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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مدينة بعد شكري هلل سبحانة وتعالى، أتوجة بخالص الشكر والعرفان لطالب وطالبات

تمثل روتشيسيتر على الثقة الممنوحة لي لحمل زمام هذه المسؤولية الكبيرة، والتي ت
الة بخدمة الطلبة والطالبات في مدينة روتشيستير وضواحيها من خالل خلق بيئة فع

ن للطلبة السعودين ومرافقيهم والتي تتيح لهم تبادل الخبرات وخلق سبل التعاو
.  والشراكة بينهم والتي سوف تنعكس إيجابًا على انتاجية الطلبة ومرافقيهم

عودي يلخص هذا الكتيب أبرز إنجازاتكم وإبداعاتكم، فأنتم يا أعضاء فريق النادي الس
مر الذي فلوال الدعم المست. وأصدقاء وصديقات نادي روتشيستير كنتم خير سند بعد اهلل

. لمستة من قبلكم لم يكن بمقدوري تحقيق أي نجاح فشكرًا جزيال لكم
لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والعرفات

ية سلمان بن عبدالعزيز وولي عهدة األمين، ولحكومتنا الرشيدة، وللملحقية السعود
تواصلة بأمريكا ممثلة في سعادة الدكتور محمد العيسى على الدعم الكبير والرعايته الم

.  ألبناءه المبتعثين سائلين المولي أن نكون خير سفراء لوطننا الحبيب

روتشيستير يقع نادي روتشيستير في مدينة روتشيستير بوالية نيويوك، وتقع مدينة
عداد اقصى شمال واللية نيويورك حيث تعد من ثالث اكبر مدن والية نيويورك من حيث الت

.  السكاني بعد مدينتي نيويورك وبافالوا
.يخدم النادي السعودي بروتشيستير طالب وطالبات مدينة روتشيستير وضواحيها

سيتر وقد تم التاسيس الرسمي لنادي روتشيستير واعتمادة من قبل جامعة روتشي
. م 2010عام Rochester Institute of Technology)(للتقنية
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النادي في سطور

2017كلمة رئيس النادي لعام 

رئيس نادي روتشيستير 
محمد عبدالرحمن باسندوة
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الرؤية والرسالة 

إثراء صورة المجتمع السعودي ودعمه 
تي باألدوات الالزمة ليتجاوز جميع العقبات ال

تعيق أفراده من تحقيق نجاحهم خالل 
.وجودهم في روتشيستير

الرسالةالرؤية
-ةنحن نادي يوفر مساحة مشتركة ثقافي

إجتماعية تجذب أنشطة متنوعة ترفع 
مستوى التعاون والمشاركة مما يعود 

بالنفع على الطلبة السعوديين 
.ومرافقيهم

الهيكل اإلداري للنادي
الفترة المنصب اإلسم

سنة كاملة رئيس النادي محمد عبد الرحمن باسندوة

2017خريف  نائب الرئيس ريان راجخان

سنة كاملة نائبة الرئيس لشؤون الطالبات يارا زهير جان

2017خريف  مدير مالي تركي احمد الزهراني

2017خريف  مشرف ثقافي واجتماعي  محمد مدني

سنة كاملة مشرفة األنشطة والفعاليات للطالبات وجدان الغامدي

2017خريف  مسؤول العالقات العامة عبدالمحسن العقيل

2017ربيع  نائب الرئيس والمسؤول المالي تركي احمد الزهراني

2017ربيع  المشرف الرياضي جياد خياط

2017ربيع  مسؤول تطوير المنظمة عبدالرحمن حنتوش

2017ربيع  مدير االنشطة والفعاليات عبدالرحمن بهكلي
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تم العمل على تدشين هوية جديدة للنادي وتحديث مسمى النادي 
 Saudi  Students Associationإلى Saudi Students Organizationمن 

.  ويعود ذلك إلى أن المنظمة تسعى لتحقيق أهداف ورؤية أكثر دقة
يث النادي فقد تم تحديثة ليكون اكثر قوة وحدة من حباشعار أما فيما يتعلق 

علق اما فيما يت. األلوان والتصميم والذي يعكس جدية اعضاء الفريق في العمل واالنجاز
بالمربع الغير مكتمل بالشعار فهو اشارة الى ان الهدف المرجو من المنظمة ونجاحها

