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من نحن؟

ي أن نكون سفراء للمملكة 
افية, نرغب �ف طلبة متطوعون ولكننا نعمل باح�ت

ي مدينة تامبا بوالية فلوريدا عن طريق تقديم عمل 
العربية السعودية �ف

ف يظهر الصورة الحقيقية للمملكة ومعدن شعبها االأصيل. مم�ي

الرؤية

ــة  ف عــى مســتوى الأندي ــادي قــوي هــو الأمــ�ي ن
ــتوى  ــى مس ــة وع ي الجامع

ــة �ف ــة الدولي الطالبي
ي الوليات المتحدة، 

الأندية الطالبية السعودية �ف
ي تحقيــق احتياجــات وتطلعات الطلبة 

يســاهم �ف
فيهيــة. الأكاديميــة والثقافيــة والجتماعيــة وال�ت

القيم

الجماعــي،  العمــل  المصداقيــة،  الإخــالص، 
التطويــر  المســؤولية،  الشــفافية،  ام،  ف اللــ�ت

بــداع. الإ المســتمر، 

الرسالة

ــل.  ــزة للعم ــة ومحف ــة جاذب ــة طالبي ــ�ي بيئ توف
العربيــة  بالمملكــة  التعريــف  ي 

�ف تســاهم 
ــوذج  ــا كنم ــا وإبرازه ــا وإرثه الســعودية وثقافته
ــة  ف يســعى للتقــدم والزدهــار عــى كاف مــرش
ي 

ــاعدة �ف ــى المس ــل ع ــك العم ــدة. كذل الأصع
تحقيــق أهــداف الطلبــة الدراســية وإثــراء تجربة 
ي 

البتعــاث مــن خــالل الأنشــطة والفعاليــات ال�ت
تدعــم هــذه الأهــداف وتتوافــق مــع رؤيــة 2030 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ي المملك
�ف
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بسم هللا الرحمن الرحيم

ف والصــالة والســالم عــى مــن بعــث هــدى ورحمــة  الحمــدهلل رب العالمــ�ي
ــن  ــه وم ــه وصحابت ــى آل ــد وع ــا محم ــيدنا وقدوتن ، س ف ــ�ي ــاً للعالم اس ون�ب

ــن. ــوم الدي تبعهــم بإحســان إىل ي

ي الخــارج 
ل يختلــف إثنــان عــى أهميــة دور الأنديــة الطالبيــة الســعودية �ف

ــة  ــة، والثقافي ــة، والإجتماعي ــ�ي التعليمي ــة الس ــى حرك ــا ع ه ــدى تأث�ي وم
ي بلــد البتعــاث. ومــع مــرور الوقــت تــزداد 

وتشــكيل قــوة ناعمــة للمملكــة �ف
ي تتوجــه فيــه حكومــة 

ة الحاليــة الــ�ت ي الفــ�ت
أهميــة هــذا الــدور خصوصــاً �ف

نطــالق  ــة 2030 لالإ ــا المبارك ــة الســعودية مــن خــالل رؤيته ــة العربي المملك
لتكــون مــن مصــاف الــدول العظمــى والنفتــاح بشــكل كبــ�ي عــى العالــم 
ي الخارج 

ف والمبتعثات هم ســفراء للوطــن �ف ول شــك بــأن أبناءهــا المبتعثــ�ي
ي تعتمــد عليها الدولــة لتحقيــق رؤيتها. 

وأحــد أهــم اللبنــات والعنــارص الــ�ت

ي جامعــة جنــوب فلوريــدا فإننــا 
وعندمــا نتحــدث عــن النــادي الســعودي �ف

ي 
ــعودية �ف ــة الس ــرش الثقاف ــى ن ــر دوره ع ــم يقت ــادي ل ــن ن ــدث ع نتح

ف بشــكل عــام فقــط بــل تب�ف  المحافــل وتقديــم الخدمــة للطلبــة المبتعثــ�ي
رؤيــة وفلســفة تتمحــور حــول فكــرة )إن بنــاء الشــخصية والعقــل ل يقــل 
ف بكافــة  ف الطلبــة المبتعثــ�ي أهميــة عــن اكتســاب العلــم( وذلــك عــ�ب تمكــ�ي
ــ�ي الســبل  ــة عــ�ب توف ــق أهدافهــم الدراســية والعلمي ــن تحقي فئاتهــم م
والوســائل المحققــة لذلــك، وأيضــاً توفــ�ي بيئــة صحيــة إيجابيــة وجاذبــة 
ي المجتمع 

ي اســتقرار المبتعــث الجديد وتســاعده عى النخــراط �ف
تســاهم �ف

ــة  ــف والثقاف ــن الحني ــل الدي ــة لتمثي ــه الفرص أ ل ــ�ي ــر وته ــت مبك ــذ وق من
ــرى  ــات الأخ ــكاك بالثقاف ــالل الحت ــن خ ــة م ــعودية الأصيل ــالق الس والأخ
والتعــرف عليهــا ونقــل الصــورة الحقيقيــة عــن المواطــن الســعودي عــ�ب 
ي مــن خــالل المبــادرات البنــاءة والأعمــال التطوعيــة  ســهام بشــكل إيجــا�ب الإ
المســتمرة والتفكــ�ي بشــكل ابداعــي الأمــر الــذي يســاعد وبشــكل كبــ�ي عــى 
هــم.  بنــاء وصقــل مهــارات وشــخصيات الطلبــة القياديــة وطريقــة تفك�ي

ي هــذا التقريــر نســلط الضــوء عــى أبــرز أعمــال وانجــازات النــادي خــالل 
�ف

ف  العــام المنــرم 2018 / 2019 والــذي أثمر عــن تحقيق النادي لأكــ�ب جائزت�ي
لالأنديــة الطالبيــة عــى مســتوى الجامعــة كإنجــاز تاريخــي للنــادي. هــذا 
ي مدينــة تامبا 

ف كان ثمــرة جهــد أبنــاء وبنات الوطــن �ف النجــاز الكبــ�ي والممــ�ي
ي جامعــة جنــوب فلوريــدا 

ي النــادي الســعودي �ف
ف �ف مــن أعضــاء ومتطوعــ�ي

ي الملحقية الثقافية الســعودية 
وبدعــم كبــ�ي مــن حكومتنا الرشــيدة ممثلــة �ف

ي أرض البتعاث 
ف والداعــم الأكــ�ب لهــم �ف ي واشــنطن عــ�ب عــراب المبتعثــ�ي

�ف
ي الدكتــور محمــد بــن عبــدهللا العيــى ســلمه هللا 

ســعادة الملحــق الثقــا�ف
وعــ�ب مســؤلو إدارة الشــؤون الثقافيــة والجتماعيــة ممــن لــم يألــوا جهــداً 

ف بشــكل ملمــوس. ي توفــ�ي هــذا الدعــم لالأنديــة والمبتعثــ�ي
�ف

ختامــاً، نســأل هللا ســبحانه وتعــاىل أن يتقبــل مننــا عملنــا هــذا وأن يجعلــه 
خالصــاً لوجهــه الكريــم وأن يجعلــه حجــة لنــا ل علينــا.

أ. أحمد بن علي التهامي
ي جامعة جنوب فلوريدا

رئيس النادي السعودي �ف

رئيس النادي أ. أحمد التهامي
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الهيكل التنظيمي

رئيس النادي أ. أحمد التهامي ◀
ي ◀

نائب الرئيس أ. فواز الرو�ت
ي ◀ ي الحر�ب

نائبة الرئيس للشؤون النسائية أ. تها�ف
ي ◀

المحاسب الماىلي أ. يا� الزهرا�ف
اللجنة الثقافية م. عاصم العقيىي ◀
اللجنة الجتماعية أ. سطام القباع ◀
الفريق الجتماعي أ. عبد الرحمن الدغيشم ◀
الفريق الجتماعي أ. عبد هللا بركات ◀
اللجنة الأكاديمية أ. جواهر السلطان ◀
ي ◀ ف الفريق الأكاديمي أ. فريح الع�ف
الفريق الأكاديمي أ. خالد أبو الغيث ◀
اهيم ◀ اللجنة الرياضية م. عبد العزيز ال�ب

ي
ييارس الزهرا�ن

فواز الرو�ق

ني اهيمعبد هللا بركاتفريح الع�ن عبد العزيز ال�ب عبد الرحمن الدغيشم

عاصم العقيلي

سطام القباع

أحمد التهامي  جواهر السلطان
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عالمي  الفريق الإ

م. خالد البو سعيدي ◀
أ. سعيد الدو�ي ◀
أ. عبد الرحمن اليحيا ◀
أ. سارة الطويرب ◀
أ. نورة السبيعي ◀
ي ◀ د. عبد الرحمن الشعي�ب

نورة السبيعي

عبد الرحمن اليحيا

سعيد الدورسي

ساره الطويرب ي خالد أبو الغيثد. عبد الرحمن الشعي�ب

خالد البو سعيدي
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أنشطة النادي الرئيسية

االأنشطة الثقافية

ي ◀
إقامة مناسبات الأعياد واليوم الوط�ف

ي أنشطة الجامعة الثقافية ◀
المشاركة �ف

التعريف بثقافة ومنجزات المملكة العربية  ◀
السعودية

التعاون مع المنظمات الطالبية الأخرى  ◀
كة لتنظيم فعاليات مش�ت

االأنشطة االجتماعية

برنامج العناية بالطلبة الجدد ◀
ويحية ◀ تنظيم الأنشطة الجتماعية ال�ت
تنظيم الأنشطة التطوعية داخل الجامعة  ◀

ي بخدمة 
ي تع�ف

ومع المنظمات الغ�ي ربحية ال�ت
ي مدينة تامبا

المجتمع �ف

كاديمية االأنشطة االأ

توف�ي المعلومات عن الجامعة والمعاهد  ◀
والخدمات المقدمة فيها

توجيه وإرشاد الطلبة والإجابة عى  ◀
استفساراتهم

تنظيم ورش ولقاءات مفيدة للطلبة أكاديمياً ◀

االأنشطة النسائية

تنظيم أنشــطة وفعاليات تستهدف 
ي والعوائل

الجمهور النســا�أ

االأنشطة الرياضية

ي  ◀
ي المسابقات الرياضية ال�ت

المشاركة �ف
تقيمها الجامعة

تنظيم تمرين كرة قدم بشكل دوري ◀
تنظيم أنشطة ومسابقات متنوعة  ◀

تستهدف الشباب
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الفعاليات الرسمية والعامة



ي صالة العيد
معايدة النادي السعودي �ف

ي تامبــا بإعــداد 
ســالمية �ف قــام النــادي الســعودي وبالتنســيق مــع مركــز الجاليــة الإ

طاولــة خاصــة بالنــادي الســعودي خــارج موقــع مصــى العيــد. حيــث قــام النــادي 
ي 

ــم �ف ــات له ــر والحلوي ــوة والتم ــم القه ــد وتقدي ــدوم العي ــن بق ي ــة الحارصف بتهنئ
يــن إىل طاولــة النــادي وعــ�ب  جــو أ�ي جميــل. وقــد توافــد عــدد كبــ�ي مــن الحارصف
الكثــ�ي منهــم عــن إعجابهــم بهــذه المبــادرة وقدمــوا شــكرهم للنــادي الســعودي 

ف عيــداً ســعيداً للجميــع. عــى كرمهــم وضيافتهــم، متمنــ�ي
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احتفال عيد الفطر 

ي جامعــة جنــوب 
 أقــام النــادي الســعودي �ف

فلوريــدا احتفــال عيــد الفطــر المبــارك بالتعاون 
وإســالمية  عربيــة  طالبيــة  منظمــات   6 مــع 
 Arab Cultural وهــي  تامبــا  جامعــات  ي 

�ف
 Sisters United Muslim و   Association
 The Muslim connection و   Association
 Students for و   Khaliji Student Union و 
 The Kuwaiti Student و Justice in Palestine
Organization at University of Tampa. وقــد 
ــىي  ــم الرئي ــو المنظ ــعودي ه ــادي الس كان الن
ــج  ــم برنام ــة وتقدي ف القاع ــ�ي ــم تزي ــل. وت للحف
الكبــ�ي مكــون مــن عــدة  مصاحــب للحفــل 
ف إلقــاءات وســتاند  فقــرات متنوعــة تراوحــت بــ�ي
ومســابقات  ســورية  وعراضــة  كوميــدي  أب 
متنوعــة وتــم عــرض فيديــو عــن ملخــص جهــود 
ي 

ــم �ف ــار صائ ــة إفط ي حمل
ــعودي �ف ــادي الس الن

شــهر رمضــان وتوجــه بعدهــا الحضــور لقاعــات 
ــة  ــة خاص ــ�ي غرف ــم توف ــه ت ــر أن ــاء. يذك العش
ــات  ــات ومتطوع ــا حاضن ف عليه ــرش ــال ي لالأطف
ــم. ــة له ــطة ترفيهي ــاء وأنش ــ�ي العش ــم توف وت

اجتماع عيد االأضحى المبارك 

أقــام النــادي الســعودي طلعــة خاصة بمناســبة 
ــار  ــم اختي ــارك، وت ــى المب ــد الأضح ــول عي حل
حديقــة Rowlett Park كمــكان للمناســبة وحجــز 
ة لتجمــع الرجــال وأخــرى مثلهــا  مظلــة كبــ�ي
للنســاء والأطفــال. حــرف الفعاليــة عــدد كبــ�ي 
ــا  ــة يومه مــن الأشــخاص برغــم تعــرض المدين
ــر عــى عــدد الحضــور.  ــا أث ــرة مم لأمطــار غزي
والــروح  العــام  بالجــو  ون  الحــارصف اســتمتع 
الأخويــة المتواجــدة بينهــم وكذلــك ببعــض 
نالــت  ي 

