychology  1443‐9697 

111  Australian Journal of Parapsychology  0813‐2194 
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112  Australian and New Zealand Journal of Art Therapy  1833‐9948 

113  Australian and New Zealand Journal of Organisational Psychology  1835‐7601 

114  Australian Journal of Educational and Developmental Psychology  1446‐5442 

115  Australasian Journal of Psychotherapy  0728‐6155 

116  Australian Journal of Clinical and Experimental Hypnosis  0156‐0417 

117  Australian Journal of Clinical Hypnotherapy and Hypnosis  0810‐0713 

118  Australian Journal of Psychology  0004‐9530 

119  Australian Psychologist  0005‐0067 

120  Australian Community Psychologist  1320‐7741 

121  Australian Journal of Linguistics  0726‐8602 

122  Australian Ejournal of Theology  1448‐6326 

123  Australian Journal of Mission Studies  1834‐4682 

124  Australasian Catholic Record  0727‐3215 

125  Australian Religion Studies Review  1031‐2943 

126  Australian Journal of Case Management  1832‐6773 

127  Australasian Dispute Resolution Journal  1441‐7847 

128  Australian Journal of Family Law  0817‐623X 

129  Australian Social Work  0312‐407X 

130  Australian Journal of Holistic Nursing  1322‐8803 

131  Australian Social Monitor  1440‐4842 

132  Australian Journal of Social Issues  0157‐6321 

133  Australian Journal of Public Administration  0313‐6647 

134  Australasian Journal of Environmental Management  1322‐1698 

135  Australian Online Journal of Arts Education  1833‐1505 

136  Australasian Canadian Studies: a multidisciplinary journal for the humanities and social sciences  0810‐1906 

137  Australasian Journal of Victorian Studies  1325‐2585 

138  Australasian Review of African Studies  1447‐8420 

139  Australian Cultural History  0728‐8433 

140  Australian Geographer  0004‐9182 

141  Australian Humanities Review  1325‐8338 

142  Australian Journal of Adoption  1837‐1361 

143  Journal of Australian Studies  0314‐769X 

Media   اإلعالم

144  Australian Studies in Journalism  1038‐6130 

145  Australian Journal of Communication  0811‐6202 

146  Australian Journalism Monographs  1440‐7922 

147  Australian Journalism Review  0810‐2686 

Law   القانون

148  Australian Administrative Law  0816‐3030 

149  Australian and New Zealand Sports Law Journal  1833‐8852 

150  Australian Bar Review  0814‐8589 

151  Australian Civil Liability  1449‐6127 
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152  Australian Crime Prosecution Law Journal  1321‐4500 

153  Australian Indigenous Law Review  1323‐7756 

154  Australian Intellectual Property Journal  1038‐1635 

155  Australian International Law Journal  1325‐5029 

156  Australian Journal of Administrative Law  1320‐7105 

157  Australian Judiciary Law Journal  1321‐4497 

158  Australian Law Journal  0004‐9611 

159  Australian Law Librarian  1039‐6616 

160  Australian Property Law Journal  1038‐5959 

161  Australian Resources and Energy Law Journal  1328‐6803 

162  Australian Superannuation Law Bulletin  1035‐2163 

163  Australian Taxation Law Journal  1321‐7488 

164  Australian Business Law Review  0310‐1053 

165  Australian Journal of Corporate Law  1037‐4124 

166  Australian Journal of Human Rights  1323‐238X 

167  Australian Journal of Asian Law  1443‐0738 

168  Australian Year Book of International Law  0084‐7658 

169  Australian Journal of Legal Philosophy  0726‐5239 

170  Australian Journal of Labour Law  1030‐7222 

171  Australian Animal Protection Law Journal  1835‐7008 

Library And Information Studies   والمعلومات المكتبات دراسات

172  Australasian Public Libraries and Information Services  1030‐5033 

173  Australian Academic and Research Libraries  0004‐8623 

174  Australian Library Journal  0004‐9670 

Literature   األدب

175  Australasian Journal of American Studies (AJAS)  0705‐7113 

176  Australian Literary Studies  0004‐9697 

Medical & Health Sciences   والصحية الطبية العلوم

177  Australasian Journal of Hospital Medicine  1444‐0466 

178  Australasian Journal of Ultrasound Medicine  1441‐6891 

179  Australian and New Zealand Nuclear Medicine  1324‐1435 

180  Australian Journal of Medical Science  1038‐1643 

181  Australian Journal of Otolaryngology  1037‐2105 

182  Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies  1174‐4707 

183  Australian Orthoptic Journal  0814‐0936 

184  Australasian Journal of Dermatology  0004‐8380 

185  Australasian Epidemiologist  1327‐8835 

186  Australasian Medical Journal  1836‐1935 

187  Australian and New Zealand Journal of Audiology  1443‐4873 

188  Australian Occupational Therapy Journal  0045‐0766 

189  Australian Journal of Acupuncture and Chinese Medicine  1833‐9735 

190  Australian Journal of Medical Herbalism  1033‐8330 
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191  Australian Endodontic Journal  0313‐7384 

192  Australian Orthodontic Journal  0587‐3908 

193  Australian Dental Journal  0045‐0421 

194  Australian and New Zealand Continence Journal  1324‐2989 

195  Australasian Psychiatry  1039‐8562 

196  Australian and New Zealand Journal of Psychiatry  0004‐8674 

197  Australasian Journal on Ageing  1440‐6381 

198  Australian Journal of Primary Health  1324‐2296 

199  Australian Journal of Rural Health  1038‐5282 

200  Australian Critical Care  1036‐7314 

201  Australian Journal of Advanced Nursing  0813‐0531 

202  Australian Nursing Journal  1320‐3185 

203  Australasian Emergency Nursing Journal  1328‐2743 

204  Austral‐Asian journal of cancer  0972‐2556 

205  Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology  0004‐8666 

206  Australian Pharmacist  0728‐4632 

207  Australian Prescriber  0312‐8008 

208  Australia and New Zealand Health Policy  1743‐8462 

209  Australian Indigenous Health Bulletin  1329‐3362 

210  Australian and New Zealand Journal of Public Health  1326‐0200 

211  Australian Family Physician  0300‐8495 

212  Australian Health Review  0156‐5788 

213 
Australian and New Zealand Journal of Family Therapy: innovative and contextual approaches to human 
problems 

0814‐723X 

Policy And Administration   السياسة واإلدارة

214  Australian Social Policy (Canberra)  1442‐6331 

215  Australian Slavonic and East European Studies  0818‐8149 

216  Australasian Parliamentary Review  0816‐9152 

217  Australian Journal of International Affairs  1035‐7718 

218  Australian Journal of Political Science  1036‐1146 

219  Australian Review of Public Affairs  1443‐8607 

Political Science  السياسية العلوم  

220  Australian Defence Force Journal: journal of the Australian profession of arms  1320‐2545 

221  Australian Journal of Politics and History  0004‐9522 

222  Australian and New Zealand Journal of European Studies  1836‐1803 

Science    العلوم

223  Australian Actuarial Journal  1442‐3065 

224  Australian Meteorological and Oceanographic Journal  0004‐9743 

225  Australian Journal of Chemistry: an international journal for chemical science  0004‐9425 

226  Australasian Journal of Ecotoxicology  1323‐3475 

227  Australian Systematic Botany  1030‐1887 

228  Australian Physics  0004‐9972 
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229  Australian Mathematics Teacher  0045‐0685 

230  Australian Primary Mathematics Classroom  1326‐0286 

231  Australia and New Zealand Industrial and Applied Mathematics (ANZIAM) Journal  0334‐2700 

232  Australasian Mycologist  1441‐5526 

233  Australasian Plant Pathology  0815‐3191 

234  Australian Journal of Botany  0067‐1924 

235  Australasian Plant Disease Notes  1833‐928X 

236  Australasian Journal of Combinatorics  1034‐4942 

237  Australian and New Zealand Journal of Statistics  1369‐1473 

238  Australian Journal of Basic and Applied Sciences  1991‐8178 

239  Australian Journal of Forensic Sciences  0045‐0618 

Urban And Regional Planning   واإلقليمي الحضري التخطيط

240  Australian Housing and Urban Research Institute Final Report Series   1834‐7223 

241  Australian Housing and Urban Research Institute Positioning Paper Series  1834‐9250 

242  Australian Planner  0729‐3682 

243  Australasian Journal of Regional Studies  1030‐7923 

Veterinary Sciences   البيطرية العلوم

244  Australian Equine Veterinarian  1032‐6626 

245  Australian Veterinary Journal  0005‐0423 

246  Australian Veterinary Practitioner  0310‐138X 
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 الفصل السادس
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  واجلوائز يف أسرتاليا االخرتاع اتبراء: الفصل السادس

حاملها  ختّوِل براءة إالخرتاع ،كتشاف ٔاو طريقة ٔاو معلية جديدة وخالقة ومفيدةاعن ٔاي هجاز ٔاو مادة ٔاو  ٔاسرتاليايمت منح براءة إالخرتاع يف 
 :ٔاسرتالياهناك نوعان رئيسـيان من براءات إالخرتاع املمنوحة يف و . حقوقًا حرصية لالسـتفادة علميًا وجتاراًي من إالخرتاع طيةل مّدة رسايهنا

كتشافات والنوع الثاين هو براءة إالخرتاع اخلاصة ابال ،عام ٢٥ – ٢٠براءة إالخرتاع املعيارية، ويه توفر حامية لٕالخرتاع تسـمتر ملّدة 
 سـنوايً كام يمت منح العديد من اجلوائز وأالومسة . ٔاعوام وتوفر حامية لالكتشافات اليت ال تفي مبتطلبات براءة إالخرتاع املعيارية ٨وترسي ملدة 

. الاجامتعيةية والصناعية وبارزة يف خمتلف اجملاالت ٔامهها العلمية وأالدبية والتقن ال  اخشصيات ومؤسسات ٔاسرتالية تقديرًا واعرتافًا إبجنازاهت ٕاىل
حيتوي هذا الفصل عىل قوامئ بأّمه براءات . أالسرتاليةمن ٔابرز الربامج اليت متولها احلكومة ) Australia Awards( ٔاسرتالياويُعد برانمج جوائز 

  .م٢٠١٣عام  خالل ٔاسرتالياإالخرتاع واجلوائز اليت ّمت منحها يف 

  

 يلاألسرتا االخرتاع براءاتمكتب    ١٫٦
 - والعلوم والبحوث والصناعة لالبتاكر أالسرتاليةدارة واكةل اتبعة لالٕ  هو Australian Patent Office – أالسرتايل مكتب براءات الاخرتاع

Australian Department of  Innovation,  Industry, Science and Research . ٕيف عام  أسس، وقد تبراءات الاخرتاعر اصدواذلي يقوم اب
املبىن وقد متت توسعة . اكنرباابلعامصة أالسرتالية  وقد مت وضع املكتب يف مبىن واحدم ١٩٩٨منذ عام و  .كومنولث ٔاسرتاليا من قبل م١٩٠٤
يف  فحص الرباءاتجديد ل مركز م مت افتتاح٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف العامني . اً اثلث اً جناح ليشمل م٢٠٠٧يف العام  "ديسكفري هاوس"املسمى 

  .فاحيص الرباءاتمن  ٤٠يعاب الست  مدينة ملبورن

عاهدة وفقا ملطلبات الرباءات املودعة المتهيدي ادلويل، مجليع ٕادارة للفحص ادلويل، و  ٕادارة للبحث) أالسرتايل مكتب براءات الاخرتاع(يعترب 
  .م١٩٨٠مارس  ٣١منذ  بشأن الرباءات التعاون

وقد تضاعف عبء ٔاعامل . من قنوات البحث ادلولية ٠٠٠,٣ا يقارب من لك عام تقارير ميف  أالسرتايل يصدر عن مكتب براءات الاخرتاع
   .م ؤانه آخذ يف الازدايد١٩٩٧املكتب منذ عام 

   



  

 

 

  أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف 
 

 ٧١صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 مائة اخرتاع مسجل بآخرقائمة    ٢٫٦
  اختراعات مسجلة :)١٩(جدول رقم 

  
 تاريخ السجل  المخترع مقدم طلب التسجيلعنوان االختراع مجال االختراع

 Recycled Plastic Processing Collins, R. Sydney Collins, R. Sydney 2013‐05‐24 ستيكٕاعادة تدوير البال

 17‐04‐2013 االسم غير متوفر Improvements In Composting I. Iggulden, G. Leslie حتسينات يف خلطات التسميد

طريقة لصب عنارص البناء 
والتشييد ابسـتخدام قالب قابل 

 لالسـتعادة 

A Method Of Casting Construction 

Elements Using A Recoverable 

Formwork 

Laing O'rourke Australia 

Pty Limited 

Gardiner, James 2013‐05‐27 

 Clopyralid Aqueous Concentrate خلطة اللكوبرياليد املايئ املركزة 

Composition 

Eureka! Agresearch Pty 

Ltd 

 27‐05‐2013 االسم غير متوفر

 A Mounting Base For An Airقاعدة ساندة ملكثف مكيف الهواء 

Conditioner Condenser 

Air Diffusion Agencies Pty 

Ltd 

Threadgold, 

William Trevor 

2013‐05‐27 

 27‐05‐2013 االسم غير متوفر Learning Aid Exton, John وسـيةل تعمل 

مكوانت، وجتميع وطريقة معل 
الصخور ذايت قضيب تثبيت 

 احلفر 

Self Drilling Rock Bolt Components, 

Assembly And Method 

Oka Rock Bolt Technology 

Pty Ltd 

 27‐05‐2013 االسم غير متوفر

 27‐05‐2013 االسم غير متوفر .Drill Bit Hanns, David T اةٓل ثقب

اةٓل مباعدة للنوافذ وأالبواب 
مزدوجة ؤاحادية الزتجيج وطريقة 

 تشغيلها 

A Spacer For Double‐Glazing A 

Single‐Glazed Window Or Door And 

A Method Thereof 

Boyden, Michael John Boyden, Michael 

John 

2013‐05‐27 

طريقة ونظام ٕاانرة لاكئنات المتثيل 
 الضويئ العضوية النامية

Lighting Method And System For 

Growing Photosynthetic Organisms 

Linc Carbon Solutions Pty 

Ltd 

Lamont, Malcolm, 

Minotti, Mariano 

2013‐05‐22 

نظام ٕالدارة بياانت الصيانة 
 للشـباكت اخلاصة

System Of Maintenance Data 

Management For Private Networks. 

Clark, Rachel Miss, 

Mcquillan, Alison Mrs 

Mcquillan, Alison, 

Clark, Rachel, 

Mcquillan, 

Stephen, 

Richardson, Ric 

2013‐05‐27 

جتميع النوافذ ٔاو أالبواب مزدوجة 
 الزتجيج

A Double Glazed Window Or Door 

Assembly 

Boyden, Michael John Boyden, Michael 

John 

2013‐05‐27 

 ,Click‐On Wear Plate System Vogler, Lin William نظام صفاحئ معدنية ملاكحفة البىل 

Worthington, Michael 

Graham 

Worthington, 

Michael Graham, 

Vogler, Lin William 

2013‐05‐27 

لقاحات جينات املناعة 
 واسـتخداماهتا

Immunogenic Vaccines And Uses 

Thereof 

Murdoch University O'handley, Ryan, 

Marano, Rob, 

Jacobson, Caroline 

2013‐05‐27 

 27‐05‐2013 االسم غير متوفر A Catheter System P & M Hebbard Pty Ltd از قسطرة هج



   

 

 

 أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف   
 

 ٧٢صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 

هجاز عرض ذايت ادلمع ميكنه 
التحول من حاةل ٕاخفاق ثنائية 

وضعية ٕاعتدال ثالثية  ٕاىلأالبعاد 
 . أالبعاد

Self Supporting Display Device 

Which Can Convert From A 

Collapsed 2 Dimensional State To An 

Erected 3 Dimensional Position. 

Holmes, Glenn Mr Holmes, Glenn 2013‐05‐27 

 ,Hand Vibrating Apparatus Pelling, Georgia Anne هجاز دك يدوي

Sheerman, Henry Michael 

 22‐05‐2013 االسم غير متوفر

منشطة /مادة قلوية مؤلفة حفازة
ر لالسـتخدام يف ُمركّبات البولمي
 اجليولوجية وطريقة تصنيعها

Composite Alkali Activator For Use 

In Geopolymers And A Method For 

The Manufacture Thereof 

Worsley, John Hugh Mr Worsley, John 

Hugh 

2013‐05‐25 

 An Apparatus For Raising Animals Outermaillot Pty Ltd Farrell, Damien هجاز لرفع احليواانت

John 

2013‐05‐24 

 Beverage Dispenser Corporate Beverage ماكينة لبيع املرشوابت

Systems Pty Ltd 

Slater, Stephen 2013‐05‐24 

 Showroom Management Method طريقة ونظام ٕالدارة صاةل العرض

And System 

Fusion Software 

Development Pty Ltd 

 24‐05‐2013 االسم غير متوفر

ٕاانرة للشوارع بنظام ملبات الصامم 
 الثنايئ الباعث للضوء 

Led Street Light Pierlite Australia Pty Ltd 24‐05‐2013 االسم غير متوفر 

هجاز لقياس كثافة السوائل 
 وطريقة املعايرة

Hydrometer And Method Of 

Calibration 

Coopers Brewery Limited 24‐05‐2013 االسم غير متوفر 

 ,Portable Modular Kitchen Michel, Matthew Michel منطي نقال /مطبخ نسقي

Matthew 

2013‐05‐24 

طريقة ونظام خللق موازنة حركية 
للبياانت يف مجموعة آليات ٕافرتاضية 

A Method And System Of 

Dynamically Balancing Data Across A 

Plurality Of Virtual Machines 

Smart Services Crc Pty 

Limited 

 24‐05‐2013 االسم غير متوفر

مثبطات االٓليالمني امللحي مخلرية 
 اللزييل املؤكِسدة واسـتخداماهتا 

Haloallylamine Inhibitors Of Lysyl 

Oxidases And Uses Thereof 

Pharmaxis Ltd. Findlay, A. 

Dorothy, Turner, 

C. Ivan, 

Deodhar, 

Mandar, Foot, J. 

Stuart, Zhou, 

Wenbin, Buson, 

Alberto, 

Jarolimek, 

Wolfgang, 

Robertson, A. 

Duncan 

2013‐05‐24 
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 ٧٣صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 

 ,A Lighting Assembly Moorescloud Pty Ltd Liew, Brandon جتميع معدات إالضاءة 

Tiller, Robert 

Bruce, Maizels, 

Kean Jonathan 

2013‐05‐24 

مثبطات االٓليالمني امللحي 
قة من البريازول مخلرية املشـت

 اللزييل املؤكِسدة 

Haloallylamine Pyrazole Derivative 

Inhibitors Of Lysyl Oxidases 

Pharmaxis Ltd. Findlay, Alison 

Dorothy, Turner, 

Craig Ivan, 

Deodhar, 

Mandar, Foot, J. 

Stuart, Zhou, 

Wenbin, Buson, 

Alberto, 

Jarolimek, 

Wolfgang, 

Robertson, A. 