اما الختم اشارة الي ان النادي . يتوقف على دعم الجمهور فهم الجزء المكمل لنجانا
.  RITمعتمد  من قبل جامعة 

تحديث هوية النادي

اهلوية احلديثة للنادي
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اء تم تدشين الموقع اإللكتروني للنادي والذي يتيج سهولة التواصل مع أصدق
.  وصديقات النادي بطريقة أكثر فعالية

ت النادي في يمكن للمستفيدين الإلطالع على مكتبة الصور والفيدوا الخاصة بفعاليا
.  اي وقت هذا الى جانب امكانية تحميلها

يبات يوفر الموقع بعض الكتيبات القابلة للتحميل عن المدينة وغيرها من الكت
.  المفيدة للمبتعثين

ع مكافاءت الصفحة الرئيسية للموقع تتيح للمستفيدين امكانية االطالع على موعد ايدا
وية الطلبة وفرصة اإلنضمام للنادي كمتطوع، هذا الى جانب ايقونة االنضمام الى عض

.  النادي

تدشين الموقع االلكتروني 

الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني

التي كما يمكن لزوار الموقع االطالع على شريط االخبار المتحرك لمعرفة ابرز واخر االخبار
.  تتعلق بالنادي

www.sso-rit.com: لإلطالع على الموقع االلكتروني للنادي يرجى زيارة الرابط التالي

http://www.sso-rit.com/
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تدشين النسخة اإلنجليزية من الموقع اإللكتروني 
ارة إنطالقًا من اهمية الشراكة مع المجتمع المحلي لمسنا نحن اعضاء مجلس اد

ني النادي السعودي بروتشيستير اهمية ايجاد نسخة انجليزية من موقعنا االلكترو
خدماتنا والتي ستتيح لنا سهولة التواصل مع المجتمع المحلي والتعريف بانشطتنا و

. لغير الناطقين باللغة العربية
مارس قام مدير الطلبة الدولين والمشرف على النادي 16يوم الجمعة الموافق 

.جيف كوكس بالتدشين الرسمي للموقع االلكتروني. السعودي بالجامعة أ
www.sso-rit-eng.com: لإلطالع على النسخة االنجليزية لموقع النادي يرجى زيارة الرابط التالي

http://www.sso-rit-eng.com/
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الخدمات المقدمة من النادي
ة يقدم النادي السعودي عددًا من الخدمات للطالب والطالبات لتذليل صعوبات المرحل

:  ولرفع مستوى انتاجيتهم بمقر إبتعاثهم
:   خدمة التوظيف. 1

من  Summer/Co-op/Full-timeتتيح هذه الخدمة للطلبة فرصة التوظيف 
لة، خالل ايصال بيانات الطلبة للشركات والمؤسسات التي تبحث عن كوادر بشرية مؤه

.وهذة الخدمة متاحة في كل من الرياض وجدة والدمام
:خدمة إستقبال الطلبة الجدد. 2

الى هذة الخدمة مخصصة للطلبة حديثي الوصول حيث يتم استقبالهم من المطار
.مقر إقامتهم

.  خدمة الحلقة النقاشية األسبوعية باللغة اإلنجليزية. 3
قد تتيح هذه الخدمة للمستفيدين إمكانية ممارسة اللغة اإلنجليزية من خالل ع
.دينجلسات حوارية إسبوعية والتي ستنعكس إيجابا على مهارات التحدث عند المستفي

.خدمة الدروس الخصوصية المجانية. 4
هذة الخدمة مخصصة لطالب اللغة الذين يعانون من صعوبات في معهد اللغة 

ية مما بالجامعة، حيث تتيح هذة الخدمة فرصة اإلجابة على تساؤالت الطلبة باللغة العرب
.ينعكس ايجابًا على مدى استيعابهم للغة الجديدة

.خدمة الدروس الخصوصية. 5
احدة تتيح لنا هذة الخدمة أن نكون حلقة وصل بين الطلبة ذوي الخبرة الدراسية الو
ب من خالل الربط بين المتطوع والطالب الذي يواجه بعض الصعوابات العلمية كاًل حس