الــ�ت ويحيــة  ال�ت والفقــرات  الأنشــطة 
التعــارف  فقــرات  وبعــد  الجميــع.  إعجــاب 
والجوائــز قامــت فرقــة نغــم الشــام بعمــل 
العراضــة الشــامية، كمــا تــم توفــ�ي أركان الحنــاء 
للنســاء  المختلفــة  والبالونــات ذات الأشــكال 

ــع. ــاء للجمي ــة عش ــم وجب ــال وتقدي والأطف
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ي السعودي 88
احتفال اليوم الوط�ف

ي جامعــة جنــوب 
أقــام النــادي الســعودي �ف

ــا  ــة تامب ي جامع
ــعودي �ف ــادي الس ــدا والن فلوري

كاً  ي وليــة فلوريــدا تنظيمــاً مشــ�ت
بمدينــة تامبــا �ف

ي الـــ88 للمملكــة العربيــة 
لحفــل اليــوم الوطــ�ف

الســعودية . تضمــن الحفــل معرضــاً ثقافيــاً 
عــن المملكــة العربيــة الســعودية،  تعريفيــاً 
ــا  ــه حكومتن ــح ل ــا تطم ــا وم ه ــا وحارصف تاريخه
ي المســتقبل لوطنهــا وأبنــاء شــعبها، 

الرشــيدة �ف

ة عرضــت مــن خاللهــا مقاطــع منوعة عــن الوطن  وشــمل المعــرض شاشــة كبــ�ي
وأهــم معالمــه وانجازاتــه وطموحاتــه، كمــا شــمل طــاولت تعريفيــة بتاريــخ 
ي ونقــش الحنــاء. وكذلــك تم عمــل خيمًة  وثقافــة المملكــة وركنــاً للخــط العــر�ب

تحــ�ي تراثهــا العريــق وكيــف كان يعيــش آباؤنــا وأجدادنــا. 



ــم  ــر الحكي ــن الذك ــات م ــل بآي ــدأ الحف ــد ب وق
ــك  ي الســعودي، وبعــد ذل

ــم النشــيد الوطــ�ف ث
ــادي  ــس الن ــن رئي ــور م ــة بالحض ــة ترحيبي كلم
ي جامعــة جنــوب فلوريــدا الأســتاذ 

الســعودي �ف
أحمــد التهامــي. بعــد ذلــك ألقــى الأســتاذ خالــد 
ي قصيــدة 

البــو ســعيدي مــن النــادي العمــا�ف
توالــت  ثــم  الســعودي.  للشــعب  كإهــداء 
ي تفاعــل معهــا 

الفقــرات الشــيقة والممتعــة والــ�ت
الحضــور بشــكل كبــ�ي جــداً مــن عــروض فنيــة 
كالعرضــة النجديــة والعرضــة الجنوبيــة والمزمار 
ــالً  ــز قيمــة احتف الحجــازي، ومســابقات وجوائ
ــ�ي العشــاء  ــم توف ــة وت ــذه المناســبة الكريم به
لهــم خــالل فقــرات الحفــل. يذكر أنه تــم توف�ي 
حضانــة خاصــة لالأطفــال وعــدد مــن النشــطة 

ــة لهــم. ــات المنوع والفعالي
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واســتمتع الجميــع بالحفــل عــى مــدى الثــالث 
متطــوع   50 مــن  أكــ�ش  بمســاعدة  ســاعات 
ي تنظيــم هــذه الحتفالية 

ومتطوعــة ســاهموا �ف
ة. ف ــ�ي المم
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داريــة العــام وتعديــل  اجتمــاع الهيئــة االإ
شــعار النــادي

قام النادي الســعودي بعقــد أول اجتماع للهيئة 
ــادي  . وهدفــت إدارة الن العامــة للعــام الحــاىلي
مــن خــالل الجتمــاع إىل التعريف بالنادي بشــكل 
ــات  ــل واســتعراض بعــض المعلوم ــ�ش تفصي أك
النقــاش بشــكل  ضافــة إىل  بالإ والمســتجدات 
عــام عــن آداء النــادي. وأســتعرض مســؤوىلي 
ــن حــرف  ــادي مم ــة وأعضــاء الن ف ــادي لمرش الن
إىل الجتمــاع معلومــات عــن النــادي ورؤيتــه 
ــة.  داري ــه والهيكلــة الإ ــه وأهداف ــه ومهام وقيم
ي اللجــان بالحديــث عــن لجانهــم 

�ف وقــام مــرش
ومهامهــم بشــكل مفصــل، كمــا تــم عــرض 
ي شــعار النــادي وعــرض 

التعديــل الجديــد �ف
ة ال6 شــهور الماضيــة بعــد  إحصائيــات عــن فــ�ت
ذلــك ناقشــت إدارة النــادي مــع الأعضاء مســألة 
ة الماضية وكيف  تقييــم آداء النــادي خــالل الفــ�ت
ة  مــن الممكــن تطويــر آداء العمــل خــالل الفــ�ت

ــة. المقبل

الحفــل الختامــي الأنشــطة النــادي و االحتفــاء 
ف يج�ي لخر با

ي جامعــة جنــوب 
 نظــم النــادي الســعودي �ف

ــادي و  ــطة الن ــي لأنش ــل الختام ــدا الحف فلوري
ي جامعــات تامبــا للعــام 

ف �ف الحتفــاء بالخريجــ�ي
ي جامعة 

2019 بالتعــاون مــع النــادي الســعودي �ف
تامبــا. وحــرف الحفــل عــدد غفــ�ي مــن الطلبــة 
الحفــل  برنامــج  بفقــرات  اســتمتعوا  الذيــن 
ي الأســتاذ محمد  عالمــي اليوتــو�ب والــذي قدمــه الإ
فلــود. كمــا حــرف الحفــل وفــد مــن القنصليــة 
ي الأســتاذ أحمــد 

ف ممثلــة �ف ي هيوســ�ت
الســعودية �ف

ف و وفــد  حمبــص مــن شــؤون رعايــا الســعودي�ي
ي 

مــن إدارة جامعــة جنــوب فلوريــدا ممثلــة �ف
الدكتــور  وكيــل الجامعــة للشــؤون الدوليــة 

 . ــدىلي روجــر برين
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ــف افتتح  ــن المصح ــالوة م ــل بت الحف
ة  بمســ�ي أتبعــه  يــف  الرش
، بعدهــا ألقــى رئيــس النادي الأســتاذ  ف الخريجــ�ي
ــه  ــن تهنئت ــا ع ــ�ب فيه ــة ع ــي كلم ــد التهام أحم
ه  وتأثــ�ي النــادي  دور  عــى  وثنــاء  ف  للخريجــ�ي
ي وشــكره وتقديــره لمتطوعــي النــادي  يجــا�ب الإ
ي وصولــه إىل مكانتــه البــارزة. 

وكل مــن ســاهم �ف
كمــا ألقــى بــدوره الدكتــور روجــر برينــدىلي كلمــة 
اً بــدور النــادي الحــاىلي وتفاعلــه  أشــاد فيهــا كثــ�ي
والطلبــة  الجامعيــة  الأنشــطة  مــع  ي  يجــا�ب الإ
والمجتمــع المحــىي وتقــدم بتهنئــة الطلبــة 
ف لهــذا العــام متمنيــاً لهــم التوفيــق.  الخريجــ�ي
بعدهــا تــم اســتعراض اعضاء وإنجــازات النادي 

ــرم. ــام المن للع
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تهنئــة وبعد  الجميــع  شــاهد  أن 
ــرة  ــن مدي ــو م مســجلة بالفيدي
جامعــة جنــوب فلوريدا إىل النــادي وإىل الطلبة، 
تقــدم الأســتاذ أحمــد حمبــص ممثــل القنصليــة 
ف نيابــة  ف بتهنئــة الخريجــ�ي ي هيوســ�ت

الســعودية �ف
ف  ــ�ي ــادم الحرم ــفارة خ ــة وس ــن وزارة الخارجي ع
ي الوليــات المتحــدة الأمريكيــة. 

والقنصليــة �ف
ي 

ف وال�ت واختتمــت كلمــات الحفل بكلمــة الخريج�ي

ــت  ي لمس
ــ�ت ــرو وال ــركي العم ــور ت ــا الدكت ألقاه

كلماتهــا قلــوب الجميــع. تــم خــالل الحفــل 
ي لقــت تفاعالً 

عــرض عــدد مــن الفيديوهــات ال�ت
ف  جميــالً مــن الحضــور. وتــم تكريــم الخريجــ�ي
ــية  ــل الدراس ــف المراح ــن مختل ــات م والخريج
ــم  ــن ث ــوراة( وم ، دكت ــت�ي ــوس، ماجس )بكالوري
ي برامــج وفرق عمــل النادي 

ف �ف تكريــم المتطوعــ�ي
ــل  ــوف قب ــادي والضي ــاء ادارة الن ــك أعض وكذل

ف  ف مخصصتــ�ي أن يتــم الســحب عــى جائزتــ�ي
ف و للحضــور. اختتــم الحفــل بصــورة  للخريجــ�ي
ف مــع ادارة النــادي والضيوف  جماعيــة للخريجــ�ي
قبــل التوجــه لصــالت العشــاء. يذكــر أن النادي 
تاحــة الفرصــة  قــام بتوفــ�ي حضانــة لالأطفــال لإ
للعوائــل للحضــور وكذلــك قــام بعمــل بعــض 
ي 

الفعاليــات والأنشــطة المصاحبــة للحفــل �ف
الردهــة قبــل الدخــول إىل قاعــة الحفــل.
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الأنشطة الجتماعية



قــام النــادي الســعودي بإقامــة طلعــة ترويحيــة 
ي حديقــة USF Riverfront park بغرض تكريم 

�ف
ي تنظيــم 

ف �ف ف والمتطوعــات المشــارك�ي المتطوعــ�ي
ــر  ــار التقدي ــارك وإظه ــر المب ــد الفط ــل عي حف
ف إدارة  لجهودهــم ممــا يعــزز العالقــة القوية بــ�ي
ي المســتقبل. حيــث 

ف �ف ف المتطوعــ�ي النــادي وبــ�ي
اســتمتع الجميــع بالأجــواء الماطــرة والمناظــر 

Horseback Riding

 قــام النــادي الســعودي بتنظيــم رحلــة إىل أحد 
ه  ف ي مدينة تامبــا للت�ف

مــزارع واســطبالت الخيــول �ف
ف  وممارســة ركــوب الخيــل للطلبــة الســعودي�ي
والأطفــال(  النســاء،  )الشــباب،  فئاتــه  بــكل 
ي جــو 

وإتاحــة الفرصــة لهــم للقــاء والتعــارف �ف
ين إىل  اجتماعــي جميــل ومختلــف. تــوزع الحارصف
ف  3 مجموعــات، مجموعــة للشــباب و مجموعتــ�ي
للنســاء وقامــت كل مجموعــة بركــوب الخيــل 
وأخــذ جولــة مدتهــا ســاعة وســط الأدغــال 
ي المنطقــة. كمــا قــام الأطفــال 

ات �ف والبحــ�ي
ي 

ــة �ف ــذ جول ( وأخ ي
ــو�ف ــوب الـ)ب ون برك ــارصف الح

المزرعــة وكذلــك الســتمتاع بمشــاهدة الخيــول 
ون وجبة  ي النهايــة تناول الحــارصف

ومالمســتها. و�ف
ــل المغــادرة. الغــذاء قب

ــو  ي ج
ــث �ف ــادل الأحادي ــة وتب ــة الجميل الطبيعي

ودي قبــل أن يتنــاول الجميــع طعــام العشــاء. 
ف  قــام بعدهــا رئيــس النــادي بتكريــم المتطوع�ي
والمتطوعــات وتقديــم شــهادات شــكر وعــ�ب 
لهــم عن تقديــر إدارة النادي لهــم ولجهودهم. 
وقــد عــ�ب الجميــع عــن ســعادته بهــذه الفعاليــة 

وعــن تقديرهــم وامتنانهــم لهــذه البــادرة.

طلعة تكريم متطوعي حفل عيد الفطر المبارك
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طلعة نهاية فصل الخريف

اجتماعيــة  طلعــة  الســعودي  النــادي  أقــام 
ي الجامعــة خالل اجازة 

ف المتواجديــن �ف للمبتعثــ�ي
نهايــة العــام الميالدي. وحــرف الطلعة عدد من 
ف الذيــن اســتمتعوا بالطبيعــة  الشــباب المبتعثــ�ي
ي حظيــت بهــا 

وبالطقــس والأجــواء الجميلــة الــ�ت
ــادي  ــام الن ــا ق ــوم. كم ــك الي ــا ذل ــة تامب مدين
ف لهــذا الفصــل  الســعودي بالحتفــاء بالخريجــ�ي
ف الذيــن  الــدراسي وتكريــم عــدد مــن المتطوعــ�ي
أســدوا خدمــات جليلــة للنــادي ممــن ســيغادروا 
بلــد البتعــاث عائديــن إىل أرض الوطــن قبــل أن 

يتنــاول الجميــع وجبــة الغــداء.