Duncan 

2013‐05‐24 

 Cushion With Ventilation Holes Fantastic Holdings وسادة ذات فتحات هتوية

Limited 

Frost, Richard 2013‐05‐24 

طُرق ُمحسـَّنة لعزل أالوعية 
ادلموية يف ٔاعضاء اجلسم من ٔاجل 

تقوية فعالية العالج الكمييايئ 
 وتقدمي عنارص العالج الكمييايئ 

Improved Methods Of Vascular 

Isolation Of Organs To Enhance 

Chemotherapeutic Activity And 

Delivery Of Chemotherapeutic 

Agents 

Lane, Rodney James Lane, Rodney 

James 

2013‐05‐10 

نظام وطريقة ملضاهاة مسارات 
الوقت الفعيل لرحالت سـيارات 

أالجرة املشرتكة يف حاةل عدم 
 تطابق نقاط البداية والهناية  

A System And Method For Real Time 

Route Matching For Shared Taxi 

Trips Where Beginning And End 

Points Do Not Necessarily Match 

Extrapassenger De Bhal, Julian 2013‐05‐23 

اةٓل لزنع غالف اجلوز وطريقة 
 معلها 

Nut Shelling Machine And Method Macadamia Processing Co 

Ltd 

 23‐05‐2013 االسم غير متوفر

هجاز تركزي الطاقة الشمسـية 
 وطريقة التصممي

A Solar Energy Concentrator 

Apparatus And Method Of 

Designing 

Intex Holdings Pty Ltd Davies, Roger 

Philip 

2013‐05‐23 

 Improved Post Driver Morgan, Ian Charles Morgan, Ian اةٓل لنقل أالمعدة

Charles 

2013‐05‐23 

نظام التشغيل املتبادل لٔالعامل 
 واملعلومات 

Ultraop Interoperable Business And 

Information System 

Ultraop Pty Ltd Johnson, Phil 2013‐05‐23 
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شـبكة  ٕاىلمعلية دخول مشفر 
ٕالكرتونية آمنة، بغرض خلق 

االتصاالت املشفرة بني  جلسة من
ٔاهجزة مكبيوتر وهجاز حيتوي عىل 
هاتف محمول داخل يف شـبكة، 

وذكل من ٔاجل اسـمترار 
االتصاالت املشفرة بني ٔاهجزة 

االتصاالت، ولغرض قطع 
 . االتصاالت

A Process For Encrypted Login To A 

Secure Computer Network, For The 

Creation Of A Session Of Encrypted 

Communications Between 

Computers And A Device Including A 

Mobile Phone Logged Into A 

Network, For The Persistence Of 

Encrypted Communications 

Between Communications Devices, 

And For The Termination Of 

Communications. 

Nowww.Us Pty Ltd Anson, Mark 

Rodney 

2013‐05‐23 

نظام وطريقة تشغيل موصل 
 كهرابيئ 

Electrical Connector, System And 

Method 

Schneider Electric 

(Australia) Pty Limited 

 23‐05‐2013 االسم غير متوفر

نظام وطريقة تشغيل حامل ٔالواح 
 تقوية 

Batten Holder, Connector, System 

And Method 

Schneider Electric 

(Australia) Pty Limited 

 23‐05‐2013 االسم غير متوفر

 Oxidant And Water Injection هجاز لالٔكسدة واحلقن املايئ

Apparatus 

Linc Energy Ltd Du Toit, Ernest 2013‐05‐23 

هجاز لعرض تواقيت زمنية ملناطق 
 متعددة 

Visualising Multiple Time Zones Skedgo Pty Ltd متوفر االسم غير  2013‐05‐23 

 Integrated Network هجاز ٕاتصاالت شـبكية متاكمةل 

Communications Device 

Jackson Care 

Technologies Pty Ltd 

 23‐05‐2013 االسم غير متوفر

ُمركـَّب لتنظيف هجاز رغي 
 احلليب

Milk Frother Cleaning Composition Cafetto Pty Ltd 23‐05‐2013 االسم غير متوفر 

 23‐05‐2013 االسم غير متوفر A Beverage Cup Keepcup Pty Ltd كوب للرشب

صفحة ٕالكرتونية خشصية حتتوي 
عىل معلومات عن رحالت 

سفرية، عرب وسائل التواصل 
تسـتخدم لتدوين . الاجامتعي 

معلومات، ؤاماكن، وتوصيات، 
وصور، ؤاصدقاء، ومأكوالت عن 

وذكل بغية تصممي . الرحالت
مسـتقبلية وٕالماكنية رحالت 

التواصل مع مسافرين آخرين 
يرغبون يف تبادل معلومات عن 

 .  رحالهتم

Personal Social Media Travel Web 

Page. Used To Record Travel 

History, Locations, 

Recommendations, Photos, Friends, 

Food, To Design Future Trips And To 

Be Able To Connect With Other 

Travellers Willing To Share Their 

Travel History. 

Parrish, Steven James Mr Parrish, Steven 

James 

2013‐05‐23 
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 The Complete Book Holder Hill, Keith Lawrence Mr Hill, Keith حامل كتاب اكمل

Lawrence 

2013‐05‐23 

ٕانتاج أالدوية املسـهتِدفة لعضةل 
 الرمح 

Targeted Delivery Of Drugs To The 

Myometrium 

Newcastle Innovation 

Limited 

 23‐05‐2013 االسم غير متوفر

 Mechanically Aided Drying هجاز جتفيف يعمل مياكنيكيًا 

Apparatus 

Padilla, Rosario Mrs Padilla, Rosario 2013‐05‐22 

إالخرتاع هو عبارة عن تضمني 
يف هجاز جحز  لاكفة ٔاوجه السفر

مبسط يُمكـِّن الزابئن من جحز 
الرحالت اجلوية، والسكن، 

ورحالت القطارات، 
والتحويالت، والزنهات يف ِحزمة 

سوف يسـتطيع الزابئن . واحدة
ٕاسـتعادة ِحزهمم وتعديلها حسـامب 

 . يرغبون

The Invention Is The Incorporation 

Of All Aspects Of Travel Into A 

Simple Booking Engine Enabling 

Clients To Book Flights, 

Accomodation, Rail, Transfers, 

Sightseeing, Transfers And So On In 

One Package. Clients Will Be Able To 

Retrieve Their Package And Modify 

At Their Convenience 

Travel Victoria/Tasmania 

Pty Ltd 

Guillaume, 

Robert 

2013‐05‐22 

 ,Plate Frame Uloc Pty Ltd Kalazich ٕاطار لوحة معدنية 

Graham 

2013‐05‐22 

 22‐05‐2013 االسم غير متوفر Construction Of Pipes Long Pipes Pty Ltd تشييد أالانبيب

طبقة لتكسـية حافة لوح التغطية 
 الفوالذي 

Steel Decking Panel Formwork Edge 

Overlay 

Fielders Australia Pty Ltd 22‐05‐2013 االسم غير متوفر 

الرتكيبات ادلوائية واسـتخداماهتا 
 العالجية 

Formulations And Therapeutic Uses 

Thereof 

Lingual Consegna Pty Ltd 22‐05‐2013 االسم غير متوفر 

 Device For Goggles Kks Enterprises Pty Ltd Slaughter, Brian 2013‐05‐22 هجاز للبحث يف قوقل

 Coupling Warning Safety System Lascau, David Lascau, David 2013‐05‐22 نظام مزدوج لتحذيرات السالمة 

 A Golf Putter Star Globe Pty Ltd Sussich, Paul 2013‐05‐22 مرضب غولف

 Antibodies And Uses Thereof Monash University Mackay, Charles أالجسام املضادة واسـتخداماهتا

R., Robert, Remy  

2013‐05‐22 

هجاز ونظام وطريقة لتحلية املياه 
 اجلوفية 

Apparatus, System And Method For 

Desalination Of Groundwater 

Crisalis International Pty 

Ltd 

Barber, 

Christopher 

2013‐05‐22 

 .Dual Control Lever System Hutchison, O. Keith Mr Hutchison, O رافعة ذات حتمك مزدوج 

Keith 

2013‐05‐22 

طالء مقاوم للتآلك عىل سطح 
طبقة سفلية معدنية، وطريقة 

ٕالنتاج طالء مقاوم للتآلك عىل 
 سطح طبقة سفلية معدنية

A Corrosion Resistant Coating On A 

Surface Of A Metal Substrate, And A 

Method Of Producing A Corrosion 

Resistant Coating On A Surface Of A 

Metal Substrate 

Onesteel Wire Pty 

Limited 

 20‐05‐2013 االسم غير متوفر
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 Power Generation Armitt, Barry Mr Armitt, Barry 2013‐05‐22 توليد الطاقة

طريقة للزراعة املائية لرتبية حيوان 
 ُاذن البحر

An Aquaculture Method For Rearing 

Abalone 

Aquaculture Technology 

(Aust) Pty Ltd 

Cooper, Steve, 

Boyle, Norm 

2013‐05‐22 

جتميع حاوية زراعة مائية، حاوية 
زراعة مائية، ونظام ومعلية زراعة 
 مائية مغمورة حليوان ُاذن البحر

An Aquaculture Container Assembly, 

An Aquaculture Container, A System 

And A Process For Submerged 

Offshore Abalone Aquaculture 

Aquaculture Technology 

(Aust) Pty Ltd 

Cooper, Steve, 

Boyle, Norm 

2013‐05‐22 

نظام ختزين لزراعة حيوان ُاذن 
 البحر املائية وطريقة تشغيهل

A Tank System For Abalone 

Aquaculture And Process For 

Operation Thereof 

Aquaculture Technology 

(Aust) Pty Ltd 

Boyle, Norm 2013‐05‐22 

 Scarecrow System And Method Seracom Pty Ltd Mitchell, Robertفّزاعة زراعية وطريقة معلها / نّطار

John, Mitchell, 

Marcus Andrew 

2013‐05‐22 

هذه : ٔاربطة اكيدكس للتدريب
يب ّمت تصمميها لتعلمي ٔاربطة للتدر 

. أالطفال كيفية ربط ٔاربطة أالحذية

Kidex Training Laces: Training Laces 

Are Designed To Teach Children 

How To Tie Their Shoelaces.  

Forrest, Alisha Kate Mrs Forrest, Alisha 

Kate 

2013‐05‐21 

هجاز نقال ساند للرٔاس، والعنق، 
 من الظهر واجلزء أالعىل 

Portable Head, Neck And Upper 

Back Support System 

Alexander, David Mr, 

Perry, Roderick Morrison 

Mr 

Perry, Roderick 

Morrison, 

Alexander, David 

2013‐05‐21 

مقياس زوااي ذيك للعبة الكريكيت 
 ميكن ارتداؤه يف املرفق

Smart Elbow Goniometer For Cricket Bastians, David Bastians, David 2013‐05‐21 

 Bulletin Board Kiss Tech Trading Co Ltd Winter, Robert لوح حامل للمجالت واملطبوعات

Reynolds 

2013‐05‐21 

هجاز جتميع مركزي وطريقة 
 تشغيهل 

Centralising Apparatus And Method 

Therefor 

Matrix Offshore Services 

& Engineering Ltd 

Riordan, Paul 2013‐05‐21 

ن  نظام واهجة مسـتخدم ُمحسَّ
 ٔالغراض االتصال

Improved Contact User Interface 

System 

Fairlight.Au Pty Ltd Fibaek, Tino 2013‐05‐21 

نظام ٕانذار يف السـيارة لتنبيه 
 املشاة

A Vehicle Alert System For 

Pedestrians 

F Soios And H Sutherland Sutherland, Heidi, 

Stoios, Fleur 

2013‐05‐21 

 Image Recognition Of Vehicle Parts Fmp Group (Australia) Pty تعرُّف ابلصورة عىل قطع السـيارة 

Limited 

Bates, Andrew 

Robert, Woolfson, 

D. Nathan, Bott, 

Ian Keith, 

Kyriakopoulos, 

George 

2013‐05‐21 
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اقة احلرارية من ٕاسـتعادة الط
 البخار الفائض

Recovery Of Heat Energy From 

Waste Steam 

Swain, Hugh David 17‐05‐2013 االسم غير متوفر 

هجاز وقاية السـتخدام االٓالت 
 املوسـيقية 

Musical Instrument Practice Guard Lambert, Phil Lambert, Phil 2013‐05‐21 

 Exhaust Muffler Will, Brian Alexander Mr Will, Brian اكمت صوت العادم

Alexander 

2013‐05‐21 

 A Recycling System Blue Rhapsody Pty Ltd Field, John 2013‐05‐21 هجاز ٕاعادة تدوير 

رقعة الصقة وبطاقة كشط 
لالٔكواب املصنعة لالسـتخدام ملرة 

هذه طريقة سهةل ليك . واحدة
يتعرف الناس عىل ٔاكواهبم يف 

 فالت  احل

Attach An Adhensive Label And 

Scratch Card To Disposable Cups. 

This Is An Easy Way For People To 

Identify Their Own Cups In A Party 

Xie, Xun Mr Xie, Xun 2013‐05‐21 

هجاز برصي حيتوي عىل نقاط 
 مضيئة معودية 

Optical Device Including Vertical 

Pixels 

Innovia Security Pty Ltd Lee, R. Arthur 2013‐05‐21 

تركيبات خشبية تواجشية متناوبة 
ومتصالبة جانبيًا وملفوفة جزئيًا يف 

 ٔاي شلك متصالب أالجزاء 

Interlocking Alternate Side Cross 

Half Lapped Joinery In Any Cross‐

Sectional Shape 

Mac Lennan, Andrew 

Alistair Mr 

Mac Lennan, A. 

Alistair 

2013‐05‐21 

د بعّداد  هجاز توزيع جرعات مزوَّ
ميكن اسـتخدامه يف القناين 

 وأالوعية 

Metered Dose Dispenser For Bottle 

Or Container 

Lemerle, Anthony 

Alexander Mr 

Lemerle, A. 

Alexander 

2013‐05‐21 

ٔاهجزة ٕالكرتونية نقاةل قابةل ٕالعادة 
 ها تنظمي معل براجم 

Reconfigurable Mobile Electronic 

Devices With Detachable Computing 

And Display Units 

Yan, Hong Mr, Yan, Linda 

Ms 

Yan, Hong, Yan, 

Linda 

2013‐05‐21 

 Electric Motor Fabac, Oliver Mr Fabac, Oliver 2013‐05‐20 حمرك كهرابيئ

د حبزمة  هجاز مكرب للصوت مزوَّ
 هتوجي

A Steerable‐Beam Loudspeaker 

System 

Fairlight.Au Pty Ltd Fibaek, Tino 2013‐05‐20 

حمول للطاقة املودلة من ٔامواج 
 البحر وهجاز ٕارساء 

Ocean Wave Energy Converter And 

Mooring System 

Moore Commerce Pty Ltd Moore, Sean 

Derek 

2013‐05‐20 

دة هجاز لتصممي الكتب املزوّ 
 بصور 

System For Creating Photobooks Rb Solutions And 

Equipment Pty Ltd 

Royle, Clifford 2013‐05‐20 

 A Patient Transfer System De Nooyer, Willem Mr De Nooyer, Willem 2013‐05‐20 نظام حتويل املَرىض 

طرق توقيت تزامين لالتصاالت 
 البرصية الفضائية  

Synchronisation Methods For Free 

Space Optical Communications 

Institute For 

Telecommunications 

Research 

 20‐05‐2013 االسم غير متوفر

 Method For The Treatment Of Gas Bensley Enterprises Pty طريقة ملعاجلة الغاز

Ltd 

Fisher, William 2013‐05‐20 
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 ,An Ear Tag Forehan, John, Forehan نبطاقة بيانية تعلق يف أالذ

Patricia 

Forehan, John, 

Forehan, Patricia 

2013‐05‐20 

هجاز صويت كهرابيئ ثاليث أالبعاد 
ن  ُمحسَّ

Improved 3‐D Electro‐Acoustic 

System 

Fairlight.Au Pty Ltd Fibaek, Tino 2013‐05‐20 

 Recoilles Mechanism Warin, Marc Mr Warin, Marc 2013‐05‐20 آلية إالرتدادات

معاجلة إالضطراابت العصبية 
 واضطراابت ٔاخرى

Treatment Of Neurological And 

Other Disorders 

Palmaya Pty Ltd O'neil, Alexander 

George Brian 

2013‐05‐20 

 A Grinding Apparatus Jtg And Partners Pty Ltd Roper, Linden هجاز جتليخ

David 

2013‐05‐20 

 Shock Absorber Generator Niumeitolu, Vilo Niumeitolu, Vilo 2013‐05‐20 مودل ماص للصدمات 

عبارة عن  –هجاز اللك يف واحد 
 .ثالجة وميكروويف

All In One ‐ Refrigerator/Microwave. Andrich, Sharon Ms, 

Slater, Claire Mrs 

Slater, Claire, 

Andrich, Sharon 

2013‐05‐20 

غطاء جلهاز لوحة ٕادخال بياانت 
وطريقة هتيئة ) اتبلت(رمقية 

وتوجيه هجاز التابلت حسب 
 السطح

A Case For A Tablet Shaped Device 

And A Method Of Orientating A 

Tablet Shaped Device With Respect 

To A Surface 

Stm Management Pty Ltd Nyholm, Ethan, 

Jacobs, Adina, 

Townsend, 

Christopher 

Daniel, Davidson, 

Neil Welby 

2013‐05‐20 

طريقة للتحمك يف مركبة للعمل يف 
 املنامج وهجاز للتحمك فهيا 

A Method Of Controlling A Mine 

Vehicle And A Mine Vehicle Control 

System 

Technological Resources 

Pty Ltd 

 20‐05‐2013 االسم غير متوفر

هجاز للتحمك يف وضعية النوم 
 الاسـتلقايئ 

Supine Sleeping Position 

Suppressant (Ssps) 

Servante‐Waugh, Tamzin 

Ms, Yazdani, Amir Mr 

Yazdani, Amir, 

Servante‐

Waugh, Tamzin 

2013‐05‐20 

فكرة ملادة ميكن اسـتخداهما يف 
رابط طيب آمن، ويعجل الشفاء، 

ستيك وفعال، ولضبط البال
احملفز، ومادة البولمير، ومادة 

الراتينج، واجلبس، لالسـتخدام يف 
 عالج أالسـنان 

I Have Developed An Idea For A 

Medically Safe, Fast Curing, Acting, 

Setting Catalyzing Plastic, Polymer, 

Resin Appoxy, Plaster, Bonding 

Agent For Use In The Dental 

Industry 

Rainey, Helen Dorothy Ms Rainey, Helen 

Dorothy 

2013‐05‐20 
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 والثقافية العلمية اجلوائز   ٣٫٦
 "جوائز أسرتاليا" مؤسسة نبذة عن   ١٫٣٫٦

من الطالب  ٥٠٠٠مليون دوالر سـنواًي لمتويل ِمنح دولية توفر ادلمع لـ  ٢٠٠تستمثر احلكومة أالسرتالية يف الوقت الراهن ما يزيد عىل 
جانب، والباحثني واخملتصني لتشجيعهم عىل ادلراسة يف ٔاسرتاليا ؤايضا لتشجيع أالسرتاليني عىل ادلراسة والبحث والتطوير املهين خارج االٔ 

 the(للتمنية ادلولية  أالسرتاليةالواكةل " يعترب ٕاطار رشاكة بني برامج ِمنح ٔاسرتالية تديرها "جوائز ٔاسرتاليا"مؤسسة ٕاطار  ٕانّ . ٔاسرتاليا

Australian Agency for International Development(" والعلوم والبحوث والتعلمي العايل  والصناعة وزارة الابتاكر"و)Department of 

Industry, Innovation, Climate Change, Science, Research and Tertiary Education (DIICCSRTE)("، للبحوث الزراعية  واملركز أالسرتايل
 Australian(ية ادلول  Centre  for  International  Agricultural  Research (دمج  عىل "ٔاسرتالياجوائز "مبادرة تعمل . حتت مظةل واحدة

ٕاىل ترقية الروابط املعرفية والتعلميية " جوائز ٔاسرتاليا"وهتدف . وحتسني وتوفري اِملنح أالسرتالية دلمع املصاحل أالسرتالية عىل املدى الطويل
ميكن الاطالع عىل املزيد من املعلومات عن جوائز و . قات ادلامئة بني ٔاسرتاليا وجرياهنا من خالل برامج املنح أالسرتالية املكثفةوالعال