.تخصصه
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الخدمات المقدمة من النادي
.خدمة االستشارات الرياضية. 6

ة تتيح هذه الخدمة ألصدقاء النادي اإلستفسار عن كل ما يتعلق بالرياضي
هذه الخدمة تشمل إرشادك . وتمارين اللياقة والحديد والنظام الغذائي الصحي

ك لطرق الممارسة السليمة للرياضة، ويمكنك من خاللها تعديل وتطوير جدول
.الرياضي األسبوعي

.خدمة مدربك الرياضي الشخصي. 7
/  ستمر خالل هذا البرنامج باختبارات تحديد المستوى الرياضي للمتدرب
دربة، المت/للمتدربة، وبناء على نتائج هذه االختبارات واهتمامات وأهداف المتدرب

.سيصمم المدرب جياد خياط جدواًل رياضيًا خاصًا بك
أسابيع8: مدة البرنامج

.أيام أو أسبوعيًا حسب الحاجة10مرة واحدة كل : عدد مرات اإلشراف المباشر
.خدمة التوصيل للهايبر ماركت. 8

ت هذة الخدمة متاحة للطلبة والطالبات الذين يواجهون صعوبة بالمواصال
ة الجمعة حيث يوفر النادي التوصيل المجاني للمستفيدين بشكل اسبوعي بعد صال

.  عند مصلى الجامعة
. خدمة هاتف الطوارئ.  9

ما يميز هذة الخدمة هو برمجة رقم هاتف موحد متصل بارقام متعددة، 
جة الى وذلك من خالل ارسال تنبيه لكافة األعضاء بالنادي في نفس الوقت دون الحا

.  اإلتصال بكل عضوا في حال وجود طارئ ال سمح اهلل
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الخدمات المقدمة من النادي: تابع
.خدمة التصويت لفعالية. 10

اء إنطالقًا مع أهمية تلبية رغبات أصدقاء وصديقات النادي لمسنا نحن أعض
ات مجلس إدارة النادي الحاجة الماسة إلى إشراك المستفيدين في تحديد الفعالي
القادمة من خالل رابط يتيح للمستفيدين تحديد نوع ويوم ووقت عدد من 

.  الفهاليات المقترحة
.خدمة التقييم لألنشطة والفعاليات. 11

لتواصل يتم إرسال رابط للتقييم عبر اإليميل الرسمي للنادي ومن خالل قنوات ا
ليات اإلجتماعي للمستفيدين لبحث فرص مستقبلية لتطوير أداء وجودة الفعا

.  المقدمة
.  خدمة االطالع وتحميل صور وفيدواهات فعاليات النادي. 12

خاصة يمكن ألصدقاء وصديقات النادي اإلطالع وتحميل الصور والفيديوهات ال
.الناديبكل فعالية من خالل زيارة الصفحة اإللكترونية الخاصة بفعاليات وأنشِطة

. نموذج تسجيل الحضور. 13
ويتم ذلك من خالل إرفاق رابط لتسجيل الحضور أثناء اإلعالن لألنشطة 

ل والفعاليات عبر اإليميل الرسمي للنادي ومن خالل حساباتنا بوسائل التواص
ور تكمن أهمية هذة الخطوة في تسهيل عملية الوصول الى عدد الحض. اإلجتماعي 

المتوقع والذي بدورة سيساهم ايجابا في التقدير الصحيح لحجم المشتريات
.المطلوب لضمان تقديم افضل خدمة
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ملحق صور الخدمات المقدمة من النادي

:  لتاليلإلطالع على قائمة الخدمات والنماذج  المخصصة لكل خدمة يرجى زيارة الرابط ا
https://www.sso-rit.com/khdmat-lltlbh

https://www.sso-rit.com/khdmat-lltlbh
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إتفاقيات الخصم 
انطالقًا من مبدأ التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي في مدينة 

دقاء روتشيستير يسر النادي السعودي اطالعكم على اتفاقيات الخصم المتاحة الص
:  وصديقات النادي

على إلغاء أي مستحقات مالية  ”Aspen Dental“تم اإلتفاق مع عيادة األسنان 1.
.تتخطى حد التامين للطلبة

Shear Globalمن صالون % 10تم اإلتفاق على خصم خاص 2.

