يسر كليه العلوم اإلعالن عن بدء االعداد لبرنامج التدريب الصيفى لطالب و طالبات الكلية للعام
 1440 / 1439هـ .
التعريف بالبرنامج :
البرنامج عبارة عن مبادرة تسعى لتحقيق رؤية و رسالة كلية العلوم و التى تخدم رؤية و رسالة الجامعة و رؤية المملكة  2030و برنامج التحول
الوطنى الذى يؤكد على اهميه دعم التعليم ليسهم فى دفع عجلة التنمية و االقتصاد الوطني .
البرنامج عبارة عن تدريب مك ثف لمدة ستة اسابيع فى دولة خارج المملكه العربية السعودية ( احدى دول اوروبا او امريكا او استراليا ) خالل
فترة صيف العام الدراسي  1440/ 1439ه  .يحتوي البرنامج علي  162الى  216ساعه تدربية بمعدل  27ساعه اسبوعيا لكل طالب و طالبة
– يشتمل البرنامج على تدريب مك ثف فى اللغة االنجليزية و برامج فى رياده االعمال و التفكير االبداعى فى حل المشكالت و التعرف على
التقنيات الحديثة ذات العالقة بالتخصص ( كيمياء – فيزياء – احياء ) و كذلك سيوفر البرنامج زيارات ميدانية لشركات و مصانع و مختبرات و
معامل رائدة فى التخصص
شروط الدخول فى المفاضلة :
 -1تجاوز الطالب  /الطالبة ما مجموعة  62ساعه دراسية على االقل بنهايه الفصل الدراسى الثاني للعام  1440 / 1439ه .
 -2يسمح لطالب  /طالبات المستوى الخامس و حتى المستوى السابع التقدم للمنافسة فى البرنامج.
 -3اال يكون الطالب  /الطالبه مسجال للفصل الصيفي لهذا العام
 -4موافقة ولي امر الطالب /ة
معايير المفاضلة :
 % 60-1للمعدل التراكمي بعد نهايه الفصل االول من العام الجامعى  1440 / 1439ه
اللغه  STEPالمقدمة من المركز الوطني للقياس .
 % 30 -2لدرجه اختبار ٍ
 %10 -3اجتياز المقابلة الشخصية .
طريقه التقديم :
 -1تنزيل و مال النماذج المطلوبه عبر هذا الرابط :
 -2ثم ترسل النماذج المملوؤة على البريد االلك تروني  aawwad@kku.edu.sa :فى موعد اقصاه  1440/7/1ه .
 -3تسليم اصل شهاده اختبار قياس اللغة االنجليزية الى وحدة التوجيه واالرشاد فى موعد اقصاه  1440/06/24ه .
 -4سيتم تحديد ميعاد المقابلة الشخصية من خالل الرسائل النصية لمن تنطبق عليهم معايير المفاضلة.
 -5بعد الترشيح سيتم التوقيع على تعهد للطالب  /الطالبة وولي االمر.
للتواصل :
لالستفسارات عن البرنامج يمكنكم التواصل عبر االيميل التالي :

 aawwad@kku.edu.saو مك تب 7420 :
و سوف يعقد لقاء تعريفى عن البرنامج و أهدافه خالل األسابيع القادمة و سيتم االعالن عنه من خالل الرسائل

النصية .