  . يف قامئة املراجع" جوائز ٔاسرتاليا"املوقع الالكرتوين ملؤسسة ٔاسرتاليا عىل 

 ةللتنمية الدولي األسرتاليةالوكالة لد  أسرتالياجوائز    ٢٫٣٫٦
ن همم لالستامثر أالسرتايل يف التعلمي اذلي هو عامد برانمج ادلمع  . أالسرتايلجوائز ٔاسرتاليا دلى الواكةل أالسرتالية للتمنية ادلولية يه مكّوِ

اجلوائز هتدف هذه . توفر هذه اجلوائز فرص دلراسات طويةل وقصرية أالمد وفرص تطوير همين ملواطين ادلول النامية من اكفة ٔارجاء العاملو 
، ومؤسسات التعلمي العايل واملنظامت الاسرتاتيجية املهمتة ابلتمنية ةٕاىل تعزيز القيادة، واملعرفة واملهارات الفنية دلى احلكومات الرشيك

  . املسـتدامة

  .دلولية يف قامئة املراجعللواكةل أالسرتاليا للتمنية ا عىل املوقع الالكرتوين ٔاسرتالياميكن الاطالع عىل املزيد من املعلومات عن جوائز و 
  

 يف جمال األدباجلوائز    ١٫٢٫٣٫٦
 ABC Fiction Award 
 New South Wales Premier's Literary Awards 
 Nita Kibble Literary Award 
 Patricia Weickhardt Award 
 Patrick White Award 
 Australian Capital Territory Writing and Publishing Awards 
 The Age Book of the Year 
 Ada Cambridge Prize 
 Australian Literature Society Gold Medal 
 The Australian/Vogel Literary Award 
 Banjo Awards  
 Barbara Jefferis Award 
 British Australian Community Literary Award 
 Colin Roderick Award 
 David Unaipon Award 
 Henry Lawson Literary Awards 
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 Miles Franklin Award 
 Prime Minister's Literary Awards 
 Queensland Premier's Literary Awards 
 S. H. Prior Memorial Prize (1935 ‐ 1956)
 South Australian Premier's Awards 
 T. A. G. Hungerford Award 
 Vance Palmer Prize for Fiction 
 Victorian Premier's Literary Award 
 Western Australian Premier's Book Awards
  Australia‐Asia Literary Award 

 يف جمال الشعراجلوائز    ٢٫٢٫٣٫٦
 ABC Fiction Award 
 Australian Capital Territory Writing and Publishing Awards
 Anne Elder Award 
 Bruce Dawe National Poetry Prize 
 The Blake Poetry Prize
 Christopher Brennan Award 
 C. J. Dennis Prize for Poetry 
 Grace Leven Prize for Poetry 
 Gwen Harwood Poetry Prize 
 Harri Jones Memorial Prize for Poetry 
 Judith Wright Calanthe Award 
 Judith Wright Prize 
 Kenneth Slessor Prize for Poetry 
 Mary Gilmore Prize 
 Newcastle Poetry Prize
 Peter Porter Poetry Prize 
 Philip Hodgins Memorial Medal 
 The Roland Robinson Literary Award 
 Thomas Shapcott Poetry Prize 
 The Vincent Buckley Poetry Prize 
 W B Yeats Poetry Prize for Australia 

 يف جمال أدب الطفلاجلوائز    ٣٫٢٫٣٫٦
 Children's Book Council of Australia awards 
 Australian Children's Choice Awards 
 Books I Love Best Yearly (BILBY Awards) — CBCA Queensland Branch
 Canberra’s Own Outstanding List (COOL Awards) — CBCA Australian Capital Territory Branch 
 Children’s Yearly Best Ever Reads (CYBER Awards) — CBCA Tasmanian Branch
 KANGA (previously CROW Awards) — CBCA South Australian Branch
 Kids Own Australian Literature Awards (KOALA) — CBCA New South Wales Branch
 Kids' Reading Oz Choice (KROC Awards) — CBCA Northern Territory Branch
 West Australian Young Readers' Book Awards (WAYRBA) — CBCA Western Australia Branch 
 Young Australian Best Book Awards (YABBA) — CBCA Victorian Branch
 Children's Book of the Year Awards 
 Early Childhood 
 Younger Readers 
 Older Readers 
 Picture Book of the Year 
 Eve Pownall Award for Information Books
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 Crichton Award for Children's Book Illustration
 Dame Annabelle Rankin Award 
 Leila St John Award 
 Young Reviewer of the Year Awards 
 Queensland Young Reviewer of the Year Award
 Victoria Young Reviewer of the Year Award
 Dromkeen medal 

  يف جمال روايات اخليال العلمياجلوائز    ٤٫٢٫٣٫٦

 Aurealis Award 
 Australian Shadows Award 
 Chandler Award 
 Ditmar Award 

 يف جمال التاريخاجلوائز    ٥٫٢٫٣٫٦
 Australian History Awards 
 New South Wales Premier's History Awards
 Victorian Community History Awards 

 

 اجلوائز يف جمال الرواية الواقعية   ٦٫٢٫٣٫٦
 A.D. Hope Prize, Association for the Study of Australian Literature 
 Australian Capital Territory Writing and Publishing Awards
 Calibre Prize for an Outstanding Essay 
 The Bragg UNSW Press Prize for Science Writing
 Magarey Medal for biography, Association for the Study of Australian Literature
 National Biography Award 
 Walter McRae Russell Award, Association for the Study of Australian Literature
 Walkley Awards 
 Whitley Awards (Australia) 
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 الفصل السابع
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  واقع ومنشآت ومؤسسات ثقافيةم :السابع فصلال

ية ومواقع خاصة بثقافة وتراث الساكن عىل ٔاماكن ومنشآت تراثية واترخيية تتكون من مناطق طبيع  ٔاسرتالياتشـمتل املواقع الثقافية يف 
ٔايضا عىل قطع ؤاصناف فنية اليت يوجد بعضها يف معارض فنية  أالسرتايلكام يشـمتل الرتاث . أالصليني وخمتلف ٔانواع املواقع التارخيية

ملزجي من أالماكن والقطع هذا ا يرمس. أالسرتايلومتاحف ومكتبات وطنية، وتوجد مكيات ٔاخرى مهنا يف شلك مقتنيات دلى ٔافراد اجملمتع 
ويمت يف هذا الفصل تسليط الضوء . اكلتارخي والطبيعة والعنرص البرشي والفين أالسرتاليةأالثرية والفنية معًا صورة جتمع ٔاّمه مكوانت الثقافة 

  ٔاسرتاليا عىل ٔابرز دور املعارض ومراكز املؤمترات واملكتبات ومراكز البحوث اليت لها دور فاعل يف ٕاثراء الثقافة يف

  :وتشـمتل عىل

  

 املتاحف  ١٫٧
    

 واملعامل الثقافية أبرز دور املعارض واملؤمترات  ٢٫٧

    

املكتبات  ٣٫٧
   

 األوسط الرشق هتتم بشؤون بحوث مراكز  ٤٫٧
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 املتاحف   ١٫٧
 Australian National Aviation Museum األسرتايل للطريانتحف الوطني امل

 

 

يقع املتحلف الوطين أالسرتايل للطريان يف مطار مورابني يف ملبورن، بوالية فكتوراي 
ممي م ابمس اجملموعة أالسرتالية لرت ١٩٦٢ّمت تأسيس هذا املتحف يف عام . أالسرتالية

وقد ّمت الحقًا . الطائرات، ويه اكنت حماوةل لصيانة طائرات حقبة احلرب العاملية الثانية
حيتوي . حتويل اجملموعة ٕاىل متحف، ومتّت تسميته يف البدء مبتحف مطار مورابني

 .حمرك ٢٥طائرة و  ٥٠املتحف حاليًا عىل 
 

 

 Australian National Maritime Museum للبحريةاألسرتايل تحف الوطني امل

 

 

وقد ّمت تأسيسه وفقًا . يقع املتحف الوطين أالسرتايل للبحرية يف دارلينغ هاربر، سـيدين
هذا . يةل أالمد الرامية ٕاىل ٕاعادة تطوير املنطقةلسـياسة والية نيوساوث ويلز طو 

املتحف هو ٔاحد سـتة متاحف ختضع مبارشة ٕالدارة احلكومة الفدرالية، وهو الوحيد 
املتحف مشـيد حول سـبعة دور عرض . اذلي يقع خارج مقاطعة العامصة أالسرتالية

سرتاليني رئيسة، ويركز عىل ٕاكتشاف ٔاسرتاليا، والعالقة بني الساكن أالصليني االٔ 
واملاء، والسفر ٕاىل ٔاسرتاليا حبرًا، واحمليط مكورد للرثوات، ومناطق الرتفيه 

يمت اسـتخدام ٔاربع مساحات . والاسـتجامم البحرية، وقوات ادلفاع البحري أالسرتالية
: يشـمتل املتحف عىل ثالث سفن معروضة للعامة ويه. عرض ٕاضافية مكعارض مؤقتة

 HMASوالغواصة  HMAS Vampireواملدمرة  HM Bark Endeavour Replicaالسفينة 

Onslow هذا جبانب ُسفن اترخيية ٔاخرى ٔاصغر جحامً راسـية ابخلارج وميكن مشاهدهتا ،
 .من عىل البعد دون الصعود عىل متهنا

 

  

 Australian War Memorial األسرتاليةب واحلرذكر متحف 

 

 

التذاكري الوطين أالسرتايل مجليع ٔاعضاء  متحف ذكرى احلروب أالسرتالية هو املتحف
القوات املسلحة أالسرتالية واملنظامت ادلامعة لها اذلين قضوا ٔاو شاركوا يف حروب 

وهو  م١٩٤١ّمت افتتاح متحف ذكرى احلروب أالسرتالية يف عام . مكنويلث ٔاسرتاليا
سرتالية، يف يقع املتحف يف مقاطعة العامصة االٔ . من ٔاّمه املتاحف من نوعه يف العامل

مدينة اكنربا، وميتد من دار الربملان يف اكبيتال هيل حىت ماونت ٔاينسيل وصوًال ٕاىل 
املنطقة التذاكرية : يتكون هذا املتحف من ثالثة ٔاجزاء. املنطقة الشاملية الرشقية

، وتشـمتل عىل القاعة التذاكرية مع نصب اجلندي اجملهول، وصاالت العرض )املَزار(
  ).السجالت(، ومركز حبوث )ملتحفا(التذاكرية 
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 ٨٥صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 National Museum of Australia الوطني أسرتاليامتحف 

 

 

 أالسرتايلارخي إالجامتعي الوطين يف اكنربا للِحفاظ عىل الت ٔاسرتالياّمت تأسيس متحف
يعطي . واسـتكشاف ٔاّمه القضااي وأالشخاص وأالحداث اليت شّلكت هذا الشعب

عام من حياة الساكن أالصليني، واحلراكت  ٥٠٬٠٠٠املتحف صورة عن تراث 
، ؤاحداٍث هممة مثل الاحتاد ؤاوملبياد سـيدين لعام ١٧٨٨الاستيطانية منذ عام 

ٔاكرب مجموعة من رسومات الساكن أالصليني عىل  يشـمتل املتحف ٔايضا عىل. ٢٠٠٠
، ؤاول طراز "فار الب"حلاء أالجشار، ؤادوات جحرية، وقلب حصان السـباق 

الوطين مجموعة كبرية من  ٔاسرتالياكام يصدر متحف . أالسرتالية لسـيارة هودلن
    .الكتب، والقوامئ واجملالت العلمية

 

 National Gallery of Australia للفنونالوطني  أسرتاليا معرض

 

 

 

معرض ٔاسرتاليا الوطين هو ٔاكرب متحف وطين للفنون يف ٔاسرتاليا، ويشـمتل عىل 
من ِقبل احلكومة  ١٩٦٧ ّمت تأسيسه يف عام دوق. معل فين ١٦٦٬٠٠٠ٔاكرث من 

 . أالسرتالية مكتحف وطين للفنون
 

   

 Museum Victoria متحف فكتوريا

  

 

ثالثة متاحف كبرية مملوكة حلكومة الوالية يف  ٕادارة تتوىلمتحف فكتوراي هو منظمة
كام تقوم هذه . متحف ملبورن، ومتحف الهجرة، ومتحف العلوم: ن، ويهملبور

. املنظمة إبدارة مبىن املعارض املليك ومرفق ختزين يف مدينة مورالند يف ملبورون
، وهو ٔاشهر حصان سـباق يف "فار الب"يوجد يف متحف فكتوراي جسم احلصان 

 .ٔاسرتاليا
 

 

 National Alpine Museum املتحف األلبي الوطني

 

 

يقع املتحف أالليب الوطين ٔالسرتاليا يف ماونت بولر يف فكتوراي، ومقره يف مركز 
وهو متحف غري رحبي يُعىن جبمع وحفظ وعرض ٔاصناف من . ماونت بولر اجملمتعي

يشـمتل . وعة كبرية من اترخي العصور اجلليدية ٔالغراض البحث والتعلمي والرتفيهمجم
املتحف عىل معروضات تذاكرية متنوعة للعصور اجلليدية تغطي رحةل تطور أالنشطة 

 . أاللبينية يف ٔاسرتاليا
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 ٨٦صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 National Dinosaur Museum املتحف الوطني للديناصورات

 

 

وهو ٔاحد ٔابرز . ٔاسرتاليايقع املتحف الوطين لدليناصورات يف مدينة اكنربا عامصة 
، وحيتوي عىل ١٩٩٣ّمت افتتاح املعرض يف عام . يف املنطقة ٔاماكن اجلذب السـيايح

 ٔاخضم معروضات دامئة لدليناصورات وغريها من ٔاحفورايت حقبة ما قبل التارخي يف
  . ٔاسرتاليا

 

 

 National Gallery of Victoria معرض فكتوريا الوطني

 

 

ّمت تأسيس هذا . معرض فكتوراي الوطين هو متحف للفنون يقع يف ملبورن، فكتوراي
هذا املتحف هل . وهو ٔاقدم متحف وطين يف ٔاسرتاليا م١٨٦١املتحف يف عام 

 "سانت كيدلا"طريق معرض فكتوراي الوطين ادلويل يف : مقرين يف مدينتني خمتلفتني
يف قلب منطقة الفنون ابلضفة اجلنوبية ملدينة ملبورن، ومقر آخر يف مركز ٕااين بوتر 

ميدان الاحتاد يا، اذلي يقع جبوار يُطلق عليه معرض فكتوراي الوطين ٔاسرتال 
 .  الفيدرايل

 

 

 National Railway Museum املتحف الوطني للسكك احلديدية

 

 

، حرصت مجموعة من احلادبني عىل حفظ وصيانة االآثر عىل ترممي م١٩٦٣يف عام 
والقطارات التارخيية مبا يف ذكل القطارات البخارية اليت وصيانة العديد من املركبات 

هذه االٓليات يه جزٌء من معروضات . خدمت والية جنوب ٔاسرتاليا لعقوٍد كثرية
اكن املقر أالول لهذا املتحف يف رواق السكك . متحف السكك احلديدية احلايل

كك قام املتحف إبصدار العديد من الكتب عن الس. احلديدية يف مايل ٕاند
 .  يف ميناء ٔادليد "بورت دوك" حمطة يقع املقر احلايل للمتحف يف. احلديدية

 

 
 
   



  

 

 

  أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف 
 

 ٨٧صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 واملؤمترات املعارضأبرز دور    ٢٫٧
 National Convention Centre Canberra كانربايف  ؤمتراتاملركز الوطني للم

 


http://www.nccc.com.au 

ع املركز الوطين للمؤمترات ابلقرب من وسط مدينة اكنربا وحتيط يق
هذا املركز . الفنادقبه العديد من ٔاماكن اجلذب ومجموعة كبرية من 

. هو ٔاكرب مركز السـتضافة الفعاليات والندوات واملؤمترات يف اكنربا
فعاليات موزعة عىل ٕالقامة المرفق  ١٥يوفر املركز ٔاكرث من 

تسهيالت ٕالقامة املؤمترات، واملعارض وقاعات كام يوفر . طابقني
مناساابت، ما جيعهل ماكاًن مثاليًا ٕالقامة خمتلف املناسـبات الرمسية 

 .واحلفالت واملناسـبات اخلاصة
 

 

 Sydney Convention and Exhibition Centre ملعارضوا لمؤمتراتلدين يسمدينة مركز 

  


www.scec.com.au 

يقع مركز سـيدين للمؤمترات واملعارض يف واهجة دارلينغ هاربر، 
يتكون املركز من ثالثة . جبوار منطقة أالعامل املركزية يف سـيدين

مبىن مركز املؤمترات املتامخ للخليج، مبىن مركز : مباين رئيسة
املركز يوفر هذا . املؤمترات املتامخ للمتزنهات، ومبىن مركز املعارض

ماكاًن رائعًا لالجامتعات، واملؤمترات، واملعارض والفعاليات اخلاصة، 
وعة، ترتاوح من ــــدوات متنـة للنـاعـق ٣٠متل عىل ٔاكرث من ـ ويش 

 

كام حيتوي املركز عىل ست قاعات معارض ويوفر مساحة . خشص ٣٫٥٠٠خشص ٕاىل الضخمة اليت تسع ٥٠الصغرية اليت تسع حىت 
 .مرت مربع ٣٠٫٠٠٠غ عرض تبل

 

 Sydney Opera House سيدينيف دار األوبرا 

  

www.sydneyoperahouse.com

م، ؤادرج هذا الرصح ١٩٧٣جرى افتتاح دار أالوبرا يف سـيدين عام 
فهو يشمل جوانب . بوصفه معًال هندسـيًا رائعًا للقرن العرشين

بنية . ٕابداعية ومبتكرة عدة عىل صعيد الهندسة املعامرية والتصممي
حديثة كربى يف مشهد حبري، عىل طرف شـبه جزيرة مطةل عىل مرفأ 

ملـيش .ة املعامريةـيدين، تركت ٔاثرًا كبريًا ولفرتة طويةل عىل الهندسـ س 

. وحتيط ابلبنية ممرات للمشاة. قاعيت ٔاداء رئيسـيتني ومطعامً املتشابكة اليت تؤوي " أالصداف"مبىن دار أالوبرا ثالث مجموعات من 
م، هممة ٕاجناز مرشوع دار أالوبرا يف سـيدين ٕاىل املهندس املعامري ادلمناريك جورن ٔاوتزون، ومل ١٩٥٧ٔاولكت جلنة حتكمي دولية، عام 

ف جلنة الرتاث العاملي من خالل ٕادراج هذا املبىن وتعرت . يكن معروفًا آنذاك، فأنشأ هنج بناء مسـتحدث متامًا وقامئ عىل مبدٔا املشاركة
   .وتقام بدار أالوبرا عدة فعاليات ثقافية ومؤمترات، وندوات دولية. بدار أالوبرا يف سـيدين كرصح فين ٔاخاذ ومفتوح ٔامام اجملمتع كلك
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 ٨٨صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 Brisbane Convention and Exhibition Centre واملعارض للمؤمترات برزبن مركز

 


www.bcec.com.au 

للمؤمترات واملعارض هو مركز من الطراز العاملي يف ن بمركز برز
يقع املركز يف منطقة ممتزية يف قلب مدينة برزبن تتسم . هذا اجملال

هذا املركز متتلكه مؤسسة ساوث ابنك . بفعالياهتا الثقافية والرتفهيية
 .  يج ٔاوغدنوتديره مؤسسة ٕايه يئ

 

 

 Melbourne Convention and Exhibition Centre واملعارض للمؤمترات ملبورن مركز

  


www.mcec.com.au

تمت . م١٩٩٦يف عام للمؤمترات واملعارض ّمت افتتاح مركز ملبورن 
والفعاليات يف هذا املركز ٕاقامة االٓالف من املعارض الضخمة 

