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 تهدف لتنمية مهارات اللغة اإلنجليزية

 جامعة الملك سعود تطلق البرامج اإلثرائية الصيفية للطلبة المتفوقين
 

 

 د. العثمان يطلع على تفاصيل البرامج اإلثرائية
 محمد الهمزاني  -الرياض 

عبدالعزيز بن عبدد  العممدان  .واألكاديمية ددشن وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية 
بمقدددر برجدددامب الللبدددة المتمدددويين والمولدددوبين ثمدددة  البدددرامب المرا يدددة ال ددديمية الدا ليدددة 

 .وال ارجية للللبة المتمويين بالجامعة
وتهدددا البددرامب ال دديمية سلددط سكسدداا للبددة الجامعددة المتمددويين مهددارا  الل ددة الججليزيددة 

و دقل مهداراتهو وسمدراع معدارفهو فدر مهدارا  التمكيدر والبدداا وا بتكدار المتقدمة من جهدة 
والقيادة من جهة ث در،  اجسدجامام مدس رسدالة برجدامب الللبدة المتمدويين والمولدوبين القا مدة 
علدط رعايددة الللبددة المتمددويين بجامعددة الملددك سدعود فددر كافددة الت   ددا   ومددن  دد ل تقددديو 

والمهددارا  التددر تدددعو تمددويهو علددط المسددتو، العلمددر  بددرامب جوعيددة لتزويدددلو بالمعددارا
والعملر. وثوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية  ثن تجميذ لذه البرامب المرا ية 

  2030يأتر اجل يام مدن تللعدا  الجامعدة جادو المسدالمة الماعلدة فدر تاقيدل رؤيدة المملكدة 
معددة المتمددويين ليكوجددوا جددواة للكمدداعا  العلميددة وذلددك مددن  دد ل السددهاو فددر سعددداد للبددة الجا

والقياديددة المتميددزة علددط مسددتو، الجامعددة والددولن  مؤكدددام علددط اددرى سدارة الجامعددة علددط 
تاقيل رؤية برجامب الللبة المتمويين والمولوبين المتوافقة مس رؤية الجامعة ليكون ثجموذجام 

يعدول عليهدا المسدالمة الماعلدة فدر التادول را دام فر مجال رعاية لذه الم ة من الللبدة والتدر 
 .جاو مجتمس المعرفة

من جهته  ثوضح مدير البرامب المرا يدة د. علدر بدن كجدا ر الددلبار  ثن  لدة لدذا البرجدامب 
  التدر تعتبدر مهدارا  ثبجداع 2030جاع  متوافقة فر العديد من جواجبها مس مجللقا  الرؤيدة 

لددا ييمددة والتددر يجددا السددعر دومددام سلددط ا سددتمادة الددولن ويدددراتهو مددن ثلددو المددوارد وثكمر
 .الق و، من لاياتهو

وبين الدلبار ثن لذه البرامب تتضمن دورا  تدريبية وورش عمل سمرا يدة دا ليدة و ارجيدة  
عبدددر دورا  تدريبيدددة فدددر مجدددال تجميدددة مهدددارا  الل دددة الججليزيدددة يقددددمها المجلدددة المقدددافر 

ض وجدة والدماو  و  ل فتدرا  متجوعدة فدر فتدرة فر الريا British Council البريلاجر
لالبددة  ودورا  تدريبيددة وورش عمددل فددر مجددال عددادا   40لالبددام و 25ال دديا وبمشدداركة 

العقل )برجامب كوستا وكاليك( والبداا وا بتكار والقيادة  وذلك فر مركز الملكة راجيا بجامعدة 
لددـ 24/11/1437سلددط  17/11مددن لالبددام  دد ل المتددرة  25اليرمددوك فددر األردن وبمشدداركة 

 .بمشاركة بجك الب د كراٍا مشارك لهذا البرجامب