)ومن أحياها(

ي دعــم 
نظــم النــادي الســعودي دورة تدريبيــة �ف

الحيــاة الأســاسي Basic Life Support معتمــدة 
مــن الجمعيــة الأمريكيــة للقلــب، قدمهــا مدرب 
أمريــ�ي معتمــد مــن الجمعيــة. وتلقــى الطلبــة 
ي 

ــ�ت ــات ال ــة المعلوم ــدورة كاف ي ال
ف �ف ــجل�ي المس

ــع  ــل م ــة التعام ــن كيفي ــدرب ع ــا المت يحتاجه
صابــات ومــا  غمــاءات والإ حــالت الجلطــات والإ
ــاش  نع ــة الإ ــراء عملي ــب إج ــر يتطل إذا كان الأم
وكذلــك التعامــل مــع حــالت الختنــاق بســبب 
ي البلعــوم )للكبــار والرضع(. 

توقــف قطعــة مــا �ف
عــى  الــدورة  نهايــة  ي 

�ف المتدربــون  وحصــل 
بطاقــات اعتمــاد مــن جمعيــة القلــب الأمريكيــة 

ف مــن تاريــخ الــدورة. صالحــة لمــدة عامــ�ي
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الأنشطة الثقافية 
داخل الجامعة وخارجها



ف  الســعودي تم�ي النــادي 
ة  بكــ�ث العــام  لهــذا 
ي الأنشــطة 

مشــاركته �ف
الثقافيــة وتنوعهــا داخــل الحــرم الجامعــي من 
ــادة حضــور المنظمــة داخــل الــرواق  أجــل زي
الجامعــي ونــرث الثقافــة الســعودية وأنشــطة 
ف مختلــف الثقافات. ويمكن تقســيم  النــادي بــ�ي

: ــالي ــة إل الت ــادي الثقافي ــاركة الن مش

 إدارات الجامعة:

USF Office of Multicultural Affairs

يعتــ�ب مكتــب شــؤون الثقافــات المتعــددة مــن 
ي حــرص النــادي عــى العمــل 

أبــرز الجهــات الــ�ت
ة حيــث تعمــل هــذه الجهــة  معهــا خــالل الفــ�ت
ي تمثــل أقليــة داخــل 

عــى مســاعدة الأنديــة الــ�ت
الجامعــة ومحاولــة إظهارهــا وابرازهــا للمجتمــع 
 Multicultural لـــ  النــادي  وأنضــم   . ي الطــال�ب
أغلــب  تحتهــا  ينضــوي  ي 

والــ�ت  Community
ي تمثــل الثقافــات المتعــددة 

المنظمــات الــ�ت
داخــل الجامعة وبلغ عددها 34 منظمة وتســعى 
المنظمــات  لتشــجيع  مــن خاللهــا  الجامعــة 
ي تمثــل ثقافــات 

عــى الحتــكاك بالمنظمــات الــ�ت
ك فيمــا بينهــا. كمــا  مختلفــة والتعــاون المشــ�ت
ــة العــام عــى  تتنافــس هــذه المنظمــات بنهاي
جوائــز iHeart Diversity Award لأفضل نادي.

فعالياتها:

Arab & Middle Eastern Student Mixer

Multicultural Mixer
ي جامعــة جنــوب 

الســعودي �ف النــادي  قــام 
ي الفعاليــات التعريفيــة 

فلوريــدا بالمشــاركة �ف
عربيــة  خلفيــة  مــن  بالطلبــة  أهتمــت  ي 

الــ�ت
ــف  ــن مختل ــة م ــك بالطلب ق أوســطية وكذل و�ش
الثقافــات. وقــام النــادي الســعودي بأخــذ دور 
ي يقوم 

قيــادي بالتعريــف بنفســه والأنشــطة الــ�ت
ــة  ــوا بضياف ــر وقام ــع ومخت ــكل �ي ــا بش به
ــتغل  ــر واس ــة والتم ــوة العربي ــن بالقه ي الحارصف
منســوبوا النــادي الفرصــة للتعرف عى مســؤوىلي 
ي الجامعة  المنظمــات الطالبيــة الأخرى ومنســو�ب
والتعريــف بالنــادي وبحــث إمكانية عمل أنشــطة 

ــتقبل. ي المس
كة �ف ــ�ت مش
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The International Festival

ــدوىلي  ــان ال ي المهرج
ــعوي �ف ــادي الس ــارك الن ش

ــة  ــه الجامع ــذي تنظم ــاىلي 2018 وال ــام الح للع
ــددة  ــات المتع ــؤون الثقاف ــب ش ي مكت

ــة �ف ممثل
مشــاركة  وكانــت   . ف الدوليــ�ي الطــالب  وإدارة 
ــة  ــداده خيم ــالل إع ــن خ ــعودي م ــادي الس الن
تراثيــة تحتــوي عــى بعــض التحــف والمالبــس 
ي أتيــح للطلبــة والزائرين 

الشــعبية التقليديــة الــ�ت
ارتداءهــا والتقــاط الصــور بهــا داخــل الخيمــة. 
كمــا شــارك بطاولــة قــدم مــن خاللهــا الضيافــة 

ــادي،  ــة للن ويجي ــا ال�ت ــورات والهداي وش وال�ب

ي وأخــذ جولــة 
ا�ف وكذلــك نظــارة الواقــع الفــ�ت

ي مكــة مــن خاللهــا، 
داخــل المســجد الحــرام �ف

ــة  ــم التعــاون مــع طاول ــاء. كمــا ت ورســم الحن
نــادي اللغــة العربيــة مــن أجــل كتــاب الأســماء 
باللغــة العربيــة مــن خــالل توفــ�ي كــروت النادي 
المصممــة مــن خــالل الملحقيــة. شــهد القســم 
ــه  ــن خالل ــتمتع م اً واس ــ�ي ــالً كب ــعودي إقب الس
وا عــن إعجابهــم بالأنشــطة  يــن وعــ�ب الحارصف
ي راعــت الجانــب 

المقدمــة مــن النــادي والــ�ت
ــم  ــل معه ــذب الحضــور والتفاع ي لج ــ�ب التجري
أهلــت طاولــة النــادي لحصــد لقــب أفضــل 

ــان. ي المهرج
ــة �ف طاول
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Into The Holidays

ي هــذه الفعاليــة 
شــارك النــادي الســعودي �ف

ي نظمهــا مكتــب شــؤون الثقافــات المتعددة 
الــ�ت

ف  بالتعــاون مــع مكتب خدمــات الطــالب الدولي�ي
ي الجامعــة. وتهــدف هذه الفعالية إىل التواصل 

�ف
ــالل  ــن خ ــة م ي الجامع

ف �ف ــ�ي ــة الدولي ــع الطلب م
ــم  ــة إىل إهداءه ضاف ــم بالإ ــطة له ــ�ي أنش توف
ي يحتاجهــا الطلبة 

ســالل فيهــا بعض المــواد الــ�ت
ويســتفيدوا منهــا بهــدف تخفيف معانــاة الغربة 
عليهــم. وقــام النــادي الســعودي بإعــداد عــدد 
ي وضع فيهــا مــواد غذائية 

كبــ�ي مــن الســالل الــ�ت
ومــواد ترويجيــة للنــادي لتوزيعهــا عــى الطلبــة. 
ف  ف مخصصتــ�ي كمــا قــام النــادي برعايــة طاولتــ�ي
ــالها  ــروت وارس ــة الك ــورات ولكتاب ف الديك ــ�ي ي ف ل�ت

ي الخــارج
إىل عوائــل الطلبــة �ف

رابطــة لخريجــي الجامعة عى المســتوى الدوىلي 
ق الأوســط وتــم اختيــار  ي منطقــة الــرش

والأوىل �ف
ــرف  ــا. ح ــاً له ــي رئيس ف الربيع ــ�ي ــور حس الدكت
الحتفــال عــدد مــن مســؤوىلي المركــز وإدارة 
ف  ف وعــدد مــن الطلبة الســعودي�ي الطلبــة الدوليــ�ي
ي التخــرج مــن الجامعــة وعــ�ب الجميع عن 

حديــ�ش
ي مــن 

ة والــ�ت ف ســعادتهم بهــذه الخطــوة المتمــ�ي
ف الجامعــة وخريجيها  شــأنها تعزيــز الروابــط بــ�ي
ي المســتقبل 

ف وبحــث ســبل التعاون �ف الســعودي�ي
ف خريجــي  مــن جهــة وكذلــك تعزيــز العالقــة بــ�ي

ي الســعودية مــن جهــة أخــرى.
الجامعــة �ف

USF International Services

Wednesdays with World 
ي 

ي الفعاليــة الــ�ت
شــارك النــادي الســعودي �ف

ي الجامعــة. 
ف �ف يقيمهــا مكتــب الطــالب الدوليــ�ي

ــ�ب  ــهر نوفم ــب ش ي تواك
ــ�ت ــة ال ــدف الفعالي وته

( إىل تســليط الضوء عى  )شــهر التعليــم الــدوىلي
ي الجامعــة 

أحــد المنظمــات الطالبيــة الدوليــة �ف
ــام  ــعودي للع ــادي الس ــى الن ــار ع وكان الختي
ــادي الســعودي  . وجهــز الن ــواىلي ي عــى الت

ــا�ف الث
طاولــة فيهــا أدوات تراثية و بروشــورات تعريفية 
ضافــة إىل ملف تعريفي عن المنظمة  بالنــادي بالإ
ي القاعــة. 

تــم عرضــه عــى الشاشــة الموجــودة �ف
ف  ف والعاملــ�ي حــرف عــدد مــن الطــالب الدوليــ�ي
ــادي  ــى الن ــرف ع ف بالتع ــ�ي ــة المهتم ي الجامع

�ف
ي 

ــة الســعودية وتشــاركوا الحــوار �ف وعــى الثقاف
جــو ودي بعيــد عــن الجمــود والرســمية.

USF Alumni Association

USF Alumni Chapter of the KSA
ــدا  ــوب فلوري ــز خريجــي جامعــة جن ــام مرك أق
ف  الدوليــ�ي الطلبــة  مكتــب  مــع  بالتعــاون 
ي الجامعــة 

ــادي الســعودي �ف ــع الن ــب م تي وبال�ت
احتفــالً مبســطاً بمناســبة افتتاح رابطــة خريجي 
ي المملكــة العربيــة الســعودية كثالث 

الجامعــة �ف
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Housing & Residential Education

Juniper Nation
ي تنظمها 

ي الفعالية ال�ت
شارك النادي الســعودي �ف

إدارة  مــع  بالتعــاون  الجامعــي  الســكن  إدارة 
ي الخــارج وتهــدف إىل تعريــف الطلبــة 

الدراســة �ف
ي الســكن بالــدول والثقافــات 

ف �ف الجــدد والحاليــ�ي
الجامعــي  الحــرم  ي 

�ف الموجــودة  المختلفــة 
ي 

ــة �ف ــة الدراس ــوض تجرب ــى خ ــجيعهم ع وتش
بطاولــة  الســعودي  النــادي  الخــارج. شــارك 
كانــت محــط إقبــال الكثــ�ي مــن الطلبــة الذيــن 
اســتمتعوا بالقهــوة والضيافــة العربيــة وتعرفــوا 
عــى أنشــطة وخدمــات النــادي ومعلومــات عــن 
المملكــة العربيــة الســعودية وكذلــك مشــاهدة 
بعــض التحــف الأثريــة والحصــول كــرت مكتوب 

ــة.  ــه أســماءهم باللغــة العربي في

معارض المنظمات الطالبية

Welcome Back Jam

Fall Engagement Fair
ــة  ي فعالي

ــادي الســعودي بالمشــاركة �ف  قــام الن
ــب بعــودة الطــالب للدراســة وهــي مــن  حي ال�ت
حيــب بالطــالب  ضمــن فعاليــات أســبوع ال�ت
الدراســة  لصفــوف  الطلبــة  وعــودة  الجــدد 
ــة مهرجــان عــرض المنظمــات  ي فعالي

وكذلــك �ف
الطالبيــة وأقســام الجامعــة المهتمــة بخدمــات 
الطلبــة وكذلــك المنظمــات المهتمــة بالخدمــة 
ــع الجامعــة. شــارك  ــة م ــة والمتعاون المجتمعي
ي كالهمــا بطاولــة اســتعرض 

النــادي الســعودي �ف
ي السوشــيال 

فيهــا معلومــات النادي وحســاباته �ف
ي الفعالية، كما قام 

ميديــا للطلبة المتواجديــن �ف
ــن  ي ــة الحارصف ــة للطلب ــم الضياف ــادي بتقدي الن
بالقهــوة العربيــة والتمــور والحلويــات وأطبــاق 
الحــال. اســتمتع الحضــور بالتعــرف عــى النادي 
ــة  ــه ومعلومــات عــن المملك وأنشــطته وفعاليات

ــة الســعودية.  العربي

ــة  ــات الطالبي ــع المنظم كة م ــ�ت ــات مش فعالي
ــرى االأخ

Sweet Social
ي 

شــارك النــادي الســعودي بالتعاون مــع منظم�ت
 Students for و Arab Student Association
ي تنظيــم فعاليــة ثقافيــة 

Justice in Palestine �ف
اجتماعيــة يلتقــي فيهــا طلبــة الجامعــة مــع 
بعضهــم البعــض للتعــارف وتنــاول أطبــاق مــن 
ــابقات  ــاب والمس ــض الألع ــة بع ــال ومزاول الح

ــة.  ــة والتثقيفي فيهي ال�ت
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Fast-A-Thon