مرت مربع، وبذكل فهو ٔاكرب  ٣٠٫٠٠٠تبلغ مساحة املركز . السـنوية
 "Jeff's Shed"يُعرف هذا املبىن ٔايضا ابمس . مركز مفتوح يف املنطقة

   ".Jeff Kennett-جيف كينيت"عىل امس حامك والية فكتوراي 
 

 

 The Gold Coast Convention and Exhibition Centre واملعارض للمؤمترات كوست قولد مركز

 


media@gccec.com.au 

،م٢٠٠٤يف عام للمؤمترات واملعارض ّمت افتتاح مركز قودل كوست 
واثلث مركز يف "قودل كوست"مدينة وهو ٔاول مركز من نوعه يف 

،"قودل كوست"يقع املركز يف قلب مدينة . "ندكويزنال"والية 
وحيتوي عىل ساحة عامة، وقاعات معارض، وقاعات لالجامتعات

يُعد هذا املركز. خشص ٦٠٠٠ ٕاىل ١٠والندوات ترتاوح سعهتا من 
مة السـتضافة ـ، ويمتزي بتجهزياته الضخٔاسرتالياكرب مركز مؤمترات يف أ 

 

املركز مزود بتجهزيات السلكية وتقنية توفر تسهيالت و . واملعارض، واحلفالت واملناسـبات اخلاصةوالندوات، والفعاليات،ؤمترات امل
 .ٕالكرتونية مرحية للزّوار واملؤمترين

 

 Adelaide Convention Centre واملؤمترات أدليد مركز

 


www.adelaidecc.com.au 

م، وهو ٔاول مركز ١٩٨٧يف عام  ح مركز ٔادليد للمؤمتراتّمت افتتا
 ٕادارة وتشغيلهيدف هذا املركز ٕاىل . مؤمترات من نوعه يف ٔاسرتاليا

موقع مركز ٔادليد للمؤمترات، وامتالك وادارة ٔاصول املركز، وٕادارة 
ورعاية الفعاليات واملؤمترات املنعقدة يف املركز والرتوجي لها، 

إالسهام يف التمنية ٔاسرتاليا، و ية جنوب سهام يف اقتصاد والاالٕ و 
التجارية ملوقع مركز ٔادليد للمؤمترات بغية تنفيذ وتعزيز إالماكانت 

 .التجارية للمركز
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 ٨٩صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 Darwin Convention Centre للمؤمترات داروين مركز

 


www.darwinconvention.com.au

يقدم مركز داروين للمؤمترات خدمات وتسهيالت ممتزية ٕالقامة 
الفعاليات، وذكل من خالل جتهزيات وطامق و املؤمترات والندوات 

معل يمتزي ابخلربة، والتفاين وامحلاس ٕالخراج لك فعالية عىل ٔافضل 
هيدف املركز ٕاىل وضع داروين كوهجة عاملية ٕالقامة . ما يكون

لفعاليات ادلولية، ٔااًي اكنت جماالهتا سواء ٕابتاكرية ٔاو املؤمترات وا
 .  جتارية ٔاو خدمية ٔاو علمية ٔاو فعاليات اترخيية ٔاو ترفهيية

 
 

 

 Hobart function and conference centre واملؤمترات للفعاليات هوبارت مركز

  


http://www.hfcc.com.au 

م، ويُعد ُوهجة مفضةل ٕالقامة آالف ١٩٩٩تأسس املركز يف عام 
الفعاليات واملناسـبات مبا يف ذكل مناسـبات الزواج، واملؤمترات، 
واملهرجاانت، وحفالت ٔاعياد امليالد، ومرامس ٕاطالق املنتجات 
. اجلديدة، وجلسات التدريب، وورش العمل وغريها من الفعاليات

 شارع عىل الواهجة املائية عىل رصيف يمتزي املركز مبوقعه املطل
مرت يف مياه ديروينت يف واهجة  ١٠٠وهل امتداد يبلغ  ،"ٕالزابيث"

 .هوابرت املائية
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 ٩٠صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 املكتبات   ٣٫٧
 

 ) أسرتاليانبذة عن املكتبات يف (مقدمة   ١٫٣٫٧

    
 سرتاليةقائمة باملكتبات األ  ٢٫٣٫٧

    
 
 
 
  

 مقدمة   ١٫٣٫٧
و املكتبات العامة ٔاو أ  مكتبة احلياكنت املكتبة املدرسـية ٔاو مكتبة املدينة ٔاو  سواءً  ٔاسرتاليأاسايس من حياة مواطين تعترب املكتبة جزء 

ٔاولت احلكومات املتعاقبة اهامتمًا كبريًا ابملكتبات  ٔاسرتالياوطوال اترخي  .أالسرتاليةيف املدن والوالايت  نترشنواع املكتبات اليت ت أ من  اغريه
  .املتخصصةالعامة و 

الربيطاين للقارة حيث مل جيلب أالسطول الربيطاين اجلنود واملدانني فقط بل تعداه  يطانت س بداايت الا ٕاىل ٔاسرتاليايرجع اترخي املكتبات يف و 
والية ب" سـيدينة مدين"مطبعة ومجموعة كبرية من الكتب اخملتلفة مت جتميعها يف مبىن يف  ٕاىلنواع من النبااتت ابٕالضافة أ بعض احليواانت و  ٕاىل
، ومل تكن هذه املكتبة اكملكتبات اليت نراها اليوم وٕامنا اكنت مجموعات صغرية أالسرتاليةاكنت يه النواة أالوىل للمكتبات و  "نيوساوث ويلز"

كتب اليت احتاهجا من ال  امن الكتب يف جماالت متعددة مثل تعلمي القراءاة والكتابة والكتب ادلينية وكتب القانون والطب واملالحة وغريه
  . الربيطانيون لبناء املسـتعمرة الوليدة

سة ويدعى او اكنت ٔاوىل احملاوالت اجلادة ٕالنشاء مكتبة يف املسـتعمرة الوليدة ابلشلك احلديث يف ذكل العرص تكل اليت تبناها ٔاحد القسو 
رضورة ٕانشاء مكتبة تساعد الساكن البدائيني يف تعمل م وحاول فهيا ٕاقناع الرٔاي العام الربيطاين ب١٨٠٩وبدٔاها يف العام " مصويل ماردسن"

هنا اكنت البداية احلقيقية ٕالنشاء ٔاول مكتبة أ وابلرمغ من فشل هذه احملاوةل ٕاال  .من العلوم اليت حيتاجوهنا أاساسـيات الزراعة والصناعة وغريه
وضع فهرس  حيث اسـتطاعوامسـتوطنون من القارة م مت تأسيس هذه املكتبة بشلك رمسي بعد هجود بذلها ١٨٢٠يف العام و .يف القارة

ضيفت لها العديد أ ومبرور أالعوام توسعت هذه املكتبة و . ساكن وجلهبا لتكوين املكتبة الاوىل يف والية نيوساوث ويلزال للكتب اليت حيتاهجا 
  .ياكنياك وأالدبم احتوت املكتبة عىل مجموعات جديدة من الكتب يف الفنون وامل ١٨٣٠وحبلول العام  .قساممن االٔ 
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 األسرتاليةاملكتبات    ٢٫٣٫٧
  قائمة ببعض المكتبات العامة مصنفة حسب مواقعھا والجھة التابعة لھا :)٢٠(جدول رقم 

 الموقع  لھا التابع الجھة  المكتبة اسم

State Library of South Australia  GovernmentAdelaide 

University of South Australia Library  University of South Australia  Adelaide 

Art Gallery of South Australia Research Library Art Gallery of South Australia  Adelaide  
University of Queensland Library  University of Queensland  Brisbane 

Gardens Point Campus Library  Queensland University of Technology Brisbane 

Southbank Institute Library Services  Southbank Institute of Technology Brisbane 

National Library of Australia  Government  Canberra 

Central Library Department of Sustainability, Environment, Water, 
Population and Communities  

Canberra 

Art & Music Library  Australian National University Canberra 

National Gallery of Australia Research Library National Gallery of Australia  Canberra 

National Portrait Gallery Research Library National Portrait Gallery Research LibraryCanberra 

Manning Clark House Library  Manning Clark House  Canberra 

National Library of Australia  GovernmentCanberra 

Art & Music Library  Australian National University Canberra  
Trinity College Senior Library  Trinity College (WESTERN AUSTRALIA) East Perth 

GCIT Library Gold Coast Institute of TAFE  Gold Coast 

Griffith University Library  Griffith University  Gold Coast 

Edith Cowan University Library  Edith Cowan University  Joondalup 

State Library of Victoria  GovernmentMelbourne 

Western Hospital Library  Western Health  Melbourne 

State Library of Victoria  GovernmentMelbourne 

Victorian Jazz Archive  Victorian Jazz Archive  Melbourne 

The Shaw Research Library  National Gallery of Victoria  Melbourne  
Jane Carnegie Oriental Art Library  Jane Carnegie  Melbourne  
Jerzy Toeplitz Library  Australian Film, Television and Radio School Moore Park 

Dixson Library University of New England  New England 

University of Newcastle Library  University of Newcastle  Newcastle 

University of Western Australia Library University of Western Australia Perth 

Edith Cowan University Library  Edith Cowan University  Perth 

Southbank Institute Library Services  Southbank Institute of Technology South Brisbane 

Bullsbrook Community Library  City of Swan  Swan 

College of Fine Arts Library  UNSW Library  Sydney 

National Art School Library  National Art School  Sydney 

Rodney Seaborn Library  National Institute of Dramatic Art Sydney 

St Benedict's Library  University of Notre Dame Australia Sydney 

University of Sydney Library  The University of Sydney  Sydney 

Avondale College Sydney Campus Library Avondale College  Sydney 

State Library of New South Wales  GovernmentSydney 

Rodney Seaborn Library  National Institute of Dramatic Art Sydney 

UNSW Library University of New South Wales Sydney 

Sydney Conservatorium of Music Library University of Sydney Library  Sydney 

Research Library and Archive  Art Gallery of New South Wales Sydney  
Sydney Institute Design Centre Enmore Library Sydney Institute  Sydney  
Jerzy Toeplitz Library  Australian Film, Television and Radio School Sydney  
State Library of New South Wales  GovernmentSydney  
USQ Library University of Southern Queensland TOWOOMBA 

Victorian Jazz Archive  Victorian Jazz Archive  Wantirna 

University of Wollongong Library  University of Wollongong  Wollongong 
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 مراكز بحوث هتتم بشؤون الرشق األوسط   ٥٫٧
  جامعة ماكواري –  مركز دراسات الرشق األوسط وشامل أفريقيا

تشـمتل . سطيُعىن مركز دراسات الرشق أالوسط وشامل ٔافريقيا برتقية فهم ٔاوسع لتارخي وسـياسات وثقافة الرشق أالو 
ٔاوجه الاهامتم أالساسـية للمركز عىل التوجه ادلميوقراطي يف الرشق أالوسط وشامل ٔافريقيا، والسـياسات إالقلميية 

ويعمل يف املركز علامء من . وادلولية، والعالقات العربية وإالفريقية، والتارخي احلديث للرشق أالوسط وشامل ٔافريقيا
ة يف ية، ويمتتعون خبرباٍت ثريدلائرة التارخي احلديث، والسـياسة والعالقات ادلول  الرشق أالوسط وشامل ٔافريقيا اتبعني

توفري منتدى  ٕاىلهيدف املركز . جماالت عديدة ٔاخرى مبا يف ذكل عمل إالنسان، وادلراسات النقدية والثقافية والقانون
  .ٔالوسطٔالحداث والقضااي اليت هتّم الرشق اعاى فعال ملناظرات ُحرة وحتليالت مطلعة 

 
The Centre for Middle East and 

North African Studies 

 

 جامعة ملبورن –  لدراسات اإلسالمية بأسرتالياالتميز الوطني لمركز 
ابلتعاون بني جامعة ملبورن، وجامعة  م٢٠٠٧يف عام  بأسرتاليا إالسالمية لدلراسات الوطين المتزي مركزّمت تأسيس 

 ٕاىلهيدف هذا املركز و . دين بغرض تقدمي برامج من الطراز العاملي ختصصات متنوعةقريفيث، وجامعة غرب سـي
وهيمت . يف جمال ادلراسات إالسالمية ٔاسرتالياتعزيز معرفة وفهم التقاليد الغنية يف إالسالم، والتعريف مبنايح القوة يف 
. علقة ابلبحث والتدريس وإالرشاك اجملمتعياملركز ٔايضا ابملساعدة عىل خلق اسـتجابة وطنية وٕاقلميية لالحتياجات املت

حتياجات التعمل دلى قادة اجملمتع املسمل الطموحني، وكذكل املعلمني، والطالب وغريمه من اتلبية  ٕاىلكام هيدف املركز 
   .املهمتني ابٕالسالم وابلثقافة إالسالميةاخملتصني 

 
National Centre of Excellence 
for Islamic Studies Australia 

 

 اجلامعة الوطنية األسرتالية −)الرشق األوسط وآسيا الوسطى(مركز الدراسات العربية واإلسالمية 
 الاجامتعيةهو جزء من لكية االٓداب والعلوم ) الرشق أالوسط وآسـيا الوسطى(مركز ادلراسات العربية وإالسالمية 

يمتتع املركز مباكنة عاملية مرموقة وهل حيث  ،هذا اجملال ، وهو ٔابرز هجة لدلراسات يفأالسرتاليةيف اجلامعة الوطنية 
جراء دراسات يف يُعىن املركز ابٕ . عالقات مع مراكز نظرية كبرية يف العامل العريب وإالساليم، ويف شامل ٔامرياك ؤاورواب

ودور  شؤون الرشق أالوسط، وآسـيا الوسطى، يف جماالت السـياسة، والتارخي، والثقافة، وإالقتصاد السـيايس،
لعربية، والفارسـية اكمت املركز بتعزيز دراسة ٔابرز لغات املنطقة هيو . إالسالم يف ٕاطار ٔاوسع مضن النظام العاملي املتغري

يف جمال تطوير عالقاهتا التجارية والعلمية والصناعية  ٔاسرتالياويركز املركز ٔايضا عىل قضااي تتعلق ابهامتمات . والرتكية
جبانب ٕاستشاريني  أالساتذةركز تدريس وحبوث متنوع التخصصات، يعمل فيه مجموعة من املركز هو م. مع املنطقة

  .املتعلقة بآسـيا الوسطى وتكلدوليني من مضهنم علامء ابرزين يف جمال ادلراسات إالسالمية، والرشق ٔاوسطية 

 
Centre for Arab & Islamic 

Studies (Middle East & Central 
Asia)‐CAIS 

 
 

 جامعة سيدين –اللغة العربية والدراسات اإلسالمية قسم 
قام قسم اللغة العربية وادلراسات إالسالمية يف جامعة سـيدين بتأسيس برانمج يقدم مهنجًا متاكمًال لدلراسات 
اجلامعية وفوق اجلامعية، حيث ّمت فيه دمج وحدات دراسـية جمال اللغة العربية وأالدب مع وحدات دراسـية عن 

يقدم القسم دورات دراسـية يف . جممتعات، وثقافات، وسـياسات العامل العريب احلديث والرشق أالوسطإالسالم و 
اللغة العربية خملتلف أالغراض سواء ٔااكنت من ٔاجل تعمل املهارات أالساسـية للغة العربية، ٔاو السـتخداهما يف جمال 

 .ة، ٔاو العمل اجملمتعيالعمل، ٔاو التعلمي، ٔاو القانون، ٔاو الصحة، ٔاو إالعالم، ٔاو الرتمج

 
Department of Arabic and 

Islamic Studies 
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  م٢٠١٣أسرتاليا لعام أبرز الفعاليات الثقافية يف : ثامنال فصلال
وقد ٔاصبحث املهرجاانت والفعاليات الثقافية مسة تمتزي هبا . ٔاسرتاليااملتفرد اذلي تمتزي به  فعاليات سـنوية حتتفي ابلتنوع الثقايف ٔاسرتالياتقام يف 
بعض هذه الفعاليات صغرية يمت تنظميها عىل نطاق جاليات ومجموعات جممتعية . يف لك زماٍن وماكن، حيث تقام املئات مهنا يف لك عام ٔاسرتاليا

ختص تكل اجلاليات واجملموعات، يف حني ٔان بعض الفعاليات أالخرى كبرية تتلعق بربامج وطنية ٕاحتفاءًا مبناسـبات حملية ؤاحداث اترخيية 
مسـتوى العاملية وتتاح فهيا الفرص للفرق واملشاركني واحلضور من اكفة  ٕاىلوتدمعها مؤسسات وطنية ُكربى ودوائر حكومية ما جيعلها ترىق 

  .م٢٠١٣أسرتاليا يف عام بفعاليات اليت ٔاقميت يسلط هذا الفصل الضوء عىل ٔابرز ال. ٔارجاء العامل
  

 الفعاليات واملناسبات الوطنية يف أسرتاليا: أوالً    ١٫٨

Australia Day   يناير ٢٦ − ألسرتاليا الوطني اليوم

   

 

 فعالية وطنية

هو مناسـبة لالحتفال ابذلكرى السـنوية ٔالول يوم قام فيه القبطان آرثر  ٔالسرتاليااليوم الوطين 
تتخلل هذا اليوم فعاليات . م١٧٨٨يناير  ٢٦يب برفع العمل الربيطاين يف سـيدين يف يوم فيل 

مرفأ سـيدين  حولففي سـيدين، يتجمع االٓالف . متنوعة ومتفرقة يف اكفة ٔارجاء ادلوةل
)Sydney Harbour (وحفالت هرجاانت ٔاطعمةوتزخر بقية املُدن مب . ٕالقامة فعاليات مائية ،

حفالت ليلية، ومواكب وفعاليات رايضية، ومعارض ثقافية واترخيية، شاطئية، وهمرجاانت و 
 أالسرتاليةة نسـيوتُقام ٔايضا مضن هذه الاحتفاالت مراسـمي منح اجل . وعروض ٔالعاب انرية
ني لالحتفاء ابنامتهئم أالسرتاليهذا اليوم مناسـبة سـنوية مجليع ويُعترب . ترحيبًا ابملواطنني اجلُدد

 . ٔالسرتاليا

 

    

Anzac Day   ابريل ٢٥ − األنزاك يوم

   

 

 فعالية وطنية

ٔابريل من لك عام، هو ٔاحد ٔاكرب املناسـبات  ٢٥يوم أالنزاك، اذلي يمت الاحتفال به يف
لالحتفال ابذلكرى السـنوية ٔالول معركة عسكرية كبرية حارب فهيا اجلنود  ٔاسرتالياالوطنية يف 
يمت تنظمي مسريات عسكرية صباحية . عاملية أالوىلون والنيوزيلنديون ٔاثناء احلرب الأالسرتالي

ون للتعبريعن احرتاهمم مجليع من شاركوا يف أالسرتالييف اكفة ٔارجاء ادلوةل، حيث يتجمع 
واحلامك العام  أالسرتايلحيرض الاحتفال الرمسي هبذه املناسـبة الوطنية رئيس الوزراء . املعارك
 . هول يف اكنربا، وتقام يف ساحة نُصب اجلندي اجمل ٔالسرتاليا
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New Year’s Eve   ديسمبر ٣١ − السنةليلة رأس 

   

 

 فعالية وطنية

وأالمسـية السابقة لبداية السـنة اجلديدة يف ) Christmas(تصادف ٕاحتفاالت ٔاعياد امليالد
ويه مناسـبة حتتفل هبا لك ادلول الغربية، ومبا ٔان ٔاسرتاليا  .ذروة فصل الصيف ٔاسرتاليا
تكرث  .عامل من حيث التوقيت، فتجهتد ٔان يكون احتفالها ممزيًا لكونه أالول يف العاملتسـبق ال

