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جامعة الملك سعود تطلق مجموعة من البرامج اإلثرائية الصيفية للطلبة 

 المتفوقين

 

  :محمد الغشام -« الجزيرة»

  يكن زيكد  دشن وكيل جامعة الملك  عكعود للشك ون اليعليميكة وايكاديميكة الكدكيول زيكدالع ي
العثمككان يم ككل يل ككامب اللليككة الميلككووين والمواككويين اليككلامب اةثلاديككة ال ككيلية الدا ليككة 
وال الجية للللية الميلووين يالجامعة ويهدف اذه اليل امب ال يلية إلى إكعاب للية الجامعة 

لفهر فك  الميلووين مهالات اللغة اة جلي ية المي دمكة مكن جهكة و ك ل مهكالايهر وإثكلا  معكا
مهالات اليلكيل واةيداع واالييكال وال يادة من جهة أ لى ا عجاًما مع لعكالة يل كامب اللليكة 
الميلكووين والمواككويين ال ادمكة زلككى لزايكة اللليككة الميلكووين يجامعككة الملك  عككعود فك  كافككة 
ر الي   ات ومن  الل ي دير يلامب  وزية لي ويدار يالمعالف والمهالات اليك  يكدزر يلكووه
زلككى المعككيوى العلمكك  والعملكك ض كمككا أو كك  العثمككان أن ي ليككذ اككذه اليككلامب اةثلاديككة يكك ي  

وذل  مكن  2030ا لالًوا من يللعات الجامعة  حو المعاامة اللازلة ف  يح يق ل ية المملكة 
 ككالل اةعككهار فكك  إزككداد لليككة الجامعككة الميلككووين ليكو ككوا  ككواة للكلككا ات العلميككة وال ياديككة 

  .ي ة زلى معيوى الجامعة والولنالميم
د ععاديه حلص إدالة الجامعكة زلكى يح يكق ل يكة يل كامب اللليكة الميلكووين والمواكويين  وأكَّ

لادًدا ف  مجكال لزايكة اكذه اللدكة مكن اللليكة اليك   الميواف ة مع ل ية الجامعة ليكون أ موذًجا
يعول زليها المعاامة اللازلة ف  اليحول  حو مجيمع المعلفة، كما ودر مديل اليل امب الدكيول 
زل  ين ك ا ل الدليح  كلمة ذكل فيهكا أاميكة اليل كامب اةثلاديكة ال كيلية ودولاكا فك  يع يك  

مب، مشيًلا إلى أن  لة اذا اليل امب جا ت ميواف كة مجاالت اليلوق وإثلادها لدى للية اليل ا
الي  يعييكل مهكالات أي كا  الكولن ووكدلايهر  2030ف  زديد من جوا يها مع م لل ات الل ية 

  .من أار الموالد وأكثلاا ويمة الي  يجب العع  دوًما إلى االعيلادة ال  وى من لاوايهر
دليييككة وولع زمككل إثلاديككة دا ليككة كمككا أو كك  عككعاديه أن اككذه اليككلامب يي ككمن دولات ي

و الجيةض فالدا لية م ها زيالة زن دولات يدلييية ف  مجال ي مية مهكالات اللغكة اة جلي يكة 
فك  الليكاو وجكدة والكدمار و كالل  British Councilي دمها المجلس الث كاف  اليليلكا   

 كالج  م هكا فهك  لاليكةض أمكا ال 40لالًيكا و 25فيلات مي وزكة فك  فيكلة ال كيف ويمشكالكة 
زيككالة زككن مجموزككة مككن الككدولات اليدليييككة وولع العمككل فكك  مجككال زككادات الع ككل  يل ككامب 

واةيداع واالييكال وال يادة وذلك  فك  ملكك  الملككة لا يكا يجامعكة اليلمكو  فك   (كوعيا وكالي 
اك  يمشكالكة 1437 - 11 - 24إلكى  11 - 17لالًيا  الل الليكلة مكن  25ايلدن ويمشالكة 



   اليالد كلاع مشال  لهذا اليل امبض كما عيي كمن اليل كامب ال كالج   يكالات ميدا يكة إلكى ي
وفك   يكار اليدشكين، وكدر العثمكان  .مجموزة من ملاكك  اةيكداع واالييككال والليكادة فك  ايلدن

ومديل يل امب الللية الميلووين والمواويين الشكل الج يكل لمعكال  مكديل جامعكة الملك  عكعود 
يوليه معاليه من ز اية فاد ة ييل امب الللية الميلووين والمواويين ومعا دة م لل ايه  زلى ما

ويلامجه و لله اةثلادية وزلى كافة اي عدة، ولي   اليالد زلى مشالكيه ف  ي ليذ اليل امب 
اةثلاد  ال الج  كما شكل ععادة وكيل الجامعة للش ون اليعليمية وايكاديمية جهكود أز كا  

ة اليل امب، ميم ًيا لهر م يكًدا مكن اة جكا ات ال وزيكة فك  عكياق لزايكة اللليكة الميلكووين إدال
  .يالجامعة

 
 