يع والذي يختص بب” تاما ديتس“من المتجر اإللكتروني % 25تم اإلتفاق على خصم 3.
.المنتجات عربية والشرقية

مع شركة بريديكس للشحن الجوي% 70تم اإلتفاق على خصم يصل الى 4.
As Eviمن مطعم % 10تم اإلتفاق على خصم خاص 5. Turkish Cuisine
 & Sultan Lebanese Cuisineمن مطعم % 15تم اإلتفاق على خصم خاص 6.

Bakery

رجى لإلطالع على خصومات النادي ولتفاصيل اكثر عن الشركات الجاري االتفاق معها ي
: التكرم بزيارة الرابط التالي

https://www.sso-rit.com/atfaqyat-khsm-lltlbh

https://www.sso-rit.com/atfaqyat-khsm-lltlbh
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عضوية النادي 
انطالقًا من اهمية رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ولتسهيل عملية 

سنا نحن التعرف على مستحقي اتفاقيات الخصم من قبل مؤسسات المجتمع المحلي لم
قات اعضاء مجلس ادارة النادي الحاجة الى تدشين بطاقات عضوية تتيح الصدقاء وصدي

النادي االستفادة من الخدمات والخصومات المقدمة من خالل السماح لمقدمي 
جتمع الخدمات من االطالع على بطاقة العضوية للحصول على الخدمة او لمؤسسات الم

.المحلي الجاري معها اتفاقيات الخصم

:  يرجى زيارة الرابط التالي لإلنظمام لعضوية النادي ولالطالع على بطاقة العضوية
https://www.sso-rit.com/membership-page

https://www.sso-rit.com/membership-page
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األنشطة والفعالبات الثقافية واإلجتماعية 
.لقاء الديوانية االول•
.رحلة شواء•
.الديوانية النسائية األولى•
.إحتفالية اليوم الوطني السعودي•
.المعرض السعودي في كلية كيوكا•
.طلعة البولنج•
.لقاء الديوانية الثاني للرجال والنساء•
The Strong Museum.زيارة متحف •
.فعالية الليزر تاق•
.الديوانية الرجالية الثالثة•
.ورشة عمل تحقيق وظيفة أحالمك•
IMAGINE RIT.مشاركة النادي السعودي في فعالية •
.حفل التخرج لطالب وطالبات مدينة روتشسيتر وضواحيها•

ذج لإلطالع على مزيد من الصور وللتقارير الخاصة بكل فعالية ولمشاهدة نما
:  التقييم يرجى زيارة الرابط التالي

https://www.sso-rit.com/qaemh-alfaalyat

https://www.sso-rit.com/qaemh-alfaalyat
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ملحق صور أنشطة وفعاليات النادي
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ملحق صور أنشطة وفعاليات النادي
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األنشطة الرياضية 
.كالس الزومبا للنساء•
".الرياضة واللياقة"ورشة عمل بعنوان •
.كالس اليوغا للنساء•
.نشاط كرة القدم والطائرة االسبوعي•

لإلطالع على مزيد من الصور وللتقارير الخاصة بكل نشاط ولمشاهدة نماذج
:  التقييم يرجى زيارة الرابط التالي

https://www.sso-rit.com/qaemh-alfaalyat

https://www.sso-rit.com/qaemh-alfaalyat
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ملحق صور األنشطة الرياضية
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تدشين منظمة تطوعية 
إنطالقًا من اهمية التطوع وخدمة المجتمع لمسنا نحن اعضاء مجلس ادارة 

النادي السعودي ان الحاجة ماسة اتدشين منظمة تابعة الدارة النادي السعودي 
. بهيكل اداري مستقل يرتكز دورها على االعمال التطوعية وخدمة المجتمع

المنظمة التطوعية التابعة لنادي روتشيسيتر جاءت تحت مسمى 
Making a Difference وقد تم تدشينها بشعار مستقل وفريد يرمز الى روح

.التعاون وشراكة بين افراد المجتمه الواحد
وعين هذا يتيح النادي مزاية عدة لمنتسبي هذة المنظمة تتمثل في هدايا رمزية للمتط

.الى جانب شهادات شكر معتمدة من النادي وجامعة روتشستير للتقنية
اع تم ترشيح االستاذ عالء بخاري لرئاسة هذة المنظمة التطوعية لما له من ب

.وابطويل بالعمل التطوعي وخدمة المجتمع سائلين المولة له دوام التوفيق والث

طوع لتفاصيل اكثر عن المنظمة التطوعية ولالطالع على نموذج االنظمام كعضو مت
:  بالمنظمة يرجى زيارة الرابط التالي

https://www.sso-rit.com/tabeh-nmwthj-mttwa

شعار المنظمة التطوعية رئيس المنظمة التطوعية

https://www.sso-rit.com/tabeh-nmwthj-mttwa
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التطوع وخدمة المجتمع 
اجينالتطوع مع منظمة الطالب المسلمين لتوزيع األغذية والمشروبات للمحت•

والمتمقثلة "Clean Sweep Rochester 2018"مبادرة التطوع مع •
بتنظيف الشوارع من بقايا اوراق واغصان شجر فصل الشتاء وزراعة النباتات

.والزهور في المنطقة باإلضافة الى بعض مشاريع تزيين االماكن العامة
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ملحق صور األعمال التطوعية وخدمة المجتمع
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حسابات التواصل اإلجتماعي للنادي 
إنطالقًا من أهمية تسهيل التواصل مع أصدقاء وصديقات النادي كانت الحاجة

.  ماسة لتدشين وتفعيل صفحات التواصل اإلجتماعي للنادي
يقوم النادي السعودي بروتشستير باإلعالن عن فعاليات وأخبار النادي عبر

كما تم تخصيص. حسابات النادي ي في كل من الفيسبوك، التويتر، والسناب شات
.  حسابنا باالنستقرام لعرض لقطات من فعاليات وانشطة النادي

وسائل يتيج النادي لألعضاء فرصة التواصل عبر االيميل الرسمي للنادي ومن خالل
. التواصل االجتماعي

/SSORIT SSORITSSOATRIT@SSO.RIT

ssorg@rit.edu
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اإلعالن عن فعالبات وأخبار النادي
عالن تم التعاون مع فريق خاص من المصممين لعمل تصاميم ذات طابع شيق وجذاب لإل

النادي عن فعاليات وأخبار النادي والتي بدورها ستنعكس ايجابًا على تحفيز أصدقاء وصديقات
.  لحضور الفعاليات ولإلطالع على أخبار النادي

.  مرفق ادناه مجموعة من التصاميم الخاصة بانشطة وفعاليات واخبار النادي
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الجوائز والتكريم 
عام تكريم النادي السعودي بروتشسيتير كأفضل منظمة حديثة االنضمام لل•

عددًا من المنظمات الطالبية والتي تضم Global Unionالحالي من قبل منظمة 
. المختلقة بجامعة روتشيستير للتقنية

تير تكريم نادي روتشيستير من قبل اتحاد الطلبة المسلمين بجامعة روتشيس•
.للتقنية على التعاون والشراكة بين الناديين
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الشكر والعرفان 
لتقنية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمنسوبي ومنسوبات جامعة روتشيستير ل

الدعم على: ومرافقيهم وكافة الطلبة والطالبات بمدينة روتشيستير وضوحيها أواًل
اًل على الثقة الممنوجة من قبلعهم سائ: والمساندة المستمرة من قبلهم ثانيًا

ئنا المولى عز وجل ان نكون قد مثلناكم خير تمثيل فإن أحسنا فمن اهلل وحدة وإن اس
. أو قصرنا فمن انفسنا ومن الشيطان

كما يسرني توجيه خالص الشكر ألعضاء مجلس إدارة النادي فالوال اهلل ثم 
دعمهم المستمر لتعذر تحقيق أي إنحاز ونجاح، 

رز ما وختامًا يسرني أن اضع بين يديكم هذا الكتيب والذي يعد ملخص لتوثيف أب
ن يجعلنا تم تحقيقة من قبل النادي السعودي بروتشيستير سائلين المولى سبحانة أ

التوفيق خير سفراء لهذا الوطن الغالي اثناء تواجدنا نحن الطلبة بمقر اإلبتعاث،، وباهلل

رئيس النادي 