املهرجاانت خالل هذه الفرتة اليت تتخللها الرتانمي وأالغاين يف املتزنهات، واملنافسات 
وتتنوع . الرايضية، واحتفاالت راجئة يف الساحات العامة وفعاليات ثقافية من الطراز العاملي

. وإاللتقاء ابلساكن احملليني أالسرتايل اكفة ٔارجاء ادلوةل للتعرف عىل ٔاسلوب احلياة الفرص يف
. تتألق سـيدين وتزهو بفعالياهتا الراقية وعروض أاللعاب النارية الليلية عىل جرس مرفأ سـيدين

ٔاّما يف ملبورن وبرزبن، فتقام حفالت شاطئية؛ بيامن تكرث حفالت املتزنهات يف بريث 
يف جانٍب آخر، تقام يف هوابرت فعالية السـتقبال متسابقي اليخوت القادمني من و. ؤادليد

   .سـيدين بعروض أاللعاب النارية اليت يمت اطالقها من الواهجة املائية املمزية للمدينة
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 :الفعاليات واملناسبات عىل مستو الواليات واملقاطعات: ثانياً    ٢٫٨
  

 تراليةاألسمقاطعة العاصمة    ١٫٢٫٨

National Multicultural Festival   فرباير ٩− ٦ − الوطني ةالثقافي عدديةالت مهرجان

   

 

 يف تقام اليت املهرجاانت ٔاّمه ٔاحد اكنربا يف السـنوي الوطين ةالثقافي دديةالتع همرجان يُعد
 ميةاملق  واجلاليات الشعوب خمتلف وثقافات تراث عىل لالطالع فرصة من يتيحه ملا ٔاسرتاليا

 هذا يف املشاركة عىل الثقافية وملحقياهتا سفاراهتا يف ممثةل ادلول مجيع وحترص. ٔاسرتاليا يف
وقد  .واحلضارية الثقافية واجنازاهتا برتاهثا أالخرى واجملمتعات أالسرتايل اجملمتع لتعريف املهرجان

لثقافية يف ٔاسرتاليا عىل اململكة العربية السعودية يف ٔاسرتاليا ونيوزلندا وامللحقية ادٔابت سفارة 
 .املشاركة جبناح يف هذا املهرجان سـنواي

 
 

Centenary of Canberra  ارسم١٢   ‐ كانربادينة مل املئوية الذكر 

   

 

فرصة مارس، وقد اكنت  ١٢احتفلت ٔاسرتاليا هذا العام ابذلكرى املئوية للعامصة اكنربا يف
سـمتر هذا او . أالسرتاليةف عن كثب عىل العامصة ني والزّوار للتعر أالسرتاليرائعة لاكفة 

الصورة امجليةل  تالربانمج ملدة سـنة اكمةل وتتخلهل مجموعة من الفعاليات املثرية اليت عكس
الاحتفال مت وقد . أالسرتايللاكنربا وساكهنا واملعامل وأالحداث اليت شّلكت التارخي  واملرشقة

 واحدة من ٔاعظم ُمدن العامل؛ ويف الوقت ذاته متك اوتراهث هااترخي وابراز ذلكرى املئوية لاكنربا اب
لفعالية فرصة للجميع لالحتفال واكنت هذه ا. سليط الضوء عىل حارضها ومسـتقبلها املرشقت 

  .إبجنازات وطموحات املدينة
 

 

Floriade   أكتوبر ١٣ – بتمرب س١٤   ‐ الزهور مهرجان

   

 

، حيث تزتيّن من لك عام كتوبرام يف شهري سبمترب و يو  ٣٠يسـمتر عبق هذا املهرجان ملّدة
همرجان الزهور ٕاضافة مومسية تزهو ويعد . مباليني الزهور يف فصل الربيع العامصة أالسرتالية

تتخلل هذا و . بألوان رائعة تضفي مزيدًا من امجلال عىل حدائق ومتزنهات اكنربا اخلرضاء
كام يمت عرض ٔافالم ومّد . العامةاملهرجان ورش معل ومعارض وحفالت يف الساحات 

. أالسرتاليةاملعارض، واملعامل البارزة ؤاماكن اجلذب يف العامصة  ٕاىلمسارات من الزهور 
زائر من اكنربا ومن والايت ٔاسرتالية ٔاخرى،  ٤٠٠٬٠٠٠ يسـتقطب همرجان الزهور سـنواًي ٔاكرث منو 

 .ؤايضا زّوار من ٔاحناء العامل
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Canberra International Music Festival    مايو ١٩−١٠ −  الدويل للموسيقى كانربا مهرجان

   

 

وتتخلهل عروض موسـيقى . يف اكنربا) Exhibition Park(يُقام هذا املهرجان يف ساحة املعارض
متنوعة، وتتوفر فيه املقايه، واالٔكشاك ومنطقة فنون جممتعية ممتزية لعرض من ثقافات ورقص 

. وبيع الهدااي املتنوعة أالسرتاليةؤاماكن لعرض خمتلف الفنون اليدوية  مجموعة من الفنون،
لقد وصل عدد زّوار . خشص ٥٠٠٠وتتوفر مساحة للخيام جبوار ماكن املهرجان تتسع لـ 

حفل،  ١٠٠يقام يف املهرجان ٔاكرث من و . خشص ٥٠٬٠٠٠ ٕاىل م٢٠١١املهرجان يف عام 
حية يف الساحات العامة، وورش معل حول وهمرجان سيامنيئ، والعديد من العروض املرس 

كام .صناعة وعزف وٕاصالح االٓالت املوسـيقية، والفنون املرئية، وفقرات للقصص والشعر
 .للفنون اليدوية مقصورة ٦٠حيتوي املهرجان عىل 

 

   

Art, Not Apart   مارس ١٦ - "يتجزأ ال الفن" مهرجان

 

 

ة كبرية من الفنانني من خمتلف اخللفيات، من بيهنم مجموع "الفن ال يتجزٔا" همرجانجيمتع يف 
عامة، وفناين الساحات ال موسـيقيني، وشعراء، ورسامني، وحناتني، وسيامنئيني، وفناين 

ومتثل الفعالية فرصة ساحنة لعموم الناس مبختلف فئاهتم واهامتماهتم ليجمتعوا يف . احلياكة
تع املشاركون يف الفعالية بتناول أالطعمة، يسـمت و . ساحات مجيةل لتبادل ٔاطراف احلديث والتزنه

   .الفنانني ٔاثناء تقدميهم ٔالعامهلم وفقراهتم ٕاىلومشاهدة املعارض، واحلديث 
 

   

ENLIGHTEN   مارس - "إضاءات"فعالية

   

 

فعالية ٕاضاءات يه جزء من همرجان اكنربا، وتعكس منظورًا جديدًا عن ٔاكرث ٔاماكن اجلذب 
 ٔاسرتالياعرض مقام معارض ليلية يف تخالل هذه الفعالية و . عروض ليليةخالل  أالسرتالية
 National Library of( أالسرتالية؛ واملكتبة الوطنية )National Gallery of Australia(الوطين

Australia ( وكويسـتاكون)Questacon( . مثل أالسرتاليةيمت تزيني العديد من املباين الوطنية و ،
فقرات وعروض حية، وجوالت ٔايضًا وتتخلل هذه الفعالية . بأنوار متألقة ليالً الربملان، مبىن 

 . ات نقاشحلقسـياحية و 
 

 

Festival of Australian Children's Literature   مارس −  األسرتايل الطفل أدب مهرجان

   

 

 "سلو ري"تخلل هذا املهرجان معارض صغرية متنوعة حتتوي عىل ٔاعامل فنية من ٔارشـيفي 
و  "ديكسن"و  وسط املدينةو  "بلكونن" وغريها من أالعامل يف املكتبات العامة يف

كام يتضمن املهرجان برامج ثقافية وورش معل .  "وودن"و  "قنونار ااتق"و  "ٕارينديل"
 (Gabrielle Lord)جابرايل لورد  وهذا العام اكن هناك لقائني مع الاكتبني املشهورين. ولقاءات

 .(Andy Griffiths) آندي قريفيثو 
 



   

 

 

 أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف   
 

 ٩٨صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

   

 والية نيوساوث ويلز   ٢٫٢٫٨

Sydney Festival   يناير − سيدين مهرجان

   

 

، يٌقام يف شهر يناير من لك عام منذ ٔاسرتالياهمرجان سـيدين من ٔاكرب همرجاانت الفنون يف
فعالية يشارك  ١٠٠حيتوي برانمج املهرجان عىل ٔاكرث من . ويسـمتر ملّدة ثالثة ٔاسابيع م١٩٧٧

فقرات الربانمج عىل عروض موسـيقية ورقصات  وتتضمن. فهيا فنانون حمليون وعامليون
. حوارات مع الفناننيرئية و املفنون لل ، وفقرات درامية، وعروض هبلوانيةتقليدية، وعروض 

 حوايلزائر لفعالياته املقامة يف الساحات املفتوحة، و  ٥٠٠٬٠٠٠ حوايليسـتقطب املهرجان و 
يمت تنظمي همرجان سـيدين من ِقبل حكومة والية نيوساوث و . زائر لفعالياته املغلقة ١٥٠٬٠٠٠

الوجه، تتخلل املهرجان أيضا ٔانشطة ٔاخرى مثل الرمس عىل . ويلز وجملس مدينة سـيدين
 . والسـباقات، وعروض الطائرات الورقية وغريها من أالنشطة املتنوعة

 

   

Sydney Film Festival   يونيو − للسينام سيدين مهرجان

   

 

يُعد همرجان سـيدين للسيامن ٔاحد ٔاكرب ؤاطول املهرجاانت العاملية للسيامن، وهو الفعالية الثقافية 
عرض فيه ٔاكرث من ييوم، و  ١٢يسـمتر املهرجان ملدة . "ساوث ويلز نيو"والية الرئيسة يف 

دوةل من اكفة  ٥٠سيامنيئ، وبرامج واثئقية، ؤافالم قصرية تشارك فهيا ٔاكرث من  فيمل ١٠٠
يمت عرض أالفالم يف دور عرض يف اكفة ٔارجاء املدينة، مبا يف . ٔاحناء العامل ومبختلف اللغات

 State"مرسح الوالية ذكل  Theatre" جورج سرتيت"عرض السيامنيئ يف ودور ال" ،
يرشف إالحتاد ادلويل و . "ساوث ويلز نيو"والية يف  معرض الفنونو  "جيندي ٔاوبرا كويز"و

 Federation Internationale des Associations de Producteurs de(مجلعيات منتجي أالفالم 

Films (فعاليات السيامنئية املتنقةل ويشـمتل برانمج ال. عىل املسابقة الرمسية يف هذا املهرجان
 . جاء ادلوةل عىل مدى عاٍم اكملر ٔاماكن متنوعة يف اكفة أ  ٕاىلمضن هذا املهرجان عىل زايرات 

 

   

The Henry Lawson Festival   يونيو −  لوسون هنري مهرجان

   

 

. يف شهر يونيو سـنوايً " نيو ساوث ويلز"يف " قرينفل"يُقام همرجان هرني لوسون يف مدينة 
يه مسقط رٔاس هرني لوسون، ٔاحد ٔافضل الشعراء ومؤلفي القصة القصرية " قرينفل"

 ١٠يونيو، واسـمتر حىت يوم إالثنني  ٦وقد افتتح املهرجان هذا العام مساء امخليس . احملبوبني
يشـمتل و . يونيو، حيث تتخلهل مجموعة كبرية من املعارض، والفعاليات، والفقرات الرتفهيية

ا عىل مجموعة متنوعة من معارض الفنون، ؤانشطة لٔالطفال، وعروض موسـيقية، املهرجان ٔايض
 .  وعروض سـيارات
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Vivid Sydney   يونيو − "الزاهي سيدين" مهرجان

   

 

تزدان مدينة سـيدين يف لك عام بأنوار زاهية وملونة وتعلو فهيا أصوات املوسـيقى خالل 
ويُعد دار أالوبراء يف سـيدين من ٔابرز املعامل . اللييل" حلياةسـيدين النابضة اب"فعاليات همرجان 

، وعروض موسـيقية سـياحة مائيةاليت يمت تزييهنا ابٔالضواء امللونة تصاحهبا فعاليات رحالت 
كام تشـمتل فعالية تبادل أالفاكر النابضة ابحلياة . يقدهما فنانون حمليون وعامليون يف دار أالوبرا

يسـمتر املهرجان ملدة و . فتوحة يشارك فهيا مفكرون عامليون ابرزونعىل حوارات ومناظرات م 
  .يوم، ويسـتقطب مجيع رشاحئ اجملمتع من خمتلف الفئات العمرية ١٨

 

   

Opera on Sydney Harbour   ابريل/ مارس  − سيدين مرفأ يف األوبرا

   

 

ية مشهورة، ويمت تقدميها تشـمتل هذه الفعالية السـنوية عىل عروض ٔاوبرا تشارك فهيا فرق عامل 
تخلل هذه الفعالية ي . يف مرفأ سـيدين املذهل يف واهجة دار ٔاوبرا سـيدين وجرس مرفأ سـيدين

عروض ٔاوبرا عاملية خضمة عىل خشـبات مسارح خضمة حيث يرتدي العارضون ٔازايء مجيةل، 
  .وتضاء املسارح بأضواء ابهرة

 

 

Sydney Writers' Festival (SWF)  تـّاب ينسيد مهرجان  مايو٢٦−٢٠ - للكُ

   

 

همرجان سـيدين للُكتـّاب هو فعالية سـنوية يمت تنظميها مضن فعاليات آداب عاملية، وهو اثلث 
مهنا % ٦٠تتخلل املهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات، . ٔاكرب همرجان من نوعه يف العامل

ورش معل، ؤانشطة قراءة، نقاش، ومقابالت فردية، وحوارات، و  حلقاتجمانية، مبا يف ذكل 
وعروض مرسحية، وإالعالن عن ٕاصدارات ٔادبية، وعروض سيامنئية، ؤانشطة قراءة 

من  ٣٠٠ حوايلزائر و يشارك فيه  مائة ٔالف حوايليسـتقطب املهرجان و . للشـباب، ومعارض
يُقام و . م٢٠١١حصائية عام إ فعالية، وذكل وفق  ٣٠٠خالل من الُكتاب احملليني والعامليني 

  .نيوساوث ويلزهرجان يف ٔاماكن متفرقة يف قلب مدينة سـيدين، وضوايح سـيدين الغربية ؤاقلمي امل 
 

   

Sutherland Shire Writers' Festival   تـّاب "شاير سذرالند" منطقة مهرجان  نوفمرب١٨− ١٦ − للكُ

   

 

االٓن يشـمتل  ، حيث ٔاصبحم٢٠٠٩بدٔا هذا املهرجان بدايًة متواضعة ؤاخذ يف التوسع منذ عام
عىل ورش معل، وإالعالن عن ٕاصدار كتب، وجلسات تشاور حول إالصدارات 

جبانب تركزي املهرجان عىل املطبوعات التعلميية وعىل . واملطبوعات، وحوارات مع املؤلفني
الرتوجي للُكتاب والنارشين  ٕاىلتشجيع الُكتاب والفنانني إاليضاحيني، فٕانه هيدف ٔايضا 

يشارك يف املهرجان خنبة من الُكتاب الكبار واملبتدئني، وهتدف مواضيع و . مني ودمعهأالسرتالي
  .أالسرتايلعكس تنوع ميول وجماالت الُكتاب يف اجملمتع  ٕاىلاملؤلفات املسـتعرضة 
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ROSE SCOTT WOMEN WRITERS' FESTIVAL   يوليو ٢٠−للكاتبات "سكوت روز" مهرجان

   

 

" روز سكوت"املُسمى عىل ٕامس" همرجان روز سكوت للاكتبات" م ٕانطالقة٢٠١٣يشهد عام 
يه ٕاحدى النساء " روز سكوت. "القائدة املناضةل من ٔاجل منارصة النساء وأالطفال احملرومني

سات  رابطة "م، واليت تكونت من ٔاعضاهئا ١٨٨٩يف عام " للجمعية أالدبية النسوية"املؤّسِ
. د"و " روز سكوت"وقد قامت . م١٨٩١عام يف نيوساوث ويلز يف " التضامن النسوية

مناضةل مثابرة " روز سكوت"واكنت . م١٩٠١يف عام " اندي النساء"بتأسيس " ماري بوث
من ٔاجل حقوق النساء وأالطفال، وتضامنت مع العديد من املنظامت من ٔاجل حتسني ٔاحوال 

بية يف هذا اجملال أالشخاص العاجزين عن ادلفاع عن حقوقهم، ولها الكثري من أالعامل أالد
 .مؤرشفة يف مكتبة ميتشـيل
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  والية فيكتوريا   ٣٫٢٫٨

Melbourne International Flower and Garden Show   مارس − واحلدائق للزهور الدويل ملبورن معرض

   

 

يُقام معرض ملبورن ادلويل للزهور واحلدائق يف فصل اخلريف من لك عام، حيث تزهو املدينة 
. ةل ملونة من الزهور والنبااتت يف فعالية تقام يف مبىن املعارض املليك وحدائق اكرلتونحبُ 

. هذا املعرض هو ٔاكرب معرض سـنوي للزهور واحلدائق يف نصف الكرة أالرضية اجلنويبويعترب 
تتخلل املهرجان عروض رائعة تعكس ٕابداعات وشغف ٔافضل مصممي الفنون النباتية 

تُعد حدائق اكرلتون . شـمتل املهرجان عىل فعاليات ترفيه ملتعة اكفة ٔافراد العائةلكام ي . نيأالسرتالي
مثاًال ممتزيًا حلدائق القرن التاسع عرش، وتضم ٔاقسام خمططة ابٔالجشار، وحبريات صغرية ؤاماكن 

 .عديدة لالسرتخاء والاسـمتتاع بساحات ملبورن اخلرضاء
 

    

Melbourne International Comedy Festival   ابريل ٢١ − ارسم ٢٧ - للكوميديا الدويل ملبورن مهرجان

   

 

تسـمتر . همرجان ملبورن ادلويل للكوميداي هو ٔاحد ٔاكرب ثالثة همرجاانت كوميدية يف العامل
فعاليات املهرجان ملّدة ثالثة ٔاسابيع ونصف يف لك عام، حيث تصبح ملبورن مركزًا للكوميداي 

فعاليات يف املهرجان تتخللها عروض كوميدية، ومرسحية، وعروض تقام عدة . خالل هذه الفرتة
. يف الساحات العامة، وعروض سيامنئية وتلفزيونية، وفقرات ٕاذاعية وفقرات فنون مرئية

نسمة، ماكنهتا كواحدة من  ٦٠٠٬٠٠٠حتلت هذه الفعالية، ابحرازها نسـبة حضور بلغت او 
يع حميب الكوميداي ما يرضهيم يف هذه الفعالية الزاخرة جيد مج . ٔاسرتاليأاكرب الفعاليات الثقافية يف 

مبجموعة متنوعة من ٔافضل الفقرات املرسحية والفنية احمللية والعاملية اليت يمت تقدميها يف ٔاماكن 
  .متنوعة أالشاكل وأالجحام يف املدينة

 

    

Melbourne Fringe Festival   اب ملبورن مهرجان دّ  براكتو ٦ −بتمربس ١٨ - للهُ

   

 

. يه منظمة غري رحبية تقوم بتنظمي همرجان ملبورن للهداب السـنويملبورن للهُّداب منظمة
توفر املنظمة للفنانني أالدوات الالزمة لتطوير، وتقدمي ٔاعامهلم والرتوجي لها، وابلتايل تسهم يف و 

جان عبارة عن فعالية املهر . امجلع بني الفنانني واملهمتني ابلفنون لتكوين شـبكة ٔاعامل فنية وطنية
سـنوية مفتوحة تلتقي فهيا مجموعة كبرية من الفنانني من خمتلف اجملاالت يضمهم برانمج الفنون 

