
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضوابط وسياسات التحاق الطلبة 

 ببرنامج موهبة لاللتحاق بالجامعات املرموقة 

 "التميز" 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املادة األولى: التعاريف واملصطلحات:

دددددما ا   ا ددددد  ايت د دددددايرياي  ااماي امدااوما ام امتضاامااتيايقخالد دددددبارات ااتيةايينمااويدتاايتهةا ااضواايتاد يقصد

اذتك:ا

ا.ات تخحا ارالجام اةاي رماقاا"يتختيز"تخحا ايتطلاااربريمجاماضااايضايريايسماساةا الضوابط 

اييالربيع.يت زيزايتجاتهاتلتاضاااامؤس ااي لكاعاب موهبة

ايت زيزايتجاتهاتلتاضاااييالربيع.امؤس ااي لكاعاب املؤسسة

اضايتدظراعناجن ه.بغمنايقا ا اايتبرنامجا الطالب

اعنايتطاتب.ا ولي االمر 
َ
اي  ؤيلاشرعا

 

 في البرنامج:  : شروط االلتحاقالثانيةاملادة 

 .اه1444 اايتصفايتثااماثاناياتل ا ايتبتيس  ايلحالاااونايكانايتطاتب .1

يلحصالاعلىاهتجااالانق اعناويا SAT (without essay) ا ااي خااتا1000يلحصالاعلىاهتجااالانق اعنا .2

 .IELTS (Academic)  ااي خااتا6.5وي)ايلحصالاعلىاهتجااالانق اعنا( TOEFL iBT  ااي خااتا80

 (محبيهيااي قاعبتلتفاضلاا ااحالا)

ا.%ا اايتصفايتثاتثامخاسياييتصفايأليلاثانايا90يلحصالاعلىاا اااالانق اعنا .3

 ااي ايهايت لتما،ايلحاسباييلااييتلغاايالنجليزياا اايتصفايتثاتثااا90يلحصالاعلىاهتجااالانق اعنا .4

 (مخاسياييتصفايأليلاثاناي.ا)تلتفاضلاا ااحالامحبيهيااي قاعب

ا.يتشخصمايجخمازاي قارلاا .5

 .هفعام اضتاايتبرنامجاح بايتفئاةاي اضحاا ااسماساةايتبفعا .6

ا

ا

 



 

 

في حال اعتذار الطالب عن حضور   :  الثالثةاملادة   البرنامج  في  للمشاركة  املالي املحدد  املبلغ  يكون استرداد 

ابط التالية:  ا للضو
ً

 -البرنامج وفق

ونايكاناتبىايتطاتباظر اطاتئايقاضرايتد هامناحااتايتبرنامجامثبتا اايثمقااتستمااماجاهامشكلااا .1

 إكتالايتبرنامج.صحماانتد هامنا

رإمكانايتطاتباتفعاطلبايالعخويتاعناي شاتكاا اايتبرنامجاييستريهاي  اضتااي اتماايملحبهةاب با صياا .2

(اتيالايونايخيانقبيياطلبايالعخويتاعناي شاتكاا150%امتضااعلىاوالايق اي الغاي  ترجعاعنا)10ا اااا

  .2022نافتبراا13قا اناتيخا

يتبريبايإلتكترياماتلبرنامجاااعلىيتخايص اامنا  ليالعخويتاعنايتبرنامجاانقبيياطلبونايخيا .3

  tamayuz@mawhiba.org.sa 

 

ابعةاملادة   : خدمات البرنامج: الر

ااا   اعبةايتطلاااعلىانحقمقايتبتجااي طلاباامنايلجام اةاي رماقاا SAT يتشاانبتيبامكثفااال خاات .1

هي تبراااا1نافتبراإلىاا25منايتلطاتااةاا 2022هي تبراا2نافتبراإلىااا26ناتلط باممبيداايترياضا