ــوم  ــون الص ي ماراث
ــعودي �ف ــادي الس ــارك الن ش

ي جامعة جنــوب فلوريدا بتنظيم 
والــذي أقيــم �ف

ــذا  ــدف ه . يه ف ــلم�ي ــة المس ــة الطلب ــن منظم م
ف  ف وغــ�ي المســلم�ي العمــل إىل تعريــف المســلم�ي
ة الصــوم ويــوم عاشــوراء. كمــا تهــدف  بشــع�ي
بالجــوع و  الفعاليــة اىل خلــق الوعــي  هــذه 
يــن  المجاعــات حــول العالــم. ويتعهــد الحارصف
ــمس  وق الش ــن �ش ــوم م ــذا الي ي ه

ــام �ف بالصي
ــب.  اىل المغي

 Bulls و   Students for Justice in Palestine
Dabke. وقامــت الأنديــة المنظمــة بــآداء عــدد 
مــن الرقصــات الشــعبية العربيــة خصوصــاً 
رقصــة الدبكــة. تنــاول الحضــور وجبــة العشــاء 
ــن  ــ�ي م ــدد كب ــرص ع ــواء وح ــتمتعوا بالأج واس
الأجانــب عــى الحضــور والتعــرف عــى الثقافــة 

. ي اث العــر�ب ــ�ت ــة وال العربي

Pizza & Puzzles

ي جامعــة جنــوب 
الســعودي �ف النــادي  قــام 

ي تنظيــم فعاليــة اجتماعية 
فلوريــدا بالمشــاركة �ف

ي 
/ ثقافيــة / ترويحيــة بالتعــاون مــع منظمــ�ت

 Bulls Against و Arab Student Association
Bullying. وتخلــل الفعاليــة عــدد مــن الأنشــطة 
التعريــف  و  الألغــاز  لعــب  مثــل  فيهيــة  ال�ت
بالمنظمــات وأنشــطتها ومــن ثــم تنــاول وجبــة 

ــة.  خفيف

Words Without Borders

 Mexican American نــادي  نظمهــا  فعاليــة 
ي الجامعــة. وتهــدف 

Student Association �ف
قضيــة  عــى  الضــوء  تســليط  إىل  الفعاليــة 
المهاجريــن الذيــن ل يحملــون أوراق ثبوتيــة 
أو رســمية ويتــم تصحيــح وضعهــم داخــل 
ــادي  ــة. وشــارك الن ــات المتحــدة الأمريكي الولي
الســعودي مــن خــالل تلقيــه الدعــوة للمشــاركة 
ــة  ــات الطالبي ــن المنظم ــدد م ــع ع والتواجــد م
ي تعــرف بنفســها وثقافتهــا عــ�ب 

الدوليــة الــ�ت
ــادي  ــة الن ــت طاول ــا. وكان ــة له ــاولت مقدم ط
ــالً  ــروزاً وإقب ــ�ش الطــاولت ب ــن أك الســعودي م
مــن الحضــور الــذي حــرص عــى الســؤال عــن 
ــوة  ــاول القه ــعودية وتن ــة الس ــة العربي المملك
العربيــة والتمــر والحصــول عــى أســماءهم 

ــة. ــة العربي باللغ

 Game Social

ــم  ي تنظي
ــاركة �ف ــعودي بالمش ــادي الس ــام الن ق

فعاليــة اجتماعيــة ترفيهيــة بالتعــاون مــع نــادي 
 Arabic ونــادي   Arab Student Association
حــرف  حيــث   .Language Organization
مــع  والتعــارف  باللقــاء  واســتمتعوا  الطلبــة 
ي القيام ببعض 

الطلبــة الآخريــن وقضــاء وقــت �ف
ــ�ي  ــم توف ــا ت ــرة. كم ــة المتوف فيهي الألعــاب ال�ت

ــور. ــة للحض ــة خفيف وجب

Dabke Night

ي التنظيــم بالتعــاون 
شــارك النــادي الســعودي �ف

مــع منظمــات Arab Student Association و 
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Salsa con Dabke

ي  فعاليــة مــن تنظيــم نــادي الطالــب العــر�ب
بمشــاركة النادي الســعودي ونادي اللغة العربية 
ف  ــيك�ي ــادي المكس ــة ون يطالي ــة الإ ــادي الثقاف ون
والنــادي   ، البورتريــ�ي والنــادي  ف  الأمريكيــ�ي
ــة ومــن خــالل  . حيــث قامــت الأندي ي الكولومــ�ب
طاولتهــا بإســتعراض ثقافتهــا ومهامهــا قبــل 
ي أمــام الحضــور.  أن تقــوم بــآداء عــرض شــع�ب
وكانــت طاولــة النــادي الســعودي محــل أنظــار 

ــوة  ــتمتعوا بالقه ــن اس ــور الذي الحض

ي 
ــات وقامــوا بإلتقــاط الصــور �ف والتمــر والحلوي

ــادي. كمــا قــام  ــة الخاصــة بالن الجلســة العربي
ــازي  ــار الحج ــة المزم ــاركة برقص ــادي بالمش الن
كنــوع مــن انــواع العــروض الشــعبية الموجــودة 
ي المملكــة العربيــة الســعودية والــذي حــاز 

�ف
عــى اعجــاب الحضــور. الفعاليــة نالــت اعجاب 
ي جــو 

يــن لتنــوع الثقافــات والعــروض �ف الحارصف
جميــل وســاحر. وتنــاول الحضــور العشــاء قبــل 
ي نهايــة 

أن يقومــوا بالتقــاط الصــور الجماعيــة �ف
ــة. الفعالي

Games Night

نظــم النــادي الســعودي وبالتعــاون مــع أنديــة 
ي والثقافــة اليطاليــة واللغــة  الطالــب العــر�ب
ي 

العربيــة والطالــب البورتريــ�ي الفعاليــة الــ�ت
ويــح عــن الطلبــة للممارســة الألعاب  تهــدف لل�ت
ي يرغبونهــا مــن مــن خــالل توفــ�ي مجموعــة 

الــ�ت
فيهيــة المختلفــة مثــل البلــوت  مــن الألعــاب ال�ت
والباليستيشــن والشــطرنج والضومنــة والألعــاب 
الورقيــة واللوحيــة المختلفــة. اســتمتع الحضور 
بوقتهــم وتم الســحب عــى عدد مــن البطاقات 
Gift Cards بقيمــة 10$ للحضــور. كمــا تنــاول 
ون وجبــة العشــاء وأثنــوا عــى الفعاليــة  الحــارصف

ف تكرارهــا مســتقبالً. آملــ�ي
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ة الأول  معرض المشاريع الصغ�ي
ي جامعة تامبا

ي �ف
ي معهد - النادي الكوي�ت

الفعاليات الثقافية �ف
Tampa Language Center ي جامعــة جنــوب 

 قــام النــادي الســعودي �ف
ي الأول 

ي المعــرض الكويــ�ت
فلوريــدا بالمشــاركة �ف

ة بعد اســتضافته من  لدعــم المشــاريع الصغــ�ي
ي جامعــة تامبــا 

ي �ف
قبــل المنظــم النــادي الكويــ�ت

ــة مــن أصحــاب  والــذي يســتهدف دعــم الطلب
ي تامبــا وكذلــك 

ة �ف التجــارات الحــرة الصغــ�ي
الطلبــة من أصحاب المواهب، وجاءت مشــاركة 
ــم المعــرض ومشــاركة  ــادي الســعودي لدع الن
ــراز  ــف ب/إب ــه والتعري ف في ــعودي�ي ــة الس الطلب
ضــوء  ي 

�ف الســعودية  العربيــة  المملكــة  دور 
ة والأ�  ي دعــم المشــاريع الصغــ�ي

رؤيــة 2030 �ف
المنتجــة ودعــم المهــارات والكفــاءات الوطنيــة 
ــن  ي ــن للحارصف ــة الوط ي تنمي

ــم �ف ــز دوره لتعزي
ــف الجنســيات. مــن مختل

ي المعاهــد 
ف �ف مــن بــاب دعــم الطلبــة المبتعثــ�ي

لتمثيــل المملكــة العربية الســعودية خــ�ي تمثيل 
قــام  الثقافيــة،  وأنشــطتهم  فعالياتهــم  ي 

�ف
ــدا  ــوب فلوري ي جامعــة جن

ــادي الســعودي �ف الن
 Tampa ي  معهــد

ف �ف ــة الســعودي�ي بدعــم الطلب
ي 

ي فعالياتهم الثقافية وال�ت
Language Center �ف

ي نظــم طلبــة المعهد 
ف معــرض ثقــا�ف تنوعــت بــ�ي

ي ينتمــون إليهــا 
فيــه أجنحــة تمثــل البلــدان الــ�ت

و أســتعرضوا مــن خاللهــا ثقافاتهــم ومعلومــات 
عنهــا. وقــد قــام النــادي الســعودي بتوفــ�ي 
ــة  ــاح الســعودي ومشــاركة الطلب ــم الجن وتنظي
ي تقديمــه 

ي المعهــد �ف
ف �ف ف الدارســ�ي الســعودي�ي

 International معــرض  وكذلــك  للحضــور. 
ــد أركان  ــة تواج ــملت الفعالي ــث ش Brunch حي
ي ينتمــي 

متعــددة تمثــل ثقافــات الــدول الــ�ت

ــا  ف وكولومبي ــل الصــ�ي ــد مث ــا طــالب المعه إليه
وكان  هــا  وغ�ي ازيــل  وال�ب وروســيا  ويــال  ف وف�ف
موضــوع الفعاليــة هــي عــن الأعيــاد. وكان الركن 
/الســعودي والــذي مثله النــادي مع طلبة  ي العر�ب
ف الأركان خــالل الفعاليــة ولقــي  المعهــد مــن أمــ�ي
ه بالديكــورات  ف أقبــال كبــ�ي جــداً مــن خــالل تمــ�ي
ضافــة إىل  والزينــة والأكل والمعروضــات، بالإ
ســم  عــرض تجربــة المالبــس التقليدية وكتابة الإ

باللغــة العربيــة وعمــل الحنــاء. وقد عــ�ب الطلبة 
ــاركة  ــم بالمش ــن إعجابه ــد ع ــؤولو المعه ومس
ــا شــاهدوه وأشــادوا بمســاهمة  وســعادتهم بم

ي إنجــاح المعــرض.
ــادي المســتمرة �ف الن
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مشارب فلوريدا

ــدا(  ــة )مشــارب فلوري ــم فعالي ي تنظي
ــادي الســعودي �ف  شــارك الن

ي جامعة وســط فلوريدا بإســتضافتها 
ي قــام النادي الســعودي �ف

والــ�ت
ــات  ي جامع

ــعودية �ف ــة س ــة طالبي ــع 9 أندي ــاون م ــا بالتع وتنظيمه
ف ومتحدثــات  وليــة فلوريــدا. الفعاليــة اســتضافت 8 متحدثــ�ي
لمشــاركة تجاربهــم وقصصهــم وأفكارهــم الملهمــة والمتنوعــة مــع 
ــل  ــة مث ــرات المتنوع ــن الفق ــدد م ــة ع ــل الفعالي ــن. تخل ي الحارصف
ــم  ــا ت ــور كم ــز للحض ــى جوائ ــحب ع ــة وس ــاب الخف ــرض لألع ع

احة. ة الســ�ت ي فــ�ت
ــة غــداء للحضــور �ف توفــ�ي وجب
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كاديمية الأنشطة الأ



الورشة التعريفية بأهم متطلبات 
ي الجامعات الأمريكية

القبول �ف

ــز  ــع مرك ــاون م ــعودي بالتع ــادي الس ــام الن أق
Florida University Gate ورشــة تعريفية بأهم 
الأمريكيــة  الجامعــات  ي 

�ف القبــول  متطلبــات 
وط اللغة  كمواعيــد التقديم عــى الجامعات و�ش
ــن  ــرض م ــاب الغ ــية وخط ــارات القياس والختب
هــا.  ة الذاتيــة والتوصيــات وغ�ي الدراســة والســ�ي
قــدم الورشــة الدكتــور »معتصــم الشــيخ« 
ــية  ــارات القياس ــس الختب ي تدري

ــص �ف المتخص
ي 

ي هذا المجــال و�ف
ة العريضــة �ف وصاحــب الخــ�ب

ــم عــى الجامعــات, وقــام بعــد  مجــال التقدي
ــادات  رش ــح والإ ــم النصائ ــا بتقدي ــف به التعري
ي يقــع فيهــا الكثــ�ي 

الهامــة وأبــرز الأخطــاء الــ�ت
ف عنــد التقديــم عــى الجامعــات.  مــن المبتعثــ�ي
حــرف اللقــاء عــدد مــن الطلبــة والطالبــات 
ي مرحلــة اللغــة وكان التفاعــل 

المســتجدين �ف
ــع المطروحــة. ــع المواضي ــم م ــاً منه إيجابي

ورشة البحث العلمي

ــة  نظــم النــادي الســعودي ورشــة عمــل تفاعلي
ــى  ــة ع ــزت الورش ــي. وارتك ــث العلم ــن البح ع
ي 

ــار الموضــوع البحــ�ش ــة محــاور هــي: اختي ثالث
ــم  ــادر الدع ــة مص ، معرف ــدراسي ف ال ــرش والم
، اختيــار المؤتمــر / الدوريــة  الأكاديمــي والمــاىلي
العلميــة المناســبة. حــرف عــدد كبــ�ي مــن طلبــة 
ي الموضــوع 

ف �ف ــ�ي ــن المهتم ــا م الدراســات العلي
ات والتجــارب  وتبادلــوا النقــاش ومشــاركة الخــ�ب
مــع بعضهــم البعــض قبــل أن يتناولــوا وجبــة 
خفيفــة. يذكــر أن هــذا النشــاط هــو أحــد 
ي تســتهدف الطلبــة أكاديميــاً 

أنشــطة النــادي الــ�ت
. ــدراسي ف ال ــ�ي ــل والتم ي التحصي

ــاعدتهم �ف لمس

ي معهد 
العناية بالطلبة الجدد �ف

النتو

ي اللقاءات التعريفية 
 تواجــد النادي الســعودي �ف

ي 
ــد INTO USF �ف ي معه

ــدد �ف ــة الج ــة اللغ لطلب
بدايــة كل فصــل دراسي من أجــل تعريف الطلبة 
ــادي ولتقديــم المســاعدة  الجــدد بخدمــات الن

لهــم والإجابــة عــى استفســاراتهم.