يُعد الربانمج إالبتاكري و . املسـتقةل التابع للمنظمة من ٔاجل تطوير وتقدمي أعامهلم يف املهرجان
  .اليت يشـمتل علهيا املهرجان لتطوير الفنون من ٔاّمه برامج املنظمة ملبورن للهُّدابوبرانمج 
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Melbourne International Art Fair   أغسطس  ٢٥−٢٣  - للفنون الدويل ملبورن معرض

   

 

دور  ٨٠معرض ملبورن ادلويل للفنون هو معرض ٔالبرز الفنون املعارصة تقدهما ٔاكرث من 
رمس، وحنت،  ٔاعاملعىل  تقام هذه الفعالية لك عامني وتشـمتل. عرض حملية وعاملية خمتارة

تخلل هذه ي . فنان ٩٠٠يت يشارك هبا ٔاكرث من وتصوير فوتوغرايف، وفنون الوسائط املتعددة ال
الفعالية معارض للفنون املعارصة من منطقة دول آسـيا واحمليط الهادي؛ وحمارضات وندوات مع 

 ٣٠٬٠٠٠ حوايلطب يسـمتر املعرض ملّدة ٔاربعة ٔاايم ويسـتقو . الفنانني واملنظمني للفعاليات
يتيح معرض ملبورن للفنون للزّوار الفرصة ملشاهدة واقتناء ٔاعامل فنية عالية اجلودة من و . زائر

 .ٕابداعات فنانني ٔاسرتاليني وعامليني مشهورين
 

  

Melbourne Winter Masterpieces   ابريل ٢ – مارس  ١٩ -  الفنية للتحف الشتوي ملبورن معرض

   

 اليت الشـتوية السـنوية املعارض ٔاكرب من سلسةل الفنية للتحف الشـتوي ملبورن معرض يضم
 عرض دور املعارض هذه يف تشاركو . ملبورن يف شهرةً  الثقافية أالماكن ٔاكرث يف تقام

 املعايري ذات الفنية أالعامل مسـتوايت ٔاعىل تقدم العامل ٔاحناء اكفة من مرموقة ومؤسسات
 معارض شـمتلتا وقد. واحملليني العامليني الزّوار من برياً ك  عدداً  الفعالية تسـتقطب. العاملية
 وكبار ودايل، بياكسو، ٔاعامل من معروضات عىل السابقة الشـتوية الفنية للتحف ملبورن
 خمتلفة ٔاماكن يف سـنوايً  املعرض يقامو  ."كوليكشن غوغهنامي" من ومعروضات أالوربيني، الفنانني
 .املتحركة للصور ٔالسرتايلا واملركز ملبورن متحف مثل ملبورن يف

 

Mildura Palimpsest Biennale   أكتوبر ٧− ٤ -  فنونلل ميلدورا معرض

   

 

لك عامني، وهو فعالية تُعىن ابلفنون املرئية تسـتقطب مشاراكت  فنونيُقام معرض ميدلورا لل 
ض ميدلورا يويل معر و . من فنانني يف جمال الثقافة والبيئة يف ميدلورا ومنطقة مريي دارلينغ

توفري فرص  ٕاىلهيدف املعرض و . ٕاهامتمًا كبريًا ابجلودة وابلفن املعارص يف اكفة أالوجه للفنون
يُقام معرض و . للحوار بني فناين املنطقة والفنانني الوطنيني وادلوليني، يف شـىت اجملاالت الفنية

 . م٢٠١٣ٔاكتوبر  ٧ ٕاىل ٤التاسع يف الفرتة من  للفنونميدلورا 
 

  

Melbourne International Arts Festival    أكتوبر ٢٧− ١١ − للفنون الدويل ملبورن مهرجان

   

 

يوم، وهو  ١٧يُقام همرجان ملبورن ادلويل للفنون يف شهر ٔاكتوبر من لك عام ويسـمتر ملدة
ظى بسمعة ممتازة الحتوائه عىل فعاليات الفنون ادلولية يف ٔاسرتاليا، وحي ٔاحد ٔابرز همرجاانت

رتالية وعاملية ممتزية يف جماالت الرقص، والفنون املرسحية، واملوسـيقى، والفنون املرئية، ٔاس
اكن املهرجان يُعرف ابمس . وفنون الوسائط املتعددة، وفعاليات جمانية يف الساحات العامة

 همرجان ملبورن ادلويل للفنون، وامسه الشائع حالياً  ٕاىل، مث ّمت تغيري الامس "سـبوليتو ملبورن"
 ".همرجان ملبورن"هو 

 



  

 

 

  أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف 
 

 ١٠٣صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 

Melbourne Writers' Festival  تـّاب ملبورن مهرجان  غسطسأ ٢٢− يوليو١٩ – للكُ

   

 

كام . ني والعاملينيأالسرتاليمن ٔافضل الُكتـّاب ٣٠٠ حوايليمت يف هذا املهرجان عرض ٕاجنازات
التارخيية، و لسـياسـية تمت مناقشة ٔاعامل يف شـىت اجملاالت مبا يف ذكل الرواايت العاطفية وا

وتتخلل املهرجان ٔايضًا . مقابةل ٢٧٠والقصص القصرية، ولك ذكل مضن برانمج يشـمتل عىل 
وحتتوي فعاليات املهرجان عىل برانمج . "فدريشن سكوير"ندوات وفعاليات ٔاخرى تقام يف 

   .للمدارس، وورشة معل، وسلسةل حمارضات تعقد يف قاعة مدينة ملبورن
 

 

World Matters Literary Festival   أكتوبر ٣٠−١ − األديب العاملية الشؤون مهرجان

   

 

وهتدف . يمت يف هذا املهرجان اسـتعراض لٔالفاكر اليت من املمكن ٔان حتدث فرقا يف العامل
رفع  ٕاىلمشاراكت الصحافيني والشعراء والروائيني والنقاد والباحثني واالٔاكدمييني البارزين 

والثقافية وأالدبية وخلق منتدايت للنقاش  ااي السـياسـية والاجامتعيةوى الوعي ابلقضمسـت
  ."ٕالثام"يف ضاحية " مونزتالفات" ويُعقد يف. وحتديد املعاجلات

 

 

 

  



   

 

 

 أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف   
 

 ١٠٤صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 والية كوينزالند   ٤٫٢٫٨

Brisbane Festival   سبتمرب ٢٨− ٧ − برزبن مهرجان

   

تخلهل برامج ي شهر سبمترب من لك عام، و  همرجان برزبن هو همرجان من الطراز العاملي يُقام يف
مثرية حتتوي عىل عروض موسـيقية، ومرسحية، وعروض رقص، وفقرات كوميدية، ؤاوبرا، 

 .وغري ذكل الكثري هبلوانيةوعروض 

 
 

Yungaburra Folk Festival   أكتوبر ٢٧−٢٤ − ةالشعبيللفنون  "يونقابورا" مهرجان

   

 

همرجان موسـيقي يُقام يف قرية يونقابورا التارخيية الواقعة يف  الشعيب هو "تيبل الندز"همرجان 
يمت خالل هذا و ". همرجان يونقابورا الشعيب"يُعرف املهرجان ٔايضا إبمس . شامل كويزنالند

املهرجان الاحتفال ابلتقاليد املتنوعة من خمتلف ٔاحناء العامل من خالل معزوفات موسـيقية، 
ويشارك فيه موسـيقيني، وراقصني، . وفنون يدوية، ورقصات، هبلوانيةوقصص، وعروض 

وحبريات  يونقابورا حتيط هبا غاابت مطرية .وهبلوانيني، وكوميديني، ومقديم عروض همرجاانت
 . "ماونت ابرتل فرير"وشالالت، ويوجد فهيا ٔاعىل جبل يف كويزنالند، وهو جبل 

 

Anywhere Theatre Festival (Brisbane)   مايو ١٩− ٨  – )برزبن( "ني ويراي" مرسح مهرجان

   

 

 ٢٦٥عرض ؤاعامل  ٢٧٠، وًإانتاج ٤٩يف هذا العام " ٕايين وير"يشهد همرجان مرسح 
منتجني وممثلني وراقصني وكوميديني وخمرجني ومطربني وُكتاب مرسحيني وحمريك ُدىم 

للتطور  تطاع هذا املهرجان وضع بنية حتتيةاسـ خفالل ثالث سـنوات فقط، . ومصممني حمليني
معل مرسيح حميل، متفوقًا بذكل عىل منظامت الفنون أالخرى  ١١٧الاحرتايف والابتاكري لـ 

ن وهو املهرجا. زائر ٦٦٬٠٠٠ٔاكرث من  ٢٠١٢وقد اسـتقطب املهرجان يف عام . يف كويزنالند
ٔافضل تسعة همرجاانت "مضن  "جمةل رشكة كوانتاس للطريان" الوحيد يف برزبن املدرج يف 

وقد مت توجيه دعوة ٕالدارة املهرجان ٕالقامته يف عدة مدن عاملية مثل ملبورن وميالن . "عاملية
  .وغريها

 

 

Brisbane Writers Festival  تاب مهرجان  سبتمرب ٨− ٤ − برزبن كُ

   

 

يسـتقطب املهرجان ٔافضل الانتاجات و . يُعد همرجان ُكتاب برزبن ٔابرز فعالية ٔادبية يف كويزنالند
ويسـمتر  يُقام املهرجان يف شهر سبمترب من لك عامو . أالدبية احمللية والوطنية والعامليةوأالفاكر 

الفن احلديث  ملعرضملّدة مخسة ٔاايم، ويمت تنظميه يف مكتبة والية كويزنالند العامة املقابةل 
Gallery of Modern Art كويزنالند للفنون  ومعرضQueensland Art Gallery  يف

 .لهنر برزبن الضفة اجلنوبية
 



  

 

 

  أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف 
 

 ١٠٥صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

Reality Writes & Reality Bites  تاب مهرجان  يوليو ٢٨−٢٥ − الواقع كُ

   

 

يسـتقطب هذا املهرجان مجموعة كبرية من القراء ؤابرز ُكتاب كويزنالند ولك من هل ٕاهامتم 
يشـمتل برانمج املهرجان عىل جلسات مع العديد من الُكتاب، و . ابٔالحداث العاملية اجلارية

يركز املهرجان و . نب ورش معل، وفرص لتطوير املهارات، ونصاحئ همنية من ذوي اخلربةجبا
عىل أالعامل أالدبية الواقعية غري الروائية ٔاو اخليالية، حيث يقوم املؤلفون بتقدمي ٔاخبار ٔاو 

 .كتاابت عن هذا النوع من أالعامل
 

Voices on the Coast: A youth literature festival   مايو ويونيو −  الساحل عىل أصوات :للشباب ديباأل هرجانامل

   

 

من الصف ويسـهتدف رشحية طالب املدارس "صنشاين كوست"مدينة يُقام هذا املهرجان يف 
من طالب املدارس من  ٤٥٠٠ ٕاىليسـتقطب املهرجان ما يصل و . اخلامس وحىت الثاين عرش

رك يف املهرجان مجموعة من ٔابرز املؤلفني، يشاو . "هنرتالند"و "صنشاين كوست" مدينيت ٔارجاء
ني والعامليني، حيث أالسرتاليوالُكتاب، والفنانني إاليضاحيني، والشعراء، ومقديم العروض 

  .ت نقاش وورش معل يشارك فهيا الطالب والشـبابحلقايلتقون ويقدمون ٔاعامهلم ويقميون 
 

   

 

   



   

 

 

 أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف   
 

 ١٠٦صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 

 أسترالياوالية جنوب    ٥٫٢٫٨

Adelaide Festival   شهر مارس – أدليد مهرجان
   

 

. عام ٥٠بدٔا تنظميه منذ ٔاكرث من  حيث .همرجان ٔادليد هو ٔاحد ٔاكرب الفعاليات الفنية العاملية
يشـمتل املهرجان عىل ٔابرز ٕانتاجات املسارح العاملية، وعروض موسـيقية من الطراز العاملي، و 

  .وعروض رقص، وعروض فنون مرئية من ٔاعامل فناين مشهورين
 

 

Adelaide Fringe   مارس ١٧− فرباير  ١٥ –  أدليد يف ابدّ اهلُ  مهرجان

   

 

 ٤ ةٔادليد ويسـمتر ملدّ  مدينة همرجان الهّداب يف ٔادليد هو همرجان سـنوي مفتوح للفنون يُقام يف
املشاركة يف هذا املهرجان مفتوحة للجميع ّممن دلهيم و . ٔاسابيع خالل شهري فرباير ومارس

ويُعد هذا املهرجان من ٔاكرب الفعاليات للفنون . ٔاو معارض ٔاو فعاليات ثقافية فقرات عرض،
ينتج عن هذه الفعاليات واحدًا من ٔاكرث املهرجاانت الفنية تنوعًا يف و . واليت تقام يف ٔاسرتاليا

 ٤٠٠٠يسـتقطب املهرجان ٔاكرث من و . العامل، اذلي يشـهتر حبداثة أالفاكر، والتلقائية واملرح
كوميدية،  اً فعالية تضم عروض ٩٠٠والعامل للمشاركة فامي يزيد عىل  ٔاسرتاليافة ٔارجاء فنان من اك

  .، ورقص، وسيامن، وفنون مرسحية، وفنون مرئية وتصمميهبلوانيةو 
 

SALA Festival   أغسطس ٢٥−٢ − فنون احليةلل جنوب أسرتاليا مهرجان

 

 

 فناين مواهب بتنوع حيتفل عاما ١٥ مدى عىل "احلية للفنون ٔاسرتاليا جنوب همرجان" ظّل
 املرئية اجملمتعية الفنون جمال يف لالبتاكر همرجان ٔاكرب املهرجان هذا يُعد. ٔاسرتاليا جنوب والية
 عرض، ودور ومقايه، معارض، تخلهلي و  فنان ٣٠٠٠ من ٔاكرث فيه يشارك حيث ،ٔاسرتاليا يف

  .وإالقلميية احلرضية أاسرتالي جنوب والية ٔارجاء اكفة يف ابتاكرية وساحات

 

 

WOMADelaide    مارس ١١− ٨  – مهرجان عامل املوسيقى للفنون والرقص

   

 

ؤاصبح ٔاحد املهرجاانت املفضةل يف  م١٩٩٢بدٔا همرجان عامل املوسـيقى للفنون والرقص يف عام
تتخلل املهرجان فقرات عروض موسـيقية وورش معل عىل خشـبة سـبعة مسارح . ٔاسرتاليا
ا أفضل املوسـيقيني والراقصني العامليني، هذا جبانب عروض مسارح الساحات املفتوحة، يؤدهي

املشهور، وهناكل ٔايضا جلسات  ـيللطه  "تيست ذا ووردل" وعروض الفنون املرئية، وبرانمج
فنون يدوية ؤاماكن خمصصة معروضات و  منفذ لبيع أالطعمة ١٠٠ حوايلحوار مع الفنانني، و 
 .ٔالنشطة أالطفال

 



  

 

 

  أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف 
 

 ١٠٧صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 

Numeralla Folk Festival   يناير ٢٨− ٢٥  – ةالشعبيللفنون  "نمريال" مهرجان

   

 

خالل عطةل هناية أالسـبوع الطويةل املزتامنة مع احتفاالت  ةالشعبيللفنون  "منريال" يُقام همرجان
اليزال اذلي  ةتقليديال  ةالشعبيللفنون الوحيد هرجان هو امل هذا املهرجان . ٔالسرتاليااليوم الوطين 

بيع ورحالت  منافذورقص و  يةتخلل املهرجان عروض موسـيقية وشعر ي و ، ٔاسرتاليايُقام يف 
البيع يف يوم أالحد منافذ يفتح سوق . وخماميت وجلسات حوار، وبرانمج ترفهيـي لٔالطفال هنرية

اندي وقد متزيت فعالية هذا العام مبنافسة لصيد أالسامك ّمت تنظميها يف . لبيع املنتجات احمللية
 .لصيد أالسامك" منريال"

 

   

Clare Writer's Festival  تـّاب "كلري" مهرجان  ديسمرب ١−نوفمرب ٢٥  – للكُ

   

 

، ويه ملتقى ٔاسرتاليابوالية جنوب "لكري"تسـمتر هذه الفعالية ملّدة ٔاسـبوع اكمل يف منطقة
والثانوية حىت الراشدين  للُكتـّاب والقراء من اكفة أالعامر من تالميذ املدارس الابتدائية

مسافة مدينة ٔادليد  عناملهرجان  موقعيبعد و . "لكري"تمتركز أالنشطة يف منطقة و . واملسـنني
  .ابلسـيارة ساعتني فقط

 

   



   

 

 

 أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف   
 

 ١٠٨صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 

 والية تاسمانيا   ٦٫٢٫٨

Junction Arts Festival   سبتمرب ٨− ٤  – "جنكشن آرت" مهرجان

   

 

يسـمتر املهرجان ملدة مخسة و " . لونسسـتون"لب مدينةيُقام همرجان الفنون هذا سـنواًي يف ق
ٔاايم وليالهيا وتشـمتل فقراته عىل عروض فنية معارصة، وفقرات ترفهيية يشارك فهيا امجلهور، 
وعروض مرسحية حية، وفنون مرئية، وفقرات ٔادبية وفقرات موسـيقى ورقص يؤدهيا ٔابرز 

سب لك أالعامر، وهو فرصة للتعرف عىل مدينة فقرات املهرجان تنا. الفنانني احملليني والعامليني
 .والتجول عرب مقاههيا، ومتزنهاهتا، ومسارات املشاة فهيا، وزايرة مبانهيا الرتاثية "لونسسـتون"

 

 

MONA FOMA    يونيو ٢٠− ١٦ – للموسيقى والفنون "متحف الفنون القديمة واحلديثة" مهرجان

   

 

لالسـمتتاع بعروض يقدهما فنانون  "اتزمانيا" الفرصة لزّوار متزيامل ثقايف ال هرجان هذا امل يتيح
يمت تنظمي املهرجان ابلتعاون مع متحف الفنون القدمية واحلديثة و . حمليون وعامليون مشهورون

وقد اشـهتر متحف الفنون القدمية واحلديثة بتقدميه . يف واهجة اتزمانيا املائية التارخيية الضخمة
  .ية، اليشء اذلي ٔاضفى متزيًا عىل هذا املهرجانللفنون املعارصة العامل 

 

   

Cygnet Folk Festival   يونيو ١٣− ١١ – ةالشعبيللفنون  "سيقنت" مهرجان

   

 

خفالل . ٔاحد ٔابرز همرجاانت اتزمانيا للثقافة والفنون ةالشعبيللفنون "سـيقنت"يُعد همرجان 
، تزخر قاعات، ومقايه، وشوارع قرية عطةل هناية أالسـبوع الثاين من شهر يناير من لك عام

الصغرية مبجموعة من فعاليات املوسـيقى والرقص والفنون املتنوعة اليت تسـمتر ملّدة  "سـيقنت"
كام تتخلل هذا املهرجان سلسةل من احلفالت، وورش العمل، ؤانشطة أالطفال، . ثالثة ٔاايم

يشارك يف املهرجان و . هواء الطلق، حيث يعّم القرية بأمكلها جٌو كرنفايل يف ال حلقات النقاشو 
 .العديد من فناين اتزمانيا وفنانني ٔاسرتاليني وعامليني
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 أسترالياوالية غرب    ٧٫٢٫٨

Perth International Arts Festival   مارس ٢ −ربايرف ٨ – للفنون الدويل بريث مهرجان

   

 

السـنوية ادلولية للفنون املتنوعة، من ٔاطول املهرجاانت همرجان بريث ادلويل للفنونيُعد 
تتخلهل عروض مرسحية وموسـيقية وسيامنئية وعروض فنون مرئية وفنون حية من خمتلف 