 .اا 2022

يتشاانبتيبايتخقبيياعلىايلجام اةا  اعبةايتط باعلىاكخارااي قاالةايت ائاانتاذجايتخقبييا اا .2

نضاياايإلجازةايتصمفما،اقا اربءاامبيداايترياضا اا ا يلجام اةارطريقاات ززامنانقاطايتقاةاتبىايتطاتبا

 .ا 2023يت ا ايتبتيس  اوغ طسا

تشاتيانامخخصصانامجبيتااعلىامبيتايت ا اتخقبيياجل اةايستشاتيااتك اطاتباعلىاحبةامعايساوتبعا .3

يتطاتبامناب ضاضواايلخبماةاايلجام اةايي تثنىي  اعبةاييتبعياالسخكتالاإجريءيةايتخقبيياعلىا

 . 2023قا اشهراهي تبرا SAT  ااي خااتا١٤٠٠ ااحالاتيايحققاهتجاا

 ييألاشطاايت مدهجما.م اعبةايتطاتبا ااياشاءاملفامختيزامنايألعتالايتخطاعماا .4

 م انبةايتطاتبا اايتخقبيياعلىاث ثاجام اةاومريكماامرماقاا اامجالايتخخصص. .5

نرشمحايتطاتباألحباجهاةايالرخ اثايتخاتما:اجام ااي لكاعاباهللااتل لا اييتخقدما،اوتيمكاايغيرضاامنا .6

ا(شرماءاماضاا.ا)يت  اهيانافقي

mailto:tamayuz@mawhiba.org.sa


 

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:                                                           هامة  نبيهاتت

يالاتشت اتسا اااا اامبيداايترياض يتطاتبارجتمعانكاتمفايت فراييإلقامااعدباحااتايتاتشاي قامايخكف اا -

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا)تلطلااامنا اتجايترياض(ا .ايتبرنامجاضواايتخكاتمف

علىاا - يألمريكما.ا يلجام اةا يتاكاتاتياسا اا مرحلاا تلبتيساا اا مخاحا غيرا يتطبا يتريغايناانخصصا يتطلااا

اكخخصصايألحماءاااا(Pre-Med)اياربتيساانخصصاعلم ااربتيساايتطباونايقام
ً

 اامرحلاايتاكاتاتياساااامث 

 .سيمناثياهتيساايتطباب بايلحصالاعلىاشهاهةايتاكاتاتياا

يتخبتيبماامناا - يتخبتيبا  لايأليقاةا احتىاااا9مشر ااماضاااسمكانانامخايجبينا اامقرا
ً
م اًءاااا4صااحا

 .يتويانقا ارهايتاتشاايتخبتيبمااا يتفدبفقي،ايتنايكاناضداكامشرفينامناماضااا اا

ايالايتكنانرشمحهياألياجهاامناجهاةايالرخ اث.اب ثاايزيتةايتخ لمي*يتطلاااغيراس اهياناالايتكناقااتهيا اا

 : متطلبات البرنامج: الخامسة املادة 

ايجباعلىايتطاتبايالتتزي ارتاايأتم:ا

اا 2022هي تبرااا2نافتبراإلىاا26ناتلط باماامبيداايترياضا يتخفرغالحااتايتاتشاايتخبتيبماايأليلىا .1

 .اا 2022هي تبرااا1نافتبراإلىاا25منايتلطاتااةا

يتخفرغالحااتايتاتشاايتخبتيبماايتثانماا اامقراماضااا اامبيداايترياضا اانضاياايإلجازةايتصمفماا .2

 (.ا 2023وغ طسا)

ا.اا اام ايتشاانبتيبمااويا ات خترا بةاسا اساعاةااثتانا-ساعايشخت ايتما ايتخبتيب اعلىا*

اتلبرنامجاإذيانجايزةاا اااحااتاااويا ايتاتشايتخبتيبماحااتاجتمعا .3
ً
%ا85حمثاي خبرايتطاتباحاضري