وأنشــطته وخدماتــه وأهم الفعاليات والأنشــطة 
ــات  ــم المعلوم ــم أه ــم تقدي ــم ت ــة، ث القادم
رشــادات المتعلقــة بالإجــراءات والدراســة  والإ
ي يحتــاج لأن 

والســكن والأمــور القانونيــة الــ�ت
يعرفهــا الطالــب المبتعــث. بعدهــا قدمــت 
ي تحصيل 

طالبتــان مــن مرحلــة اللغة تجربتهــم �ف
ي درجــة الجي 

درجــة اللغــة المطلوبــة والأخــرى �ف
ي يمكــن 

آر إي وأبــرز النصائــح والمعلومــات الــ�ت
الســتفادة منهــا مــن التجربة، ثم قــدم الدكتور 
 Florida University معتصــم الشــيخ مــن مركــز
Gate معلومــات عــن أبــرز الخدمــات والمصادر 
ــي  ــل أن ينه ــة، قب ــز للطلب ــا المرك ي يوفره

ــ�ت ال
أعضــاء النــادي بنصائــح وإرشــادات مفيــدة عــن 
ف الجــدد.  الحيــاة الجامعيــة للطلبــة الأكاديميــ�ي
بعدهــا تــم التعريــف بــكل الطلبــة الجــدد قبــل 
أن يتنــاول الجميــع وجبــة العشــاء وقضــاء وقت 

ي جــو اجتماعــي جميــل.
ممتــع �ف

اللقاء التعريفي لفصل الربيع

ــع  ــل الربي ــاء فص ــعودي لق ــادي الس ــم الن نظ
والــذي يهــدف إىل لقــاء الطلبة الجــدد بالقدامى 
ي  وتســهيل إندماجهــم داخــل المجتمــع الطــال�ب
ــادي  ي الجامعــة. وقــام أعضــاء الن

الســعودي �ف
بتقديــم عــرض تعريفــي بالنــادي الســعودي 
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الأنشطة النسائية



 الليلة النسائية الرمضانية

النســائية  الليلــة  الســعودي  النــادي  أقــام 
الرمضانيــة، حيــث أبدعــت عضــوات النــادي 
ــل  ــة وعم ــورات الرمضاني ــة بالديك ف القاع ــ�ي ي ف ب�ت
أنشــطة مختلفــة مثــل ركــن التصوير ومســابقات 
ات والأطفــال، اســتمتع  متنوعــة للنســاء الحــارصف
بهــا الحضــور ونالــت عــى استحســان الجميــع. 
ــاق  ــب أطب ات بجل ــارصف ــاء الح ــام النس ــا ق كم
ــى  ــت ع ــابقة تصوي ــل مس ــم عم ــة وت رمضاني

ــق. ــل طب أفض

ي
يوم البولينج النسا�أ

ترويحيــة  فعاليــة  الســعودي  النــادي  نظــم 
ي الجامعة. حيث تجمع 

للطالبــات والمرافقــات �ف
ــميهم  ــم تقس ــج وت ــة البولين ي صال

ــيدات �ف الس
ف وإقامــة مســابقة بينهــن واختيــار  إىل مجموعتــ�ي
ف  ــ�ي ــاط ب ــى نق ــن أع ي حقق

ــال�ت ــيدات ال الـــ3 س
المشــاركات للفــوز بكوبونــات تخفيــض مــن أحد 
المحــالت التجاريــة. بعــد ذلــك تناولــن وجبــات 
ــن  ــة وقدم ــة. اســتمتع الحضــور بالفعالي خفيف
ي ترتيب 

الشــكر للنــادي الســعودي عى جهــوده �ف
ي 

ي �ف
ــر النســا�أ ــه بالعن ــة وعــى اهتمام الفعالي

ــه. أنشــطته وفعاليات

عــدداً نظم  النــادي 
مــن الفعاليــات 
يهــدف  ي 

الــ�ت
مــن خاللهــا إىل توفــ�ي أنشــطة نســائية 
بينهــن  فيمــا  التعــارف  ي 

�ف تســاهم 
واالســتمتاع بأوقاتهــن واخراجهــن مــن 

الدراســة. ضغوطــات 

الليلة النسائية لفصل الربيع

نظــم النادي فعالية نســائية اجتماعيــة وترفيهية 
لفصــل الربيع. حيث اســتقبلت اللجنة النســائية 
الطالبــات والعوائــل مــن المرافقــات بالضيافــة 
حيــب  وبعــد ذلــك قــام أفــراد اللجنــة بال�ت
ات قبــل أن تبــدأ الأنشــطة والفعاليات  بالحــارصف

المصاحبــة للفعاليــة مــن 

ركــن للتصويــر و مســابقة لغويــة وأخــرى للميك 
أب وجــرى عليهــا التصويــت وحصلــن فيهــا 
الفائــزات عــى هدايــا Gift Cards مــن محــالت 
ــة  ــور وجب ــاول الحض ــك تن ــد ذل Sephora. بع
ي 

العشــاء واســتمتعن بقضــاء الوقــت المتبقــى �ف
ــات  ــارف بالطالب ــة والتع ــات الجتماعي المحادث

الجــدد.
كمــا قــام النــادي بتوفــ�ي حضانــة لالأطفــال 
فيهيــة وتوفــ�ي  وتقديــم بعــض الأنشــطة ال�ت

ــم.  ــاء له ــة عش وجب
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عالمية الأنشطة الإ



الفيديو

ة تستعرض فيها ملخص  قام النادي السعودي بإستحداث فيديوهات قص�ي
ي 

أنشطة النادي لكل شهر ويتم فيها مقتطفات من االأنشطة والفعاليات ال�ت
: أقامها أو شارك فيها النادي عىل النحو التاىلي

 ملخص أنشطة النادي السعودي أبريل ومايو 2018 ◀
ملخص أنشطة النادي لشهر يونيو 2018 ◀
 ملخص أنشطة النادي لشهر يوليو 2018 ◀
 ملخص أنشطة النادي لشهر أغسطس 2018 ◀
ملخص أنشطة لشهر سبتم�ب 2018 ◀
ي وأنشطة النادي لشهر أكتوبر ◀

ملخص احتفال اليوم الوط�ف
ملخص أنشطة النادي لشهر نوفم�ب 2018 ◀
ملخص أنشطة النادي لشهر ديسم�ب 2018 ◀
ملخص أنشطة النادي لشهر يناير 2019 ◀
اير 2019 ◀ ملخص أنشطة النادي لشهر ف�ب
 ملخص أنشطة النادي لشهر مارس 2019 ◀
كما قام النادي بإعداد فيديوهات تستعرض فيها ملخصات كل من: ◀

ي تامبا لشهر رمضان 2018 ●
حملة افطار صائم من النادي السعودي �ف

ي جامعة جنوب فلوريدا ●
احتفال عيد الفطر المبارك 1439هـ �ف

وقام بإنتاج فيديوهات خاصة للحفل الختامي وحفل التخرج 

ف والمبتعثات(. 1 ي - My Home حلم مبتعث )إهداء لكل المبتعث�ي
لك يا وط�ف

2 .2019-2018 USF ي جامعة
تعرف عى إدارة النادي السعودي �ف

انجازات النادي السعودي 2019-2018. 3

تعرف عى خريجي جامعات تامبا 2019. 4

النادي السعودي بجامعة جنوب فلوريدا التقرير السنوي   33
Annual Report of Saudi Student Association at USF  2018 – 2019



وشورات التعريفية ● ال�ب

بالنــادي  تعريفيــة  بروشــورات  تــم تصميــم 
ية ف نجل�ي ف العربيــة والإ وبلجانه وأنشــطته باللغت�ي

ونيــة: النــادي الســعودي  ● صحيفــة مكــة اللك�ت
ي المؤتمــر الخامــس عــرش

ي تامبــا يشــارك �ف
�ف

http://www.makkahnews.net/5098093.html

ونيــة: النــادي الســعودي  ● لك�ت صحيفــة بــرق الإ
ي المؤتمــر الخامــس عــرش

ي تامبــا يشــارك �ف
�ف

https://barq-org.sa/329971

متطــوع  ●  15 ونيــة:  اللك�ت بــرق  صحيفــة 
ــواطئ  ــف الش ــة تنظي ي حمل

ــاركون �ف ــة يش ومتطوع
والحدائــق.

http://barq-org.sa/316357

ونيــة: النــادي الســعودي  ● لك�ت صحيفــة بــرق الإ
ي تامبــا يقيــم حفلــة تكريــم حفظة القــرآن الكريم

�ف
https://barq-org.sa/329975

ــي  ● ــة لخريج ــالق رابط ــاض: إط ــة الري صحيف
ف ــعودي�ي ــدا الس ــوب فلوري ــة جن جامع

http://www.alriyadh.com/1694618

ك  ● ونيــة: تنظيــم مشــ�ت صحيفــة صــدى الألك�ت
ي جنــوب فلوريدا 

ي جامعــ�ت
ف النــادي الســعودي �ف بــ�ي

ي
و ” تامبــا ” لالحتفــال باليــوم الوطــ�ف

https://www.slaati.com/2018/10/10/p1209392.html

●  » ي
ونيــة: »اليــوم الوطــ�ف لك�ت صحيفــة بــرق الإ

ي 
ي جامعــة جنــوب فلوريــدا والنــادي الســعودي �ف

�ف
تامبــا

http://barq-org.sa/368177

ي  ●
صحيفــة ســبق: الأنديــة الطالبيــة أســهمت �ف

ي والحضاري
اث المملكــة وإرثها الثقــا�ف التعريــف بــ�ت

مكتــب التصــال العســكري الســعودي يشــارك  ●
ــدا ــة للحلفــاء« بفلوري ــة الدولي ي »الليل

�ف
https://sabq.org/bGty4d

ف يــروون تجاربهــم  ● صحيفــة عــكاظ: 8 مبتعثــ�ي
ي أمريــكا

مــن »مشــارب« �ف
https://www.okaz.com.sa/article/1698889

صحيفــة ســبق: شــاهد.. اتحــاد جامعــات  ●
ينظــم فعاليــة »مشــارب« فلوريــدا 

ات وزارة  ● ف مــن برنامــج خــ�ب بمشــاركة 8 متحدثــ�ي
التعليــم

https://sabq.org/nZgWCx

ي جامعــة  ●
ــادي الســعودي �ف صحيفــة ســبق: الن

جنــوب فلوريــدا بتامبــا يحصــد جائــزة نــادي العــام
https://mobile.sabq.org/5xYDnp

ــه  ● ــاً عــل 600 مــن نظرائ ــبق: متفوق ــة س صحيف
ي جامعــة جنــوب 

بالجامعــة. النــادي الســعودي �ف

ي ــاٍد طــال�ب ــدا أفضــل ن فلوري
https://sabq.org/8TxR6P

عالم واالأخبار  االإ

تمت تغطية عدد من أنشطة وفعاليات 
ونية ي الصحف المحلية واللك�ت

النادي �ف

ssausf الفيسبوك

ssausf توي�ت

ssausf سنابشات

ssausf انستغرام

ssausf media يوتيوب

حسابات وسائل التواصل الجتماعي للنادي
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الأنشطة الرياضية



ي
دوري كرة الطائرة الرمضا�ف

أقام النادي الســعودي بطولة دوري كرة الطائرة 
ة مــن  ي عــى مــدار 3 أيــام خــالل الفــ�ت

الرمضــا�ف
ي ملعــب Magnolia لكــرة الطائــرة 

1 - 3 يونيــو �ف
ي الــدوري 

ي جامعــة جنــوب فلوريــدا. شــارك �ف
�ف

4 فــرق وأقيمــت البطولــة مــن نظــام المباريــات 
ة. اتســمت المباريات بالحمــاس والندية  المبــا�ش
ف الفــرق واســتطاع فريــق  والتنافــس القــوي بــ�ي
ي 

الأســود المهيبــة تحقيــق البطولــة بعــد فــوزه �ف
ــز  ــق الفائ ــم تســليم الفري ــاءات. ت ــع اللق جمي
 Gift Card ميداليــات المركــز الأول وبطاقــات

ي الفريــق
لــكل لعــب �ف

ــعودية  ــواي & الس ــد الأروغ ــعودية ض  الس
ضــد مــر

ي 
قــام النــادي الســعودي بتوفــ�ي قاعــة للطلبــة �ف

ي 
ي �ف

الجامعــة لمشــاهدة ومآزرة المنتخــب الوط�ف
ي روســيا. 

مباريــات كأس العالــم 2018 والمقامــة �ف
حــرف اللقــاء عــدد مــن الطلبــة الذين اســتمتعوا 
ي 

بمشــاهدة اللقــاء وتنــاول الوجبــة الخفيفــة الــ�ت
ها. ي مسابقات الجامعة الرياضيةقــام النــادي بتوف�ي

مشاركات النادي �ف

ــرة  ــرة وأيضــاً لك ــرة الطائ ي بطــولت دوري الجامعــة لك
ــادي الســعودي عــى المشــاركة �ف حــرص الن

ي يهــدف 
ي كافــة الفصــول الدراســية )صيــف، خريــف، ربيــع( كأحــد نشــاطات النــادي الــ�ت

القــدم �ف
ي مســابقاتها الرياضيــة. 

ي الجامعــة ولتمثيــل المملكــة �ف
ي �ف مــن خاللهــا لالنخــراط مــع المجتمــع الطــال�ب

مشاهدة مباريات المنتخب 
ي كأس العالم 2018

السعودي �ف
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بطولة تحدي البلوت

بطولة تحدي فيفا 18 للباليستيشن

ــث  ــوت وتحــدي الباليستيشــن حي ــادي بطــولت تحــدي البل نظــم الن
ــباب  ف الش ــ�ي ــارف ب ــارب والتع ــادة التق ــات اىل زي ــذه الفعالي ــدف ه ته
ــن  ــق روح م ــا وخل ــا جاوره ــا وم ــة تامب ي مدين

ــد �ف ــعودي المتواج الس
جــو  عــن  والبتعــاد  ي 

الريــا�ف التنافــس 
ي ايــام نهايــة الســبوع. 

الضغــط الــدراسي �ف
مثــل  تفعيــل  عــى  اللجنــة  وتحــرص 
ــا مــن مــردود  ــا له ــات لم هــذه الفعالي
 . ف ف الســعودي�ي ــ�ي ف المبتعث ــ�ي اخــوي ب

ي أمريــكا لكــرة القــدم 
بطولــة ســعوديون �ف

ي
�ق قليــم الجنــوب �ث الإ

نظــم النــادي الســعودي بطولــة ســعوديون 
ــم  قلي ــكا لكــرة القــدم عــى مســتوى الإ ي أمري

�ف
ي بالتعــاون مــع منظمة ســعوديون 

�ت الجنــوب �ش
ي البطولــة 8 فرق من الأندية 

ي أمريــكا. وشــارك �ف
�ف

ي 
الطالبيــة الســعودية، ســبعة منهــا موجــودة �ف

ــة  ــق مــن ولي ضافــة إىل فري ــدا بالإ ــة فلوري ولي
جورجيــا. وتــم الجتمــاع بالفــرق قبــل إنطــالق 
ف مــن 4 فــرق  البطولــة وتوزيعهــا إىل مجموعتــ�ي
لــكل مجموعــة. وبنهايــة دوري المجموعــات، 
ي كل مــن أنديــة جامعــة 

تأهــل إىل نصــف النهــا�أ
كالرك، جامعــة وســط فلوريــدا، جامعــة جنــوب 
فلوريــدا، وجامعــة فلوريــدا الدوليــة. وتأهل إىل 
ي كل مــن فريقــي جامعــة جنــوب فلوريــدا 

النهــا�أ
وجامعــة كالرك بعــد إطاحتهمــا بفريقــي جامعة 
الدوليــة  فلوريــدا  وجامعــة  فلوريــدا  وســط 
ليحســم نــادي جامعــة جنــوب فلوريــدا اللقــب 
بعــد تغلبــه عــى فريــق جامعــة كالرك بــركالت 
ة. وقــام بعدهــا  جيــح بعــد مبــاراة مثــ�ي ال�ت
ف  ــ�ي ــة لالعب ــز البطول ــليم جوائ ــون بتس المنظم

والفــرق الفائــزة.
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النشاط التطوعي



حملة إفطار صائم الرمضانية

ف  عــات مــن الراغبــ�ي قــام النــادي بجمــع الت�ب
ي الحملــة والقيــام بالتنظيــم 

ي المســاهمة �ف
�ف

ي اســتفاد منهــا 
اف عــى تنفيذهــا والــ�ت �ش والإ

أكــ�ش مــن 1400 شــخص 
ي الجامعة ●

إفطار جماعي للطلبة �ف
مســجد  ●  - ســالمية  الإ الجاليــة  مركــز  إفطــار 

) ف ليلتــ�ي )عــدد  القســام 
إفطار مسجد أبو بكر ●
إفطار مسجد عمر المختار ●

ي فعاليات ومبادرات الجامعة
التطوع �ف

USF Charge

بهــذه  بالمشــاركة  الســعودي  النــادي  قــام   
الجامعــة  تقيمهــا  ي 

الــ�ت الســنوية  الفعاليــة 
ي هــذا اليــوم اكــ�ش 

بتنظيــم CLCE . شــارك �ف
ــم توزيعهــم  مــن 500 متطــوع مــن الجامعــة ت
عــى 35 منظمــة وجهــة غــ�ي ربحيــة للمســاهمة 
ي النــادي 

ي أعمــال تطوعيــة. قــام المتطوعــون �ف
�ف

 Keep Tampa الســعودي بالتطــوع لدى منظمــة
ــة. وقــام  Bay Beautiful للمحافظــه عــى البيئ
ــة  ــف المنطق ي تنظي

ــاهمة �ف ــون بالمس المتطوع
المحيطــة بالجامعــة وتــم تغطيــة شــارع بطــول 

ــل. 2 مي

بعــد القيــام بحملة استمراراً 
ســلمان  ســفراء 
للعمــل التطوعــي، قــام النــادي الســعودي 
نســانية  بعــدد مــن المبــادرات التطوعية واالإ
ف  مابــ�ي ائــح  �ش عــدة  اســتهدفت  ي 

والــ�ت
ــع  ــة والمجتم ي الجامع

ي �ف ــال�ب ــع الط المجتم
ي 

ي مدينــة تامبــا وذلــك اســتمراراً �ف
المحــىلي �ف

ف  ف المبتعثــ�ي دعــم ونــرش ثقافــة التطــوع بــ�ي
ــة ٢٠٣٠  ــة المملك ــاً لرؤي ــات تحقيق والمبتعث
. ــ�ي ــع االأمري ي المجتم

ي �ف ــا�ب ــر إيج ك أث ــ�ت USF International Festivalول

ي تنظيــم الفعالية مــع الجامعة 
ســاهم النــادي �ف

ي 
ــات �ف ف ومتطوع ــ�ي ــ�ي 9 متطوع ــالل توف ــن خ م

ة حمــل  ي مســ�ي
عمليــة التنظيــم والمشــاركة �ف

أعــالم الــدول
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USF Stampede of Service

ي الفعاليــة الســنوية 
شــارك النــادي الســعودي �ف

ي الجامعــة وبالتعاون 
الأكــ�ب للعمــل التطوعــي �ف

ي منطقــة خليج تامبا 
مــع المنظمــات التطوعيــة �ف

وذلــك عــى هامــش شــهر الحتفــال بذكــرى 
ف  مارتــن لوثــر كنــق. وشــارك النــادي بفريقــ�ي
مــع  الأول  الفريــق  شــارك  حيــث  ف  تطوعيــ�ي
ي 

تعــ�ف ي 
والــ�ت  Junior Achievement منظمــة

ي ســن 
بتوفــ�ي مــواد تعليميــة وتثقيفيــة للطلبــة �ف

المــدارس وتأهيلهــم لمهــارات التعامــل مــع 
ه.  الحيــاة الواقعيــة مثــل التخطيــط المــاىلي وغــ�ي
ي فــرز 

وقــام المتطوعــون بمســاعدة المنظمــة �ف

وترتيــب وإعــادة تعبئــة المــواد التعليميــة. بينمــا 
 University ي مــع منظمــة

ــا�ف ــق الث شــارك الفري
ي 

ي برعايــة المجتمــع �ف
ي تعــ�ف

Area CDC والــ�ت
ــدة  ــون بع ــام المتطوع ــة. وق ــة الجامع منطق
ــخ  ــان والطب ــىي الده ــادة ط ف إع ــ�ي ــا ب ــام م مه

ــف. والتنظي
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ي منظمات الخدمة 
التطوع �ف

ي مدينة تامبا
المجتمعية �ف

Great American Cleanup

ي هــذه المناســبة 
شــارك النــادي الســعودي �ف

 Keep Tampa( ي نفذتهــا منظمــة
الســنوية والــ�ت

ي تنظيــف حدائــق وشــواطئ 
Bay Beautiful( �ف

ي 
ــعودي �ف ــادي الس ــاركة الن ــاءت مش ــا. وج تامب

متطــوع   15 بعــدد   )Apollo Beach( منطقــة 
ي نهاية اليوم 

ومتطوعــة وعــدد مــن الأطفــال، و�ف
التطوعــي ســلمت المنظمــة شــهادات شــكر 

. ف ــارك�ي للمش
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Annual Neighborhood Conference

ــر  ــم المؤتم ي تنظي
ــعودي �ف ــادي الس ــارك الن ش

 15th Annual Neighborhoods الخامس عــرش
Conference

وليــة  ي 
�ف و  هيلســ�ب مقاطعــة  تنفــذه  ي 

والــ�ت
ــادي  ــي الن ــاركة متطوع ــاءت مش ــدا. وج فلوري
المصاحــب  المعــرض  ف  تجهــ�ي ي 

�ف الســعودي 
ي التنظيــم والتوجيه للزوار 

للمؤتمــر والمشــاركة �ف
ي المؤتمــر. كمــا التقــى المتطوعون 

ف �ف والمشــارك�ي
و الســيد  بالرئيــس التنفيــذي لمقاطعــة هيلســ�ب
يــل وتــم التعريــف بالنادي الســعودي  مايــك م�ي
يــل  ودوره ونشــاطه التطوعــي وأعــرب الســيد م�ي
ي مثــل 

ــره للنــادي لمشــاركته �ف عــن شــكره وتقدي
ي تخــدم المجتمــع المحىي 

هــذه المناســبات ال�ت
ي المقاطعــة

�ف

Help in Hurricane Micheal Relief 
Salvation Army Disaster Warehouse

ي عمــل 
 قــام النــادي الســعودي بالمشــاركة �ف

ري إعصــار  ي بمســاعدة متــرف
يعــ�ف تطوعــي 

ــف  ــدا وخل ــمال فلوري ب ش ــذي رصف ــكل وال ماي
ــام  ــة. وق ــائر المادي ــن الخس ــد م وراءه العدي
متطوعــوا النــادي الســعودي بالمشــاركة مــع 
منظمــة Salvation Army المعروفــة بالمشــاركة 
ف  ف المحلي�ي المجتمعيــة ومع عــدد من المتطوعــ�ي
التنظيــف قبــل إرســالها إىل  ي تعبئــة أدوات 

�ف
ــار. عص ــن الإ رة م ــرف ــق المت المناط
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Hurricane Micheal Relief Fundraising

ــادرة لجمــع  ــادي الســعودي بعمــل مب قــام الن
ب  عــات لضحايــا إعصــار مايــكل والــذي رصف الت�ب
ــث  ــهر. حي ــن ش ــ�ش م ــل أك ــدا قب ــة فلوري ولي
ســالمية  ع عــدد مــن الأنديــة العربيــة والإ �ش
ــل  ــعودي بعم ــادي الس ــادة الن ــة بقي ي الجامع

�ف
عــات مــن خــالل بيــع وجبات  مبــادرة لجمــع الت�ب
غــداء للطــالب داخــل الجامعــة عــى أن يعــود 
ــة  ــز طاول ــم حج ــا. وت ــل للضحاي ــع بالكام الري
ــع  ــا بي ــم مــن خالله ــة الجامعــة وت ــام مكتب أم
ــة  ــن الأندي ف م ــ�ي ــالل متطوع ــن خ ــات م الوجب

ــاركة. المش
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Help in Hurricane Micheal Relief  
Salvation Army Disaster Warehouse 2

ي 
ي ثــا�ف

 قــام النــادي الســعودي بالمشــاركة �ف
 Salvation Army عمــل تطوعــي مــع منظمــة
ري إعصــار مايــكل والذي  ي بمســاعدة متــرف

يعــ�ف
ب شــمال فلوريــدا وخلــف وراءه العديــد  رصف
مــن الخســائر المادية.وشــارك متطوعــوا النــادي 
ي تعبئــة 

ف �ف ف المحليــ�ي مــع عــدد مــن المتطوعــ�ي
ي 

وترتيــب المالبــس قبــل إرســالها إىل الضحايــا �ف
عصــار.  رة مــن الإ المناطــق المتــرف

Feeding Tampa Bay

اختتــم النــادي الســعودي أنشــطته لعــام 2018 
 Feeding Tampa ــة ــع منظم بعمــل تطوعــي م
ف  ي بمســاعدة الفقــراء والمحتاج�ي

ي تعــ�ف
Bay والــ�ت

ــادي  ــا. وقــام أعضــاء الن ي منطقــة خليــج تامب
�ف

ف الآخريــن بفــرز  بمشــاركة عــدد مــن المتطوعــ�ي
ــة المــواد الغذائيــة والمــواد الســتهالكية  وتعبئ
المؤسســات  عــى  توزيعهــا  قبــل  الأخــرى 
والجهــات المتعاونــة مع المنظمــة لتوزيعها عى 
ي المنظمــة 

. وقــد عــ�ب المســؤولون �ف ف المحتاجــ�ي
عــن تقديرهــم للنــادي عــى مشــاركتهم معهــم 
ــر  ــرك أث ــا وت ــة تامب ي مدين

ي خدمــة المجتمــع �ف
�ف

ي فيــه. إيجــا�ب
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امج ال�ب



1. برنامج تعليم القرآن الكريم واللغة العربية لالأطفال

2. برنامج تبادل تعلم اللغة العربية  
ية ف نجل�ي واللغة االإ

ي 
ــة �ف ــادي اللغــة العربي برنامــج بالتعــاون مــع ن

جامعــة جنــوب فلوريدا يهــدف إىل تطوير اللغة 
ي مرحلة 

ف خاصــة �ف يــة للطلبة الســعودي�ي ف نجل�ي الإ
اللغــة وذلــك مــن خــالل الحتــكاك بالطلبــة 
ــطة  ــل أنش ف وعم ــ�ي ــة الدولي ف والطلب ــ�ي الأمريكي
يســهم  كمــا  ة.  ومجموعــات محادثــة صغــ�ي
ي دعــم تعليــم اللغــة العربيــة داخــل 

نامــج �ف ال�ب
ي 

ف �ف ف عليــه متخصصــ�ي الحــرم الجامعــي ويــرش
تدريــس اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة.

عدد اللقاءات: 7   

ــم  ــة تكري ــادي الســعودي بإقامــة حفل ــام الن ق
ــرآن  ــم الق ــج  تعلي ي برنام

ف �ف ــارك�ي ــة المش للطلب
ة 2017 /  الكريــم واللغــة العربيــة لالأطفــال للفــ�ت
ف عليــه النــادي. أقيــم الحفل  2018 والــذي يــرش
ي Bounce House حيــث حــرف الأطفــال مــع 

�ف
ذويهــم واســتمتعوا باللعــب والمــرح قبــل تناول 
وجبــة الغــداء ومن ثــم حضور مراســم التكريم 
ــة  ي ف ــا تحف�ي ــة وهداي واســتالم شــهادات تقديري

مــن إدارة النــادي.

دروس لتعليــم القــرآن الكريــم واللغــة العربيــة 
ف مــن عمــر 5 ســنوات  مجانــاً لأطفــال المبتعثــ�ي
ي كل يــوم أحــد من 

إىل 13 ســنة بشــكل أســبوعي �ف
ف  الســاعة 10:30 صباحــاً إىل 12:30 ظهــراً. ويــرش
نامــج عــدد مــن متطوعــات النــادي  عــى ال�ب
ي جامعــة جنــوب فلوريــدا ممــن 

الســعودي �ف
ي تعليــم الأطفــال.

ة �ف لديهــم خــ�ب

عدد اللقاءات: 18    
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3- برنامج العناية بالطلبة الجدد

برنامــج يهــدف إىل مســاعدة الطلبــة الجــدد 
ي جامعــة 

ي مدينــة تامبــا و�ف
ي الدراســة �ف

ف �ف الراغبــ�ي
ــرب  ــوص ع ــه الخص ــى وج ــدا ع ــوب فلوري جن

ــة: ــات التالي ــم الخدم تقدي
استقبال الطلبة الجدد من المطار 

ائح الجوال ي توف�ي السكن واستخراج �ش
المساعدة �ف

ي فتح الحسابات البنكية
المساعدة �ف

ي بوابة سف�ي الطلبة
ي فتح ملف الطالب �ف

المساعدة �ف

ي توفــري المعلومــات وتلبية احتياجات 
المســاعدة �ف

ــية الأخرى  الطالب المعيش
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مبادرات



الخطوط الجوية السعودية

ي جامعــة جنــوب 
الســعودي �ف النــادي  قــام 

ي 
ضافــة إىل النــادي الســعودي �ف فلوريــدا بالإ

جامعــة تامبــا بعقــد إجتمــاع عــن بعــد مــع 
ي 

�ف الطــالب  بســفر  العنايــة  مركــز  مســؤوىلي 
الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ومناقشــة 
الخدمــة خــالل  عــى  ف  المبتعثــ�ي مالحظــات 
ة  احات والتطلعــات للف�ت ق�ت ة الماضيــة والإ الفــ�ت

المقبلــة.  

طالب كندا

ــعوديون  ــادرة س ي مب
اك �ف ــ�ت ش ــادي بالإ ــام الن ق

ي دولــة 
ف �ف ي أمريــكا لمســاعدة الطلبــة المبتعثــ�ي

�ف
ي الوليات 

ي التحويل للدراســة �ف
ف �ف كنــدا والراغبــ�ي

المتحــدة الأمريكيــة كمــا تــم عقــد إجتمــاع 
ــد  ــة وعمي ــل الجامعــة للشــؤون الدولي مــع وكي
ي الجامعــة 

ف �ف القبــول وعــدد مــن المســؤول�ي
ــن  ــة م ــل الطلب ــة تحوي لمناقشــة تســهيل عملي
كنــدا إىل الجامعــة وتــم بالفعــل عمل اجــراءات 

واســتثناءات خاصــة لهــم.
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الليلة الدولية للحلفاء

ي جامعــة جنــوب 
الســعودي �ف النــادي  قــام 

التصــال  مكتــب  مــع  بالتعــاون  فلوريــدا 
العســكري الســعودي التابــع للقــوات المســلحة 
ي تامبــا بتنظيــم الجنــاح الســعودي 

الســعودية �ف
ي معــرض الليلــة الدولية للحلفــاء والذي أقامته 

�ف
ي قاعــدة 

ــات المتحــدة �ف ــة للواي ــادة المركزي القي
ــاح  ــا. ل�ت الجن ــة تامب ي مدين

ــة �ف ــل الجوي ماكدي
ــراز  ــالل اب ــن خ ه م ف ــ�ي ــبب تم ــ�ي بس ــدى كب ص
ي  يجــا�ب الثقافــة الســعودية الأصيلــة والتفاعــل الإ

سابك

ي جامعــة جنــوب 
الســعودي �ف النــادي  قــام 

ي 
ــعودي �ف ــادي الس ــع الن ــاون م ــدا بالتع فلوري

ــة  ــم فعالي ي تنظي
ــاهمة �ف ــا بالمس ــة تامب جامع

ــة ســابك بالتعــاون  ك ــة مــن �ش تواصــل المقدم
ي واشــنطن. 

مــع الملحقيــة الثقافيــة الســعودية �ف
ــا وهدفــت إىل  ــة تامب ي مدين

ــة �ف أقيمــت الفعالي
ي 

ــ�ت ــة وال ــادرة NUSANED الوطني ــف بمب التعري
تهــدف إىل تعزيــز رؤيــة المملكــة 2030 وتقديــم 

ــال. ــادة الأعم ــذة عــن مســابقة ســابك لري نب

مــع الــزوار، حيــث اشــتمل المعــرض عــى خيمة 
ة وأجنحة خاصــة بالتعريــف بالثقافة  تراثيــة كبــ�ي
ــعودية  ــعبية الس ــل الأكالت الش ــعودية مث الس
ســم  والحنــاء وارتــداء الــزي الســعودي وكتابة الإ
باللغــة العربيــة وكذلــك آداء الرقصات الشــعبية 
الســعودية. وأث�ف الملحق العســكري الســعودي 
ــواء  ــعودية الل ــة الس ــة العربي ــفارة المملك ي س

�ف
ــعودي  ــاح الس ــى الجن ي ع ــر�ب ــف الح ــن يوس رك
ــادي الســعودي والأعضــاء  ه وإســهام الن ف وتمــ�ي

ي إنجــاح المشــاركة.
�ف

النادي السعودي بجامعة جنوب فلوريدا التقرير السنوي   50
Annual Report of Saudi Student Association at USF  2018 – 2019



اكات داخل الجامعة �ش
● USF Office of Multicultural Affairs
● USF Alumni Association
● USF International Services
● Housing & Residential Education

اكات مع جهات خارج الجامعة �ش

رعاية لعدد من فعاليات النادي
● Florida University Gate 
● Tampa Language Center
● Khouj Boat Adventures

تعاون مع منظمات طالبية

1. سعودية

ي جامعة تامبا:
النادي السعودي �ف

ي السعودي الـ 88 ●
احتفال اليوم الوط�ف

الليلة الدولية للحلفاء  ●
ي  ●

الحفــل الختامــي لأنشــطة النــادي الســعودي �ف
ف جامعــة جنــوب فلوريــدا والحتفــاء بالخريجــ�ي

تأســيس اتحــاد الأنديــة الطالبيــة الســعودية 
ي وليــة فلوريــدا

�ف

فعالية مشارب فلوريدا مع:
ي جامعة وسط فلوريدا ●

النادي السعودي �ف
ي جامعة فلوريدا تك ●

النادي السعودي �ف
ي جامعة ميامي ●

النادي السعودي �ف
ي جامعة فلوريدا الدولية ●

النادي السعودي �ف
ي ● ي جامعة ب�ي

النادي السعودي �ف
قية ● ي جامعة نوفا الجنوبية الرث

النادي السعودي �ف
ي جامعة ِلن ●

النادي السعودي �ف
ي ريدل ● ي جامعة ام�ب

النادي السعودي �ف

٢. عربية & إسالمية

● Arab Student Association at USF
● Arabic Language Organization at USF
● The Muslim Connection at USF
● Muslim Student Association at USF
● Students for Justice in Palestine at USF
● Bulls Dabke Club at USF
● Students Organize for Syria at USF
● Khaliji Student Union at USF
● Sisters United Muslim Association at USF
● Kuwaiti Student Organization at UT

٣. أجنبية

● The Italian Culture Club
● Mexican American Student Association
● Boricua Student Association
● Colombian Student Association
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www.ssausf.org

: يحتوي الموقع عىل التاىلي

ي أمريكا ●
نبذة عن الأندية الطالبية السعودية �ف

ي جامعــة جنــوب  ●
نبــذة عــن النــادي الســعودي �ف

فلوريــدا
دارية للنادي ● عرض لأعضاء الهيئة الإ
عرض لأنشطة النادي الأساسية ●
مجلة النادي ●
أخبار النادي ●
صفحة الخدمات: ●
طلب استقبال من المطار ●
طلب خدمة اجتماعية: ●
البحث عن سكن ●
يحة اتصال ● استخراج �ش
فتح حساب بن�ي ●
ي بوابة سف�ي ●

فتح ملف مبتعث �ف
البحث عن حضانة أو مدارس لالأطفال ●
وجود حالة طوارئ ●
أخرى ●

طلب استشارة أكاديمية ●
عرض برامج النادي ●
صفحة المعلومات ●
الدليل الأكاديمي للمبتعث الجديد ●
ي تامبا ●

دليل معاهد اللغة �ف
دليل التخصصات الأكاديمية ●
دليل تامبا الجتماعي ●
اجراءات ما قبل الوصول ●
اجراءات ما بعد الوصول ●
ف الجدد ● اسئلة شائعة للمبتعث�ي
ملفات تهمك كمبتعث ●
● 

ف تطبيقات مفيدة للمبتعث�ي
استكشف تامبا ●
عروض خاصة لأعضاء النادي ●
مكتبة فيديوهات النادي ●
معلومات التواصل مع النادي ●

ي و يعتــ�ب واجهة النادي 
و�ف لكــ�ت موقــع النــادي الإ

ــم  ــه معظ ــد في ــت وتوج ن ــة الن�ت ــى صفح ع
ــادي  ــا الن ي يقدمه

ــ�ت ــات ال ــات والخدم المعلوم
ي 

ــة �ف ــة أو المعيش ــث للدراس ــا المبتع ويحتاجه
تامبــا وكيفيــة التواصــل مــع النادي عــ�ب مختلف 

منصاتــه. 
تــم تحديــث واجهــة الموقــع لتصبح أكــ�ش جذباً 
ي التصفــح و الوصــول إىل المعلومــات 

وســهولة �ف
والخدمات.

تمــت اضافــة خدمــات جديــدة مــن النــادي إىل 
الطلبــة لتســهيل تنظيمهــا وتقديمهــا لهــم مــن 

خــالل الموقــع
تــم زيــادة المحتــوى وإضافــة معلومــات أكــ�ش 
ــة  ــطة و كيفي ــن الأنش ــادي وع ــن الن ــالً ع تفصي
ــه والتطــوع معــه وكذلــك إضافــة  نضمــام ل الإ
ــة الفيديوهــات. ــا الإجتماعــي ومكتب ــل تامب دلي
يــة فيهــا تعريــف  ف اضافــة صفحــة باللغــة انجل�ي
أنشــطته  وأبــرز  الداريــة  وهيئتــه  بالنــادي 

وخدماتــه وكيفيــة التواصــل معــه
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Florida University Gate
مركز تدريب ودروس خصوصية

خصم 30٪ من قيمة كورس الآيلتس  )$300( ●
ــغ  ● ــف المبل ، نص ف ــ�ي ــى دفعت ــع ع ــة الدف إمكاني

ــدورة. ــاء ال ــد انته ي بع
ــا�ت ــجيل، والب ــد التس عن

ي حــال اكتمــل العــدد 
العــرض ســاري بالتنســيق مــع النــادي و �ف

قامــة الدورة المطلــوب لإ

Tampa Language Center
معهد لغة

ف عى حسابهم الخاص: للدارس�ي
إعفاء من رسوم الأبلكيشن )$100( ●
إعفاء من رسوم اختبار تحديد المستوى )$25( ●
خصم 50٪ من رسوم التسجيل ●
ي دراســة  ●

 للســيدات المرافقــات خصوصــاً الراغبــات �ف
اللغــة:

توفــ�ي كالس منفصــل للســيدات فقــط تحــت  ●
ط توفــر عــدد 3 طالبــات بحــد أد�ف  اف اســتاذة لغــة بــرش إ�ش

ــة ي اللغ
ــارب �ف ذوات مســتوى متق

Cricket Wireless

كة اتصاالت �ش

●  4G LTE يحة مكالمات ورسائل نصية وبيانات �ش
غ�ي محدودة بتكلفة 40$ لأول شهر فقط القيمة الأصلية 

$55

إعفاء من رسوم التفعيل $15 ●
يحة $10  ● إعفاء من رسوم الرش

ي حال كان جهاز الهاتف من أي مكان آخر
رسوم تدفع �ف

La Quinta Inn & Suites USF )Near Busch 
Gardens
University of South Florida فندق مقابل جامعة

خصم 15٪ من سعر الغرفة ●
طريقــة الحجــز هي التواصــل عن طريــق الهاتف  ●

ــاىلي وتزويدهــم بصــورة  ــل الت ــق اليمي او عــن طري
: INTO  ي معهــد

مــن خطــاب القبــول �ف

lq0977gm@laquinta.com      800-753-3757

ــاوض قام  ــعودي بالتف ــادي الس الن
كات  الــرش مــن  عــدد  مــع 
تهــم  خدمــات  تقــدم  ي 

الــ�ت والجهــات 
وخصومــات  عــروض  لتوفــ�ي  ف  المبتعثــ�ي
ف  خاصة بأعضــاء النادي والطلبة الســعودي�ي
ي مدينــة تامبــا وذلــك لالســتفادة منهــا 

�ف
ة ابتعاثهــم. حــرص النــادي عــىل  خــالل فــ�ت
ي االختيــار وتــم االتفــاق مــع 

التنويــع �ف
التاليــة: الجهــات 

Baredex بريديكس 
كة شحن  �ش

ــل  ● كات مث ي �ش
ــحن �ف ــعر الش ــن س ــم 70٪ م خص

FedExو  DHL
 التصــال عــى رقــم 8006665183 تحويلــة 700  ●

SSAUSF الكــود  واســتخدام 
● ssausf1@gmail.com إرسال إشعار إىل النادي للتأكيد

The Goddard School
حضانة أطفال

خصم 10٪ من الرسوم ●
إعفاء من رسوم التسجيل )$150( ●

Shapes Fitness for Women-Temple 
Terrace

ي
ي وصحي نسا�ئ

نادي ريا�ض

اك الشــهري للباقــة الأساســية  ● شــ�ت خصــم 25٪ لالإ
)29.99$ بــدلً مــن $39.99(

ة  ● ف ي الباقــة الممــ�ي
اك الشــهري �ف شــ�ت خصــم 20٪ لالإ

)39.99$ بــدلً مــن $49.99(

إعفاء من رسوم التسجيل )$99( ●

Home 2 Suites by Hilton Tampa USF Near 
Busch Gardens
University of South Florida فندق مقابل جامعة

خصم 10٪ من سعر الغرفة ●
طريقــة الحجــز هــي التواصــل عــن طريــق الهاتف  ●

او عــن طريــق اليميــل التــاىلي مــع تزويدهــم بصــورة 
: INTO ي معهــد

مــن خطــاب القبــول �ف
home2suitestampausf@gmail.com 813-750-8844

University Inn Downtown Tampa
University of Tampa فندق مقابل جامعة

ــادي الســعودي  ● ــق الن ــع الطــالب عــن طري جمي
لديهــم خصــم 10٪ إذا كان ســعر الغرفــة أقــل مــن 

ــوم. ي الي
79 دولر �ف

ــق  ● ــن طري ــوم ع ــس الي ي نف
ــم �ف ــوزات تت الحج

الموقــع  طريــق  عــن  وليــس  ة  مبــا�ش الفنــدق 
. ي

و�ف اللكــ�ت
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 انجازات النادي وخطابات الشكر



النجازات

إنشاء رابطة لخريجي جامعة جنوب  ◀
ي المملكة العربية السعودية كأول 

فلوريدا �ف
ق الأوسط ي منطقة الرش

رابطة للجامعة �ف

ي المهرجان الدوىلي  ◀
الفوز بأفضل طاولة �ف

International Festival متفوقاً عى أك�ش من 
ي الجامعة

28 طاولة تمثل أندية وأقسام �ف

ي أمريكا لكرة  ◀
تحقيق بطولة سعوديون �ف

قية القدم لأقليم الوليات الجنوب �ش

الحصول عى "نادي العام" كأفضل منظمة  ◀
طالبية متعددة الثقافات ضمن حفل جوائز 

iHeart Diversity Award متفوقاً عى 33 نادي 
ي نفس الفئة.

�ف

◀  Outstanding الحصول عى جائزة
 the ي حفل جوائز

Student Organization �ف
Celebration of Leadership Awards الذي 

يعت�ب أك�ب حفل جوائز تقيمه الجامعة، كأفضل 
ي الجامعة متفوقاً عى أك�ش من 600 

ي �ف نادي طال�ب
ي من مختلف الفئات. نادي طال�ب
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10730 N. 56th Street, Temple Terrace, FL 33617. Phone: 813-252 5220 ,  fax: 813-252 3372   

 www.floridauniversitygate.com  , Email : info@floridauniversitygate.com , Dr.sarour@floridauniversitygate.com  

March 1, 2019  
 

To Whom It May Concern:  

We at the Florida University Gate as a longtime partner and sponsor to the Saudi Student 

Association at USF (SSA) would like to take this opportunity to nominate the SSA organization and its 

leadership to the Outstanding Student Organization and leaders award. 

The Saudi Student organization has grown over the years and was able to build bridges between 

the international student’s organizations and the local community, as an organization they didn’t just 

make new students feel home but enabled them to contribute and allowed them to be part of other 

communities as well thru volunteering events, charitable work. 
Their work not only benefited students’ academic success and made it easy for students to 

integrate into American system but expanded it to make new students contribute to feeding homeless, 

cleaning beaches, Hurricane cleanup, habitat for humanity volunteering and many more. This organization 

not only cared about students but also their families where we see even young kids also getting involve 

and contribute as one big family to overcome stereotyping, sexism, and racism.  

All of this wouldn’t have happened if it wasn’t for the great leadership for all committees within 

SSA, and especially Mr. Ahmed Altuhami the president of the SSA who took this job very seriously to 

mentor and guides new leaders within the community and the organization, he was able to build a 

sustainable process for all new generations to follow. 
We highly recommend the SSA at USF and its Leadership to be recognized as one of the most 

developing organization as a living example that with great leaders everything is possible. 

 

 

Mutasim Elsheikh, PhD Florida University Gate (FUG) 
Head of School 
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To Whom It May Concern: 

 
We at the Florida University Gate as a longtime partner and sponsor to the Saudi Student 

Association at USF (SSA) would like to take this opportunity to nominate the SSA organization and its 

leadership to the Outstanding Student Organization and leaders award. 

The Saudi Student organization has grown over the years and was able to build bridges between 

the international student’s organizations and the local community, as an organization they didn’t just 

make new students feel home but enabled them to contribute and allowed them to be part of other 

communities as well thru volunteering events, charitable work. 

Their work not only benefited students’ academic success and made it easy for students to 

integrate into American system but expanded it to
 make new students contribute to feeding homeless, 

cleaning beaches, Hurricane cleanup, habitat for humanity volunteering and many more. This organization 

not only cared about students but also their families where we see even young kids also getting involve 

and contribute as one big family to overcome stereotyping, sexism, and racism.  

All of this wouldn’t have happened if it w
asn’t for the great leadership for all committees within 

SSA, and especially Mr. Ahmed Altuhami the president of the SSA who took this job very seriously to 

mentor and guides new leaders within the community and the organization, he was able to build a 

sustainable process for all new generations to follow. 

We highly recommend the SSA at USF and its Leadership to be recognized as one of the most 

developing organization as a living example that with great leaders everything is possible. 

 

 

Mutasim Elsheikh, PhD 

Florida University Gate (FUG) 

Head of School 

خطابات شكر

خطاب من وكيل الجامعة للشؤون الدولية  ◀
ي 

امج الثقافية �ف فة ال�ب د. روجر بريندىلي ومن مرش
ف بالجامعة مكتب الطلبة الدولي�ي

فة المجتمع المتعدد  ◀ خطاب من مرش
ي إدارة شؤون الثقافات المتعددة 

الثقافات �ف
بالجامعة

◀  Florida University خطاب من رئيس مركز
كاء النادي السعودي Gate أحد �ش

4/15/2019

Recommendation Letter fo
r SSA - G

oogle Docs

https://d
ocs.google.com/document/d/15ifH

kn7LECs_NgTT_wnZuKxs8FL-B0cquFADMJ4IGuk/edit

1/2

 

 

April 1
5, 2019 

To Whom It M
ay Concern, 

I se
rve as th

e Graduate Advisor over th
e Multic

ultural Community (M
CC) in

 the Offic
e of M

ultic
ultural A

ffairs 

(OMA) at th
e Universit

y of South Florida.  I 
have the pleasure of overseeing over th

irty
 stu

dent organizations w
hose 

missi
ons align with that of th

e MCC, and who have come together to
 form a coalitio

n of diverse stu
dent organizations; 

they are bound together by the values of crossc
ultural re

lationships, c
ollaboration, and mutual su

pport. 

To tra
ck MCC organizations’ i

nvolvement, I 
award a certain number of points f

or each type of event th
ey put on, each 

engagement w
ith OMA, each collaboration with a fellow MCC organization, etc.  T

owards th
e end of th

e year, th
e 

points a
re weighed alongside a holisti

c consideration of th
e organization in a competitio

n for th
e Multic

ultural 

Community Student O
rganization of th

e Year.  T
his y

ear’s 
winner w

as th
e Saudi Student A

sso
ciation at U

SF, whom the 

Review Committe
e decided was th

e best a
nd brightest e

xample of w
hat U

SF has to
 offer. 

Specific
ally,

 what m
ake the Saudi Student A

sso
ciation sta

nd out so
 far above the rest a

re as fo
llows: th

ey are one of th
e 

most a
ctive organizations at U

SF—not ju
st w

ithin the MCC—with diversif
ied initia

tives, c
onsist

ent programming, 

intentional collaborations, a
nd considerable volunteering; th

ey were a sig
nific

ant help to a sm
aller, n

ewer fe
llow MCC 

organization (th
e Arabic Language Organization) and partnered with them to establish

 an English
Arabic Exchange 

program; and they have been str
ategic in making themselves highly visib

le at la
rgescale campus events p

ut on by 

OMA as w
ell a

s fe
llow stu

dent organizations.  I
t is 

stra
nge to think back to the beginning of th

e academic year, w
hen 

their re
presentative informed me that th

ey had not ventured outsid
e of th

e Saudi community enough in previous years 

and sought m
y advice on how to make their e

vents m
ore welcoming to nonSaudi people.  S

ince then, I h
ave had a 

great w
orking relationship with their p

resident as w
ell a

s th
e tw

o representatives th
at handle all M

CCrelated tasks. 

True to their w
ord, th

e organization utiliz
ed the MCC to its 

fullest a
nd embraced every opportunity that O

MA offered 

to establish
 themselves as creators o

f in
vitin

g spaces in
 which all p

eoples could come and explore Saudi culture. 

Over th
e past a

cademic year, I 
have witnessed a wonderful comradery develop between the Saudi stu

dents a
nd other 

student organizations, w
hich is w

hat th
e MCC is a

ll a
bout!  I

n additio
n to being highly visib

le and engaged with their 

campus community,
 the Saudi Student A

sso
ciation also im

presses U
SF sta

ff a
nd stu

dents b
y consist

ently delivering 

quality
 programming and by committin

g one hundred percent to
 everything they sig

n up for (w
hich is a

lso a lot). W
hen 
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احصائيات التواصل الجتماعي 
للنادي

YouTubeح�ت 19 أبريل 2019
ك 86 مش�ت

Twitter
1798 متابع

Facebook
1195 متابع

Facebook Group
2522 عضو

Snapchat
+ 600 متابع

Instagram
616 متابع

اعي
ـم

جـت
ال

ل 
ص

وا
الت

ع 
واق

شتـركيـن لحسابات النادي عىل م
عدد المتابعيـن والم
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احصائيات التواصل الجتماعي 
للنادي

ح�ت 19 أبريل 2019

Twitter
349

Email
226

Facebook
152

Snapchat
309

Instagram
118

ي
اع

تم
ج

ال
ل 

ص
وا

الت
سائل 

ت التـــواصل مع النـــادي ع�ب و
ـرا 1154عدد مـــ
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عدد الفعاليات
92

ي عدد الحضور التقري�ب
5712

عامة
5

رياضية
13

أكاديمية
31

اجتماعية
20

ثقافية
23

عدد فعاليات النادي 
لالأنشطة المتنوعة

احصائيات أنشطة النادي

ح�ت 19 أبريل 2019

فعاليات

فعالية

فعالية

فعالية

فعالية
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إناث
46

ذكور
127

االأنشطة التطوعية

احصائيات أنشطة النادي

ح�ت 19 أبريل 2019

ن  عدد الساعات التطوعية للمتطوع�ي
دارية من خارج الهيئة الإ

3025 ساعة

ي أنشطة النادي
ف �ف عدد المتطوع�ي

173 متطوع
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