يُقام همرجان بريث ادلويل للفنون يف فصل الصيف ويشارك فيه ٔاشهر الفنانني و . ٔاحناء العامل
ض درامية، تتخلل املهرجان فقرات موسـيقية ورقص، وعروو . ني والعاملينيأالسرتالي

كام تقام دور عرض مغلقة ؤاخرى يف ساحات . وجلسات حوار للفنانني، وعروض سيامنئية
فعالية ٔادبية، وهناك ٔايضا يوم  ١٠٠يسـمتر املهرجان ملدة ٔاسـبوع وتتخلهل ٔاكرث من و . مفتوحة

 .خمصص ٔالنشطة أالطفال
 

City of Perth Winter Arts Season   أغسطس ٣١ – يونيو ١ – ريثموسم الفنون الشتوي يف مدينة ب

   

 

ابٔاللوان وعروض ٕابداعية تشارك فهيا ٔابرز  مومس الفنون الشـتوي يف مدينة بريثيزهو 
يتسم مومس شـتاء الفنون يف بريث بضخامة فعالياته وتنوعها مبا يف . أالسرتاليةاملنظامت الفنية 

واالٓداب، والرقص،  ذكل العروض املرسحية، والسيامنئية، والكوميدية، وعروض أالوبرا،
 عىل هذا املومس وقد اشـمتل. والفنون املرئية، والشعر، ومجموعة كبرية من أالنشطة العائلية

    .منظمة فنية ٦٠فعالية تشارك فهيا ٔاكرث من  ١٥٠ٔاكرث من 
 

 

Darlington Arts Festival   نوفمرب ٣− ٢  – للفنون "دارلينغتون" مهرجان

   

 

عام يقدم فعاليات ترفهيية جممتعية جمانية،  ٤٩ون للفنون عىل مدىظّل همرجان دارلينغت
وتقام فيه عروض مرسحية وموسـيقية والعديد من . وبرامج فنون وترفيه وورش معل خضمة

 عن مدينةدقيقة فقط  ٣٠يسـمتر املهرجان ملدة يومني ويبعد و . طعمةبيع املنتجات واالٔ  منافذ
 .بريث

 

 

Revelation – Perth International Film Festival   يوليو ١٤−٤  − للسينام الدويل بريث مهرجان – اإلهلام

   

 

لها يف حميط  ٕابراز ٔافاكر سيامنئية يف شلك معارص وخلق ماكن ٕاىلهيدف هذا املهرجان 
تشـمتل أالعامل احلديثة عىل برامج ٔارشـيفية تلقي الضوء . احملافظة السيامن والبيئة الاجامتعية

يمت تقدمي هذه . حمورية كثريًا ما تكون قد ظلت خافية عىل امتداد عرشات السـنني عىل نقاط
يشـمتل املهرجان عىل ٔاكرث من و . ةكبري شاشة عرض  وعرضها عىلأالعامل يف شٍلك مجيل 

فيمل سيامنيئ عاملي يمت عرضها يف دور سيامن، ودور عرض، ومقايه يف اكفة ٔارجاء مدينة  ١٠٠
ضيفا من ٔابرز الشخصيات  ٥٠راعية و  ةهج ١٠٬٠٠٠ حوايلن يسـتقطب املهرجاو . بريث

 . ٔاايم ١٠مدى ، ويسـمتر عىل الوطنية والعاملية
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 األستراليةالمقاطعة الشمالية    ٨٫٢٫٨

Garma Festival of Traditional Cultures   أغسطس ١٢− ٩ − التقليدية للثقافات "قارما" مهرجان

   

قليدية السـنوي هو مناسـبة لالحتفال ابٕالرث الثقايف التقليدي للثقافات الت  "قارما"همرجان 
تبادل املعرفة والثقافة  ٕاىلهتدف الفعالية و . أالسرتاليةيف املقاطعة الشاملية  “يولونقو”لشعب 

هل معىن معيق  “قلكوال ” ٔان موقع اكفة الناس، حيث ٕاىل “قلكوال  ”وٕايصال رساةل ٔارض 
تشجيع ممارسة الرقصات وأالغاين  ٕاىلكام هيدف املهرجان . “يولونقو”ؤامهية دلى شعب 

يف ) قاوان(، والاحتفالية أالدبية )مانياكي(، ؤاغنية )بنقول(مثل رقصة  واحلفاظ علهيا التقليدية
  . ”يولونقو“ ٔارايض 

 
 

 

Territory Day   يوليو ١ − الشاملية للمقاطعة الوطني اليوم

   

حيتفل ساكن املقاطعة الشاملية يف اليوم أالول من يوليو يف لك عام ابليوم الوطين للمقاطعة، 
تتنوع طرق الاحتفال و . م١٩٧٨يوليو  ١ية احلمك اذلايت يف حكومة املقاطعة منذ وهو يوم بدا

تشمل عروض أاللعاب النارية املشهورة، حيث يمت و هبذه املناسـبة يف اكفة ٔارجاء املقاطعة 
ٕاطالق ٔالعاب انرية ملونة، ويمت ٕاشعال الشموع الرومانية الكبرية، وجيمتع الناس ملشاهدة هذه 

 .حول ٔافضل عرض لٔاللعاب الناريةس الناس فامي بيهنم ويتناف. العروض

 

 

Tiwi Islands Milimika   أغسطس ٤− ٣ −  "تيوي آيالندز ميليميكا"مهرجان 

   

يف جمال الفنون،  أالسرتاليةيُعد هذا املهرجان من ٔاحدث املهرجاانت يف املقاطعة الشاملية
الل عطةل هناية أالسـبوع ويشارك فهيا ساكن جزيرة تقام فعاليات املهرجان خو . والثقافة واملرسح

كام يشـمتل املهرجان ٔايضا عىل . يؤدهيا موسـيقيون وراقصونو بفقرات تعكس ثقافهتم  "تيوي"
  .فقرات رايضية ؤانشطة لٔالطفال
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  أسرتالياعريب يف الوجود الثقايف ال: الفصل التاسع

اكن يف منتصف القرن الثامن عرش ويرحج ٔان البداية  ٔاسرتاليا ٕاىلٔان التارخي احلقيقي لوصول املهاجرين العرب  ٕاىل ادلراساتتشري معظم 
 زايدة تكل ولعل ما سامه يف. عىل القارة أالسرتالية الهجرات بعد ذكل بشلك مزتايد ٕاىلم لتتو ١٨٦١احلقيقية ٔالوىل الهجرات اكنت يف عام 
عدد  جتاوزوقد . فرتات متعاقبة من اترخيهايف تصادية اليت عاشـهتا بعض ادلول العربية ق والا السـياسـيةالهجرات عرب السـنوات هو أالوضاع 

 اتحصاءحبسب مكتب االٕ  من نصف مليون ينحدرون من ٔاثنني وعرشين دوةل عربيةحاليًا ٔاكرث  ٕاىل ٔاسرتاليااملهاجرين من ٔاصول عربية 
مساهامهتم عىل املسـتوى الثقايف يف اخلارطة الثقافية تظهر احتاج املهاجرون العرب الٔكرث من نصف قرن من الزمان حىت و . سرتايلاالٔ 

يف الظهور وذكل عرب حماوالت متواضعة بدٔات و  ،عىل اختالفها يف القارة اجلديدة اجلالياتواعها بتعدد نأ واليت تعددت رضوهبا و  ٔالسرتاليا
واليت اكنت " الوطن العريب"هو ٕاصدار يف هذا الصدد ن يشار ٕاليه أالدب العريب ولعل ٔابرز ما ميكن أ لنرش مناذج من طبوعة إالصدارات امل 

) القمر(م جريدة ١٩٦٥يف العام لتلهيا لكهنا توقفت بعد عام واحد م ١٩٥٧صدرت ٔالول مرة عام دب و تعىن ابالٔ  مطبوعة نصف شهرية
ويف ٔاواخر السـتينات بدٔات ٕاصدارات الصحف العربية يف الظهور بشلك منتظم  أالسـبوعية “الهدف”يدة مث جر ٔايضًا، نصف شهرية واكنت 

م، ١٩٧٧العام  يف مثم حيث ٔاصبحت تصدر ثالث مرات يف أالسـبوع، ١٩٥٧عام تصدر مرة يف أالسـبوع ٕاىل  “التلغراف” فاكنت حصيفة
م واسـمترت يف ١٩٨٦يف العام  “البريق” جريدةصدور ٔاعقهبا. ني يف أالسـبوعحىت االٓن مرت اليت ال زالت تصدر “الهنار”تأسيس جريدة مت 

ٕان مائة جريدة وجمةل عربية صدرت يف ٔاابن ، “للمعلومات مركز سلمي زابل” عن صدر “زابلسلمي ”ويف تقرير للباحث . الصدور حىت االٓن
وتوقفت عن الصدور م ١٩٦٣صدرت يف مدينة ملبورن عام  اليت “النور”جمةل جمةل اكنت ٔاولها  ٣٦مهنا حوايل  م١٩٥٧منذ عام  ٔاسرتاليا

 ٔاسرتاليايف  إالسالميةصدرت عن احتاد اجملالس  واليت “املنارة” جمةل اكنت وجتدر إالشارة ٕاىل ٔان ٔاول جمةل ٕاسالمية عربية .بعد ٔاربع سـنوات
وتنوعت . وإالجنلزييةعىل مقاالت ابلعربية  م، واكنت تصدر ٔاربع مرات يف السـنة، مث ٔاصبحت تصدر مرتني سـنواًي، وحتتوي١٩٦٤عام 

  . اكنت ٔاول جمةل سـياسـية اجامتعيةو  م١٩٧٥يف ملبورن عام  “الرساةل”فصدرت جمةل  جماالت املطبوعات العربية يف السـبعينيات

غهتم وديهنم بل وشّلك جرسًا نقل لعل الانتاج املطبوع اكن سبيًال انحجًا يف ٔان حيافظ العرب اذلين هاجروا ٕاىل ٔاسرتاليا عىل مالمح ثقافهتم ول
من خالهل العرب تكل الثقافة ٕاىل غريمه من الشعوب اليت اسـتوطنت القارة أالسرتالية يف ظل وجود عدد من املطبوعات العربية اليت اكنت 

حيث ٔاسست عية ٔالسرتاليا ومبرور أالعوام وجد العرب ٔالنفسهم ماكاًن يف اخلارطة الثقافية والسـياسـية والاجامت. تصدر ابللغة إالجنلزيية
هذه امجلعيات واملؤسسات يف خمتلف املنايح، ومن ٔابرز جالية العربية خدماهتا لليف ٔاسرتاليا لتقدمي العربية واملنظامت واجملالس امجلعيات 

 ٔاسرتاليايف  ة العربيةاخلدمات الاجامتعي ، وهناكم١٩٨٨ يف العام واذلي مت تأسيسهيف والية نيوساوث ويلز  “أالسرتايلاجمللس العريب ”
اليت انترشت بطول القارة وعرضها وتوزعت عىل خمتلف  الاجامتعيةالكثري من الروابط الثقافية و ٕاىلهذا ابٕالضافة  م١٩٨٦ؤاسست عام 

رين عرب م وتقدم هذه الرابطة جوائز ٔالدابء ومفك١٩٨١ٔاسست عام و " رابطة ٕاحياء الرتاث العريب يف سـيدين" ومهنا أالسرتاليةالوالايت 
  .ٔاسهموا يف ٕاثراء الثقافة العربية

اكجلامعة الوطنية عريقة وعىل مسـتوى التعلمي العام والعايل فقد وجدت اللغة العربية حظها يف التواجد كتخصصات يف جامعات ٔاسرتالية  
وآداهبا العربية ريس اللغة حيث تقوم هذه اجلامعات بتد وجامعة سـيدين وجامعة غرب سـيدين وجامعة ملبورن وجامعة ديكن أالسرتالية

قد ٔاسهم يف تعزيز ماكنة الوجود ، ومما ال شك فيه ٔان وجود هذه التخصصات هبذه اجلامعات درجات علمية يف هذه التخصصاتومتنح 
  . ورغّب يف دراسـهتا من غري العرب العريب يف ٔاسرتاليا
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 من أدباء املهجر   ١٫٩
   يحيى السماوي

 دينة الساموة ابلعراقم م١٦/٣/١٩٤٩: اترخي امليالد 
  م ١٩٧٤بغداد عام / لكية االٓداب / خترج يف اجلامعة املستنرصية. 
 معل يف التدريس والصحافة والاعالم.  
 قليب عىل  - قصائد يف زمن السـيب والباكء  -عيناك دنيا : (من مؤلفاته الشعرية املطبوعة

عيناك يل  -يات رابع  - الاختيار  - من ٔاغاين املرشد  -جرح ابتسع الوطن  - وطين 
 )هذه خمييت -وطن ومنفى 

  أالسرتاليةنرشت قصائده يف العديد من الصحف واجملالت أالدبية العراقية والعربية و 
جامعة لويزايان أالمريكية وجمةل جامعة / والسـنغافورية ويف جمةل لكية الفنون واالٓداب 

 خمتارات شعرية بعنوان Eva Sallis أالسرتالية، وترمجت هل الشاعرة  أالسرتاليةسـيدين 
Tow Banks With No Bridge

 

  والسـنغافورية ويف جمةل لكية الفنون واالٓداب  أالسرتاليةنرشت قصائده يف العديد من الصحف واجملالت أالدبية العراقية والعربية و
 خمتارات شعرية بعنوان Eva Sallis أالسرتالية، وترمجت هل الشاعرة  أالسرتاليةجامعة لويزايان أالمريكية وجمةل جامعة سـيدين / 

Tow Banks With No Bridge 
  الاسـبانية والفرنسـية وأالملانية والفارسـية ٕاىلترمجت هل منتخبات شعرية  
 وكتب عنه الكثري من النقاد العرب وأالجانب. شارك يف العديد من املهرجاانت أالدبية العربية والعاملية 

)aliraqi.net/ency/yhia_smawe‐http://www.alnaked( املصدر

  
   )م١٩٤٦روائية وناقدة وصحافية مولودة في حيفا فلسطين عام ( نجمه خليل حبيب

  م ١٩٩١عام ٔاسرتاليا ٕاىلهاجرت مع عائلهتا 
 حائزة عىل ماجسـتري يف االٓداب من اجلامعة اللبنانية . 
  ساهامت واحضة يف جمال القصة والنقد والبحوث والرتجامت أالدبية يف الصحف لها م

 .العربية الصادرة يف أالوطان أالم ويف املهاجر
  أالسرتاليةلها مساهامت عديدة يف معظم الصحف العربية. 
  اليت تصدر ابللغتني العربية " أالسرتاليةالفصلية الثقافية "معلت مديرة حتريرجمةل جسور

وتعريف القارئ  أالسرتاليةزيية وانشغلت بتعريف القارئ العريب ابلرموز الثقافية وإالجنل
اليت تناولت  ٔاسرتالياإالجنلزيي ابلرموز الثقافية العربية، ويه الاكتبة العربية أالوىل يف 

 .ٔادب الساكن وقدمته ابللغة العربية
 

  وجوه ٔادبية ٔاسرتالية معارصة(م عن مؤلف بعنوان ٢٠٠٣يلز لعام يف والية نيوساوث و " اجمللس أالعىل للفنون"حائزة عىل منحة.

  صدر لها. الثقافية العاملية تقديرًا جلهودها أالدبية" جربان خليل جربان"جائزة  ٔاسرتاليايف " رابطة ٕاحياء الرتاث العريب"منحهتا : 

 . م ٢٠٠١ - ) دراسة نقدية(المنوذج الانساين يف ٔادب غسان كنفاين  .١
 ).مجموعة قصصية(ربيع مل يزهر  ،م٢٠٠٣ –) مجموعة قصصية(سون أالبناء يرض  .٢

)http://www.syrianstory.com/n.habibe.htm(املصدر 
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  )م١٩٤٧من مواليد شمال لبنان شاعر وصحفي ( فؤاد الحاج
  يف  أالسرتالية" الهنار"الصحافة مكندوب جلريدةوزاول همنة ١٩٧٧عام  ٔاسرتاليا ٕاىلهاجر

 . م١٩٩٢م وحىت بداايت عام ١٩٨٧ملبورن منذ عام 
  م قام بنرش نسخة ١٩٩٤م، ويف عام ١٩٩٢سـنة " أالسرتايلاحملرر "ٔاسس جريدة

الكرتونية عىل شـبكة الانرتنت فأصبحت ٔاول مطبوعة الكرتونية ابللغتني العربية وإالجنلزيية 
  .ٔاسرتاليايف 

  وجمةل " امجلهورية"أالردنية، و" ادلسـتور"لعدد من الصحف مهنا  ٔاسرتاليامعل مراسًال من
 . وواكةل أالنباء العراقية" ٔالف ابء"

عضو انشط ومشارك يف عدد من املؤمترات والندوات السـياسـية والثقافية يف العراق وليبيا 
 .م٢٠٠٤م حىت عام ١٩٩٠وأالردن ولبنان، منذ عام 

 

 الطائر أالسري"م بعنوان ١٩٩٦ن نرث عام ديوا ٔاصدر" 

  حوى اترخي  ٔاسرتالياالصحافة العربية يف "طبعة اثنية مزيدة ومنقحة من الكتاب الواثئقي  ٔاسرتاليام يف ٢٠١٢ٔاصدر يف منتصف عام
  .م٢٠١١العام م وحىت منتصف وحىت منتصف ١٧٩٨الصحافة العربية منذ نشأهتا يف البدلان العربية ويف بدلان املهجر منذ عام 

)http://www.globalarabnetwork.com/component/comprofiler/userprofile/fouad( املصدر
  

 )م١٩٦٢السودان عام  - شاعر وكاتب مسرحي من مواليد الحصاحيصا ( عفيف إسماعيل
  ٔاسرتاليامقمي مبدينة بريث بغرب. 
  يذكر مهنا ٔاسرتالياهل اسهامات ملموسة يف احلراك الثقايف يف: 

 )ٔاسرتالياوالية غرب ( دلورتني مؤسس منظمة ٔاجنحة لمتنية الثقافات وريئسها .١
 .ٔاسرتالياعضو مؤسس ملنظمة شعراء غرب  .٢
 .عضو منظمة شعراء بال حدود .٣
ويه مجعية للكتاب ٔاسست يف لندن عام  اليأاسرت العاملية يف ) PEN(عضو منظمة  .٤

 .م ولها فروع يف عدد من دول العامل١٩٣١
 .ٔاسرتالياعضو منظمة تلفزيون اجلاليات يف  .٥
 .ٔاسرتاليا عضو جملس امجليعات العرقية بغرب .٦
 .ٔاسرتاليا خمطط ثقايف طوعي لٔالنشطة السودانية وإالفريقية والعربية بغرب .٧

 

 .ٔاسرتاليا لسودانية وإالفريقية والعربية بغربخمطط ثقايف طوعي لٔالنشطة ا .٨
 .ٔاسرتالياحمرر بصحيفة املهاجر يف  .٩
  ٔاسرتاليامن ٕاصدراته الشعرية داخل وخارج :  

 .م٢٠٠١السودان عام  - اخلرطوم – مكتبة الرشيف االٔاكدميية" شعر " ومثة ٔاثر .. خفاخ  .١
 .م٢٠٠٥ ٔاسرتاليا -الثقايف النرش العاملية للتعدد) Samantha(عريب ٕاجنلزيي  -شعر –رهان الصلصال  .٢
 م٢٠٠٩ ٔاسرتالياالعاملية للتعدد الثقايف النرش ) Samantha(ٕاجنلزيي  -هذا العامل يكذب علينا اي ٔايم، عريب .٣
  .م٢٠٠٣ -مرص – القاهرة –كتاب جمةل شعر املرصية " شعر " رهان الصلصال  .٤

)http://www.austlit.edu.au/austlit/page/A110629?mainTabTemplate=agentWorksAbout(المصدر 
  
  



  

 

 

  أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف 
 

 ١١٥صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

  

)م١٩٢٨ شاعرة وإعالمية ومھتمة بالتاريخ، من مواليد لبنان في العام( نجاة فخري مرسي
 الاجامتعيةمتخصصة يف جماالت الصحافة والتمنية. 
 م١٩٦٩عام  ٔاسرتاليا ٕاىلجرت ها. 
  مع الصحافة العربية مكراسةل ومسؤوةل برامج يف جريديت التلغراف  ٔاسرتاليامعلت يف

 .والهنار
  ١٩٧٥يف والية فيكتوراي " رابطة املرٔاة العربية"اكنت من مؤسـسات مجعية 
  ة لهاوانتخبت رئيس" تضامن املرٔاة العربية"ٔاسـست ٔاول فرع عاملي مجلعية  ١٩٨٦يف عام. 
  من هجة ٔاسرتالية رمسية ١٩٨٥حازت عىل ميدالية ذهبية عام. 
  ٔاسرتاليااملهاجرون العرب يف "حازت عىل جائزة جربان أالدبية تقديرًا عىل كتاهبا ." 
 حازت عىل جائزة تقديرية من القنصلية اللبنانية يف ملبورن 

 

 طيور املهاجرةال "عىل كتاهبا أالسرتايلحازت عىل منحة من اجمللس الثقايف" 
  نيأالسرتاليعضوة يف نقابة الصحفيني. 
  أالسرتايلعضوة يف اجمللس النسايئ الوطين. 
  ٔاسرتاليايف " رابطة ٕاحياء الرتاث العريب"عضوة يف. 
 القمل،  ، القريب البعيد، عائةل ٕابليس، الطيور املهاجرة، جناة يف رحةل معٔاسرتالياجشرة عائليت، املهاجرون العرب يف : من مؤلفاهتا

وجائزهتا اجلربانية ، املرٔاة يف  ٔاسرتاليا، رابطة ٕاحياء الرتاث العريب يف ٔاسرتالياعباقرة من التارخي، قبل الغروب، املهاجرون العرب يف 
 ).كتاابن(ذاكرة الزمن 

)post.html‐morsimuseum.blogspot.com.au/2006/05/bloghttp://nagat(المصدر 
  

   )م١٩٥١شاعر وكاتب مسرحي ولد في لبنان عام ( شربل بعيني

 حاصل عىل شهادتني جامعيتني يف التعلمي إالثين وطريقة طرحه يف جممتع يتلكم لغة ٔاخرى . 

  ١٩٨٠هاريس ابرك منذ عام  -ميارس همنة التعلمي يف معهد سـيدة لبنان.  

 من دواوينه الشعرية ابللغة العربية الفصحى: 

     كيف  -  ١٩٩٢، ١٩٨٣قصائد ريفية  -  ١٩٧٠قصائد مبعرثة عن لبنان والثورة
  .١٩٩٥، ٨٨، ١٩٨٧ٔاينعت السـنابل 

 ١٩٨٢مّيشِ معي  -  ١٩٧٦جمانني  - ١٩٦٨مراهقة : من دواوينه ابللهجة اللبنانية - 
 . هاوغري  ١٩٨٥الغربة الطويةل  - ١٩٨٣رابعيات 

  

 َّلها ٔاطفال مغرتبون يف مدرسة سـيدة لبنان بسـيدين مهنا: من ٔاعامهل إالبداعية أالخرى فصول من احلرب : عدد من املرسحيات اليت مث
 . هنود من لبنان - ضيعة أالشـباح  -الطربوش  -  ٔاسرتاليأالو  -اللبنانية 

  إالجنلزيية، والفرنسـية، وأالسـبانية ٕاىلترمجت بعض مؤلفاته. 

)http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/0711.htm(لمصدر ا
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 ١١٦صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

  
  

  )شاعر، ومترجم، وصحفي( أديب كمال الدين

  العراق –اببل  – ١٩٥٣مواليد . 

  ١٩٧٦جامعة بغداد  - لكية إالدارة والاقتصاد  - باكلوريوس اقتصاد . 

  ١٩٩٩جامعة بغداد  –لكية اللغات  –باكلوريوس ٔادب انلكزيي . 

  ٢٠٠٥ ٔاسرتاليا -ٔاديليد  -  ٔاسرتاليااملعهد التقين لوالية جنوب  -دبلوم الرتمجة الفورية. 

  مهنا ٔاسرتاليأاصدر عددًا من اجملموعات الشعرية داخل وخارج : 

  ١٩٧٦ النجف –مطبعة الغري احلديثة  - تفاصيل .  

  ١٩٨١بغداد  –دار الشؤون الثقافية العامة  –ديوان عريب . 

  ١٩٨٩بغداد  –دار الشؤون الثقافية العامة  –جمي 

  شارك يف عدة دورات ملهرجان املربد 

  وعضو مجعية الشعراء يف ٔاديليدٔاسرتالياوالية جنوب  –ني أالسرتاليعضو احتاد الكتاب ،. 

  وإاليطالية والفرنسـية وأالملانية وإالسـبانية والكردية والفارسـية إالنلكزيية ٕاىلتُرمجت قصائده. 
  http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=561&start=0(المصدر 

zuhair.htm‐http://www.arabicnadwah.com/interviews/adeeb‐http://www.adeebk.com/profile.htm( 

  
   



  

 

 

  أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف 
 

 ١١٧صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 أسرتاليافعاليات ثقافية عربية يف    ٢٫٩
Arab Film Festival Australia   رجان السينام العربيةمه

   
هيدف همرجان السيامن العربية ٕاىل عرض قصص عن العرب ملشاهدين ٔاسرتاليني من خلفيات ثقافية 

ومن ٔابرز ٔاهداف هذا املهرجان هو . متنوعة عن طريق السيامن، مبا يعكس ثراء وتنوع التجارب العربية
حة فرص ٕالظهار صورة مغايرة من خالل معاجلة حتسني الصورة املغلوطة عن العرب وثقافاهتم إبات

هذا املهرجان عبارة عن فعالية جممتعية هتدف ٕاىل تعزيز . مواضيع راهنة بديةل تتناول الثقافات العربية
مفهوم حرية الفكر والتعبري واملعلومات، وكذكل تسليط الضوء عىل تنوع الاعالم املريئ ٕالفساح 

وظلت رشااكته  م٢٠٠١بدٔا همرجان السيامن العربية يف عام  .اجملال الزدهار ٔاساليب التعبري الثقافية
خشص من  ١٨٠٠٠حرض املهرجان ٔاكرث من . مسـمترة منذ ذكل الوقت يف سـيدين ويف ٔارجاء ٔاسرتاليا

بيهنم مجموعة كبرية من صناع السيامن من عدة دول لكبنان، ومرص، وفلسطني، والعراق، واملغرب، 
ن، وفرنسا، وكندا، واململكة املتحدة، والوالايت املتحدة أالمريكية، واجلزائر، وتونس، وسوراي، وأالرد

   .وإالمارات العربية املتحدة، والكويت، والسويد، والياابن
  

   )م٢٠١٣الدورة األوىل(مهرجان اجلواهري الشعري
   

 

 إالحتفاء بذكرى ميالد الشاعر العرايق محمد همدي اجلواهري: املناسـبة 
 أالسرتايلمنتدى اجلامعيني العرايق : اجلهة الراعية  
  أالسرتاليةواكنت يف العامصة " ال للفتنة الطائفية"جاءت ادلورة أالوىل للمهرجان حتت شعار 

 م٧/٧/٢٠١٣اكنربا يف اترخي 
  كام حرضه عدد من ممثيل  ٔاسرتالياشارك يف املهرجان خنبة من ٔابرز الشعراء وأالدابء العراقيني يف

 .ومندويب وسائل إالعالم وعدد كبري من احلضور من عرب وعراقينيأالحزاب واملنظامت 
 قررت اجلهة الراعية للمهرجان اعامتده كفعالية ثقافية سـنوية لتكرمي املبدعني. 

 شهر يوليو من لك عام: اترخي الفعالية
 

  
   معرض الكتاب العريب

   

 

املعرض "يف ٔاسرتاليا، وقد ٔاقمي  املعرض عبارة عن رساةل حضارية هدفها تعزيز الكتاب العريب
 –م ٢٠/٠٩/٢٠١٣يف الفرتة بني " ملبورن"هذا العام مبدينة " الثامن عرش للكتاب العريب

م، ُعرضت به ٕاصدارات حديثة، وعدد من الكتب ٕاىل جانب ٔاحدث ٢٠/١٠/٢٠١٣
 .املسلسالت وأالفالم العربية

 
 لشرق األوسطمركز دار العودة االجتماعي، مكتبة ا– الجھة الراعية 
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 ١١٨صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

  

   جائزة جربان العاملية

   

 

لاكتب سـنة عاملية ل م١٩٨١بدٔات فكرهتا يف الواقع منذ قرار الامم املتحدة ابالعالن عن سـنة 
 ٔاسرتاليانشاء جائزة يف إ » جتمع اصدقاء جربان«جربان خليل جربان، اذ قرر اعضاء "اللبناين 

ومتنح اجلائزة . لها جائزة ماليةث عنه، وحددت حتمل امسه وخصصت ادلورة الاوىل الفضل حب
الفكر والفن ودعاة احلوار والتقوى، وخدمة الانسان يف  سـنواًي ٔالحصاب الاسهامات املمزية يف

 .والعامل العريب وبدلان الانتشار ٔاسرتاليا
 

 رابطة إحياء التراث العربي – الجھة الراعية 
 

  
  

   أسرتاليااب والفنون يف جائزة املهاجر العاملية للفكر واآلد

   
 

 

يه جائزة مسـتقةل وحمايدة متنح سـنواي للمبدعني من أالدابء والباحثني والفنانني تكرميا ٕالسهاماهتم يف 
ؤاسسـهتا . جماالت التأليف والبحث والنرش وإالبداع وتالحق احلضارات والثقافات عىل نطاق عاملي

 Al"دينة ملبورن الصادرة عن منظمة املهاجر الثقافية وترشف علهيا جريدة املهاجرالعاملية ومقرها م

Muhajir Cultural Organization " ، وحيّمكها مبدعون ؤااكدمييون مشهود  ٔاسرتاليابوالية فكتوراي ،
 .يف شهر ٔاغسطس من لك سـنة الصحف العربيةهلم ابلكفاءة، وتعلن عىل جوائزها يف 
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 ١١٩صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

 بيةاليوم العاملي للغة العر   ٩٫٢

 

العربية يف معظم ٔارجاء املعمورة وبلغت ما  اللغة عصور إالسالم أالوىل انترشت منذ
احلضارة ياة املسلمني فأصبحت لغة العمل وأالدب والسـياسة و وارتبطت حب  بلغه إالسالم
ارتباطها : ٔامهها حنوامن عدة ٔامهية اللغة العربية  تنبع .كوهنا لغة ادلين والعبادة فضًال عن

فقد اصطفى هللا هذه اللغة من بني لغات  -  إالساليم و القرآن الكرمي ابدلينالوثيق 
من هذا املنطلق و ). تعقلون ٕاان ٔانزلناه قراآن عربيا لعلمك( :القرآن الكرمي العامل لتكون لغة

 من كوهنا العربية اللغة ٔامهيةوتأيت ٔايضا  .العربية وإالسالم اللغة بنيالعميقة الصةل  تتضح

. املسلمة الوحدة بني اجملمتعات من ٔامه مقّوماتو  بط بني املسلمنيالروا ٕاحدى
اذلي  ، حترص امللحقية عىل الاحتفاء ابليوم العاملي للغة العربيةواستشعارًا لهذه أالمهية

عمتد اجمللس التنفيذي ملنظمة أالمم املتحدة ا حيث .ديسمرب من لك عام ١٨يصادف 
ديسمرب يوما /اكنون أالول ١٨يوم ، ١٩٠يف دورته  ،)اليونسكو(للرتبية والعمل والثقافة 

 .عامليا للغة العربية

يدرك ما للغة العربية من دور ٔان اجمللس التنفيذي  ،اململكة املغربيةو  ،العربية السعودية من اململكة القرار اذلي اقرتحته لكٌ  هذا وجاء يف
خشص مليون  ٤٢٢ ىلملنظمة ويتحدث هبا ما يزيد ع لغة رمسية يف ايهؤان هذه اللغة  ،إالنسان وثقافتهوٕاسهام يف حفظ ونرش حضارة 

ؤاثىن اجمللس التنفيذي عىل القرار الصادر عن امجلعية العامة لٔالمم املتحدة .ٔاكرث من مليار ونصف من املسلمني اسـتعاملها ٕاىلعريب، وحيتاج 
د اللغة العربية مضن اللغات الرمسية ولغات العمل املقررة يف القايض ابعامت م١٩٧٣اكنون أالول  ١٨يف دورهتا الثامنة والعرشين بتارخي 

يقيض ابالحتفال  م٢٠١٠فرباير /شـباط ١٩واكنت ٕادارة أالمم املتحدة لشؤون إالعالم اعمتدت قرارا يوم . امجلعية العامة وجلاهنا الرئيسـية
ديسمرب يومًا عامليًا للغة العربية، وهو اليوم اذلي قررت /ون أالولاكن ١٨واذلي حدد  - ابٔالايم ادلولية للغات الرمسية الست يف أالمم املتحدة 

  . عاما ٣٧قبل  دلهيارمسية معل فيه امجلعية العامة اعامتد العربية لغة 

ابللغة العربية  ٔاسرتالياوٕانطالقًا من اهامتم امللحقية الثقافية السعودية يف 
امللحقية عىل  دٔابت، رتاليأاسوآداهبا وتعزيز ٔامهيهتا وٕابراز دورها الفاعل يف 

ة سـنواًي، وقد اكن آخر احتفال نظمته الاحتفاء ابليوم العاملي للغة العربي
ابلتعاون مع مركز ادلراسات العربية وإالسالمية امللحقية يف العام املايض 

لفيف من املهمتني من ٔاعضاء هيئة حبضور الوطنية  أالسرتاليةابجلامعة
راسات العليا وبعض الضيوف اكن يف مقدمهتم التدريس ابملركز وطالب ادل

 ،مدير مركز ادلراسات العربية وإالسالمية ابجلامعة الربوفسور ٔامني سااكل
  ،ادلكتور عبدالعزيز الربينث ابمللحقية سعادة الثقافية الشؤون ٕادارة مديرو 

لكامت لعدد من املشاركني، ٕاىل جانب عرض ت الاحتفال فعاليا، وقد ختلل مرشف برانمج اللغة العربية ابملركز" هدى المتميي"وأالسـتاذة 
عن الاسهامات الكبرية للغة العربية يف احلضارة إالنسانية عرب جتسـيد خشصيات عدد من العلامء العرب اذلين " الغرب"يف  هجانتفيمل مت ا

يف وقت طباعة هذا  -وجيري إالعداد  – وضعوا أالسس لعدد من الاخرتاعات والابتاكرات والاكتشافات الطبية اليت غريت وجه العامل
  .لفعالية هذا العام اليت تسعى امللحقية الثقافية ٕاىل تنظميها -التقرير
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٠٢ ٠٨, ٢٠١٣. ". (م, "اليتجزأ  - ).  Art,  Not  Apart.  Retrieved  08  02,  2013,  from  New  Acton  Web  site: 

http://www.newacton.com.au/sites/default/files/ArtNotApart_program.pdf 

٠٢ ٠٨, ٢٠١٣. (ا. ا, لاكنربا - ). Centenary of Canberra Rally. Retrieved 08 02, 2013, from National Trust Web 

site: http://www.nationaltrust.org.au/act/Rally 

٢٠١٣. (م. ا, للسيامن - ). Revelation International Film Festival. Retrieved 08 02, 2013, from The Revelation 

International Film Festival website: http://www.revelationfilmfest.org/go/about 

٠٢ ٠٨, ٢٠١٣. (س. م, للسيامن - ). Sydney Film Festival. Retrieved 08 02, 2013, from Sydney Film Festival web 

site: http://sff.org.au/ 

٢٠١٣. ". (م, للفنون - ). Darlington Arts Festival. Retrieved 08 02, 2013, from The Weekend Notes web site: 

http://www.weekendnotes.com/darlington‐arts‐festival 

٢٠١٣. (ب. م, للفنون - ). Perth International Festival. Retrieved 08 02, 2013, from The Perth International 

Festival web site: http://www.perthfestival.com.au 

٢٠١٣. (م. م, للفنون - ). Melbourne  International Art Fair. Retrieved 08 02, 2013,  from Museum Victoria 

website: http://museumvictoria.com.au/reb/whatson/event/?event=563485 

٢٠١٣. (م. م, للفنون - ). Melbourne  International Arts  Festival. Retrieved 08 02, 2013,  from Melbourne 

Festival web site: http://www.melbournefestival.com.au/index.php 

٢٠١٣. (م. م, للفنون - ).  Mildura  Palimpsest.  Retrieved  08  02,  2013,  from  Arts  Mildura  web  site: 

www.artsmildura.com.au/palimpsest 

٢٠١٣. ". (م, للاكتبات - ). Rose Scott Women Writer's Festival. Retrieved 08 02, 2013,  from The Literary 

Festivals website: http://www.literaryfestivals.com.au/rose_scott_women_writers_festival.html 

٢٠١٣. ". (م, للُكتّاب - ). Clare Writer's  Festival. Retrieved 08 02, 2013,  from The Mid North Visual and 

Performing  Arts  Association  web  site:  http://www.vapaa.org.au/index.php/art‐

scene/literature/item/106‐clare‐writersfestival 

٢٠١٣. ". (م, للُكتّاب - ).  Sutherland  Shire Writers'  Festival.  Retrieved  08  02,  2013,  from  Shire Writers 

Festival web site: http://shirewritersfestival.weebly.com/ 

٢٠١٣. (س. م, للُكتّاب - ). Sydney Writers Festival. Retrieved 08 02, 2013, from Literary Festivals web site: 

http://www.literaryfestivals.com.au/sydney_writers_festival.html 

٢٠١٣. (م. م, للُكتّاب - ). Melbourne Writers Festival. Retrieved 08 02, 2013, from the Literary Festivals web 

site: http://www.literaryfestivals.com.au/melbourne_writers_festival.html 

٢٠١٣. (م. م, للكوميداي - ). Melbourne International Comedy Festival. Retrieved 08 02, 2013, from Comedy 

Festival web site: http://www.comedyfestival.com.au/2013/season 

٠٢ ٠٨, ٢٠١٣. (ك. م, للموسـيقى - ).  canberra‐international‐music‐festival.  Retrieved  08  02,  2013,  from 

Canberra100  Web  site:  http://canberra100.com.au/programs/canberra‐international‐music‐

festival/ 



   

 

 

 أسرتالياامللحقية الثقافية السعودية يف   
 

 ١٢٤صفحة   –تقرير احلالة الثقافية 

٢٠١٣. (م. م, للهُداب - ). Melbourne Fringe Festival. Retrieved 08 02, 2013,  from Melbourne Fringe web 

site: http://www.melbournefringe.com.au/about‐us/about‐melbourne‐fringe 

٢٠١٣. (ه. م, لوسون - ). The Henry Lawson Festival. Retrieved 08 02, 2013,  from Henry Lawson Festival 

website: http://www.henrylawsonfestival.com.au/ 

٢٠١٣. ". (م, "ميلميياك - ). Milimika  Festival  2013.  Retrieved  08  02,  2013,  from  Tiwi  Festival web  site: 

www.tiwifestival.com 
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  :العنوان
16 Watson St, Turner, ACT, 2612 Australia 

  :املراسالت
P.O. BOX: 1206,  

DICKSON, ACT, 2602, Australia 

 
  3170‐6269‐2‐61+: هاتف

  5978‐6232‐2‐61+: فاكس

 :ينالربيد إاللكرتو  
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