اي قرتة.ايا منايألا

يتناا،ايستشاتيااعناطريقايالنترنتجل اةاا4يالتتزي ارتايعمبايتخايص امعامشر اايتبرنامجااييتت اتشت ا .4

يخيانحبيباماعباربي اتلتقار ةا ااحالاتغمباي خبتباعناحااتضاا ااماعبضاايألصلااإالا ااحالا

ا .يتخن مقاييالنفا اي  اقامعاي شر اي  ؤيلاعناي قارلا

ينقبييااام ؤيلاايتبرنامجح بايتخايتيخايملحبهةامناقا ااTOEFLيااSATيالتتزي اراتقما ارا خااتيةا .5

 يتبتجاةاتلتؤس ا.اا

 تسالاماايثبتاذتكاعبرايتبريبايالتكتريام.اإيتخقبيياعلىاث ثاجام اةاومريكماامرماقااكحباوهاىايا .6

 .اييناجيضهاينيالعختاهاعلىايتدفسايعت امافااإجريءيةايتخقبيياعلىايلجام اةارت اعبةايالستشاتي .7

 .وياي ؤس ااربينانأ رامشر اايتبرنامجمافااياليتم ةاييترسائ اي رسلاامناايترهاعلى .8



 

 

منااتخقبمينيتخكف اراتقبي اإلىايترياضاييإلقاماافيضاالحااتايتاتشايتخبتيبمااعلىانفقخكيايلخاصا.ااا)تل .9

  اتجايترياض(.ا

ا

ا

ا

 : يجب على الطالب التقيد بما يلي: السادسةاملادة 

 راألنظتااييتلايئحايلخاصاارتاضااايإنااعاناجيضاةاي شرفين.ايالتتزي ا .1

 يتخأكبامناصحاايتاماناةاي سجلاا اانتاذجايتتسجم . .2

ويااااعب ايلخاضا ااي ايضمعاييلخ فاةايت ماسمااييتبينمااييت رقمااسايءا اايالجارااعلىايألسئلااي قاتما .3

 معايتط باوثداءايتبرنامج.

 يتشرعمااييت اماا اايتخ ام امعايي رين.يالتتزي ارايهيبا .4

 .يتبرنامجنقبيياطايلافترةاااكانايملخصصاتلخبتيبيالتتزي اراتاقاءا ااي  .5

 تلطاتااة(ااااروسيت ااءةايغطاءايتا–)يتثاباتلط باااتلااسايترسم حااتايتبرنامجار .6

 

 

 إلغاء املشاركة: : السابعة املادة 

ايتبرنامجاييستا اهاامناي شاتكاا ااي  خقا ا اايلحاالةايتخاتما:يحقا اضااايتغاءامشاتكاايتطاتبا اا

 مخاتفااشريطايتتسجم . .1

 مخاتفااوياماهةامناضواايتاايري. .2

يتخب يناا .3 مث :ا يت اماا يييهيبا تأل   ا مخاتفاا نخاتنا مدها علىاااا–يتخدتراااا–صبيتاسلاكماةا يالعخبيءا

 يال ريناج بيااوياتفظما،امخاتفااناجيضاةاي  ؤيتين.ا

  اايتبرنامج.اا٪امناساعاةايتخبتيب١٥تاايزيباعنارتخغمباي .4

يتاماناةا .5 يتبتيسما،ا يتشهاهةا يتبتيس  ،ا يتصفا مث ا يتطاتبا م لاماةا منا م لاماا ويا عب اصحاا ثااةا

 يتصحما.

 . ض فانايصلهايعب ايترهاعلىاي ريس ةايالتكترينمااويايالنصاالةايتهانفما .6

 ااايمناثيايخيايستا اهااويلامحص اعلىاينويتاماتاوع ا،اسمناي وامنايتطاتباااحالاحبيثاويامخاتفا 

 حالانكرتