ضوابط وسياسات التحاق الطلبة
ببرنامج موهبة لاللتحاق بالجامعات املرموقة
"التميز"

املادة األولى :التعاريف واملصطلحات:
يقص د ددبارات ااتيةايينمااويدتاايتهةا ااضواايتا د ددايرياي ااماي امدااوما ام امتضاامااتيايقخال د د ايت د ددما ا
ذتك:ا ا
الضوابط

ضايريايسماساةايتخحا ايتطلاااربريمجاماضااات تخحا ارالجام اةاي رماقاا"يتختيز"ا .ا

موهبة

مؤس ااي لكاعابايت زيزايتجاتهاتلتاضاااييالربيع .ا

املؤسسة

مؤس ااي لكاعابايت زيزايتجاتهاتلتاضاااييالربيع .ا

الطالب

منايقا ا اايتبرنامجابغضايتدظراعناجن ه .ا

ولي االمر

َ
ي ؤيلاشرعااعنايتطاتب.ا ا

املادة الثانية :شروط االلتحاق في البرنامج:
 .1ونايكانايتطاتبا اايتصفايتثااماثاناياتل ا ايتبتيس ايلحالاا1444ها.
 .2يلحصالاعلىاهتجااالانق اعنا1000ا ااي خااتا ) SAT (without essayويايلحصالاعلىاهتجااالانق اعنا
80ا ااي خاات)  TOEFL iBTوي(ايلحصالاعلىاهتجااالانق اعنا6.5ا ااي خاات IELTS (Academic).
(تلتفاضلاا ااحالامحبيهيااي قاعب)
 .3يلحصالاعلىاا اااالانق اعنا%90ا اايتصفايتثاتثامخاسياييتصفايأليلاثانايا .ا
 .4يلحصالاعلىاهتجااالانق اعنا90ا ااي ايهايت لتما،ايلحاسباييلااييتلغاايالنجليزياا اايتصفايتثاتثا
مخاسياييتصفايأليلاثاناي.ا(تلتفاضلاا ااحالامحبيهيااي قاعب)
 .5يجخمازاي قارلاايتشخصما .ا
 .6هفعام اضتاايتبرنامجاح بايتفئاةاي اضحاا ااسماساةايتبفعا.
ا
ا

ا

املادة الثالثة :يكون استرداد املبلغ املالي املحدد للمشاركة في البرنامج في حال اعتذار الطالب عن حضور
ً
البرنامج وفقا للضوابط التالية- :
 .1ونايكاناتبىايتطاتباظر اطاتئايقاضرايتد هامناحااتايتبرنامجامثبتا اايثمقااتستمااماجاهامشكلاا
صحماانتد هامناإكتالايتبرنامج.
 .2رإمكانايتطاتباتفعاطلبايالعخويتاعناي شاتكاا اايتبرنامجاييستريهاي اضتااي اتماايملحبهةاب با صيا
ا اا ا% 10امتضااعلىاوالايق اي الغاي ترجعاعنا()150اتيالايونايخيانقبيياطلبايالعخويتاعناي شاتكاا
قا اناتيخا13انافتبرا. 2022
 .3ونايخيانقبيياطلبايالعخويتاعنايتبرنامجامنا لايتخايص اعلىايتبريبايإلتكترياماتلبرنامجا
tamayuz@mawhiba.org.sa

املادة الرابعة :خدمات البرنامج:
 .1يتشاانبتيبامكثفااال خاات SAT

اعبةايتطلاااعلىانحقمقايتبتجااي طلاباامنايلجام اةاي رماقاا اا

مبيداايترياضاتلط بامنا26انافتبراإلىا2اهي تبرا 2022ايتلطاتااةامنا25انافتبراإلىا1اهي تبرا
. 2022ا
 .2يتشاانبتيبايتخقبيياعلىايلجام اةا اعبةايتط باعلىاكخارااي قاالةايت ائاانتاذجايتخقبييا اا
يلجام اةارطريقاات ززامنانقاطايتقاةاتبىايتطاتبا ا مبيداايترياضا اانضاياايإلجازةايتصمفما،اقا اربءا
يت ا ايتبتيس اوغ طسا. 2023ا
 .3وتبعاجل اةايستشاتيااتك اطاتباعلىاحبةامعايساتشاتيانامخخصصانامجبيتااعلىامبيتايت ا اتخقبييا
ي اعبةاييتبعياالسخكتالاإجريءيةايتخقبيياعلىايلجام اةايي تثنىايتطاتبامناب ضاضواايلخبماةا
ااحالاتيايحققاهتجاا١٤٠٠ا ااي خاات  SATقا اشهراهي تبرا. 2023
 .4م اعبةايتطاتبا ااياشاءاملفامختيزامنايألعتالايتخطاعمااييألاشطاايت مدهجما.
 .5م انبةايتطاتبا اايتخقبيياعلىاث ثاجام اةاومريكماامرماقاا اامجالايتخخصص.
 .6نرشمحايتطاتباألحباجهاةايالرخ اثايتخاتما:اجام ااي لكاعاباهللااتل لا اييتخقدما،اوتيمكاايغيرضاامنا
شرماءاماضاا.ا(يت اهيانافقي) ا

تنبيهات هامة:

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

 يخكف ايتطاتبارجتمعانكاتمفايت فراييإلقامااعدباحااتايتاتشاي قاما اامبيداايترياضايالاتشت اتسا ايتبرنامجاضواايتخكاتمف.ا ا(تلطلااامنا اتجايترياض) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 نخصصايتطباغيرامخاحاتلبتيساا اامرحلاايتاكاتاتياسا اايلجام اةايألمريكما.اعلىاايتطلااايتريغاين اً
ربتيساايتطباونايقاماياربتيساانخصصاعلم ا)(Pre-Medاكخخصصايألحماءامث اا اامرحلاايتاكاتاتياس ا
يمناثياهتيساايتطباب بايلحصالاعلىاشهاهةايتاكاتاتي ااس.
ً
 مشر ااماضاااسمكانانامخايجبينا اامقرايتخبتيبا لايأليقاةايتخبتيبماامن ا 9اصااحااحتى ا 4ام ًاءافقي،ايتنايكاناضداكامشرفينامناماضااا اايتفدب ايتويانقا ارهايتاتشاايتخبتيبماا.
*يتطلاااغيراس اهياناالايتكناقااتهيا ااب ثاايزيتةايتخ لميايالايتكنانرشمحهياألياجهاامناجهاةايالرخ اث .ا
املادة الخامسة :متطلبات البرنامج:
يجباعلىايتطاتبايالتتزي ارتاايأتما :ا
 .1يتخفرغالحااتايتاتشاايتخبتيبماايأليلىا اامبيداايترياضاتلط بامنا26انافتبراإلىا2اهي تبرا 2022ا
يتلطاتااةامنا25انافتبراإلىا1اهي تبرا. 2022ا
 .2يتخفرغالحااتايتاتشاايتخبتيبماايتثانماا اامقراماضااا اامبيداايترياضا اانضاياايإلجازةايتصمفماا
(وغ طسا.) 2023ا
*يشخت ايتما ايتخبتيب اعلىاساعا-اثتاناساعاةات خترا بةاسا ااويا ا اام ايتشاانبتيبما.ا ا
ً
 .3حااتاجتمعاويا ايتاتشايتخبتيبمااحمثاي خبرايتطاتباحاضرياتلبرنامجاإذيانجايزةاا اااحااتاا%85ا
مناي األيا اي قرتة .ا
 .4يالتتزي ارتايعمبايتخايص امعامشر اايتبرنامجااييتت اتشت ا4اجل اةايستشاتيااعناطريقايالنترنت،ايتنا
يخيانحبيباماعباربي اتلتقار ةا ااحالاتغمباي خبتباعناحااتضاا ااماعبضاايألصلااإالا ااحالا
يتخن مقاييالنفا اي اقامعاي شر اي ؤيلاعناي قارلا  .ا
 .5يالتتزي اراتقما ارا خااتيةاSATاياTOEFLاح بايتخايتيخايملحبهةامناقا ام ؤيلاايتبرنامجاينقبييا
يتبتجاةاتلتؤس ا.ا
 .6يتخقبيياعلىاث ثاجام اةاومريكماامرماقااكحباوهاىا ايإتسالاماايثبتاذتكاعبرايتبريبايالتكترياما.
 .7يالعختاهاعلىايتدفسايعت امافااإجريءيةايتخقبيياعلىايلجام اةارت اعبةايالستشاتيينايناجيضهيا.
 .8يترهاعلىامافااياليتم ةاييترسائ اي رسلاامنامشر اايتبرنامجاوياي ؤس ااربينانأ ر.

 .9يتخكف اراتقبي اإلىايترياضاييإلقاماافيضاالحااتايتاتشايتخبتيبمااعلىانفقخكيايلخاصا.ااا(تلتخقبمينامنا
اتجايترياض)ا.
ا
ا
ا
املادة السادسة :يجب على الطالب التقيد بما يلي:
 .1يالتتزي ا راألنظتااييتلايئحايلخاصاارتاضااايإنااعاناجيضاةاي شرفينا.
 .2يتخأكبامناصحاايتاماناةاي سجلاا اانتاذجايتتسجم .
 .3عب ايلخاضا ااي ايضمعاييلخ فاةايت ماسمااييتبينمااييت رقمااسايءا اايالجارااعلىايألسئلااي قاتماااويا
معايتط باوثداءايتبرنامج.
 .4يالتتزي ارايهيبايتشرعمااييت اماا اايتخ ام امعايي رين.
 .5يالتتزي اراتاقاءا ااي كانايملخصصاتلخبتيباطايلافترةانقبييايتبرنامج.
 .6حااتايتبرنامجاراتلااسايترسم ا(يتثاباتلط با–ايت ااءةايغطاءايتروساتلطاتااة)اا

املادة السابعة :إلغاء املشاركة:
يحقا اضااايتغاءامشاتكاايتطاتبا اايتبرنامجاييستا اهاامناي شاتكاا ااي خقا ا اايلحاالةايتخاتما :ا
 .1مخاتفااشريطايتتسجم .
 .2مخاتفااوياماهةامناضواايتاايري.
 .3صبيتاسلاكماةامدهانخاتنامخاتفااتأل

ايييهيبايت اماامث :ايتخب ين ا– ايتخدتر ا– ايالعخبيءاعلى ا

يال ريناج بيااوياتفظما،امخاتفااناجيضاةاي ؤيتينا.
 .4يتخغمبارتاايزيباعنا٪١٥امناساعاةايتخبتيبا اايتبرنامجا.
 .5ثااةاعب ا صحااويام لاماامنام لاماةايتطاتبامث ايتصفايتبتيس ،ا يتشهاهةايتبتيسما،ا يتاماناةا
يتصحما.
 .6ض فانايصلهايعب ايترهاعلىاي ريس ةايالتكترينمااويايالنصاالةايتهانفما .
ااحالاحبيثاويامخاتفاامنايتطاتبامناي وماتاوع ا،اسمحص اعلىاينويتاويلاايمناثيايخيايستا اهاا اا
حالانكرتايملخاتفاا.

املادة الثامنة:
نلغااضواايتاايرياوياضايرياو رىانخ اتضام هاا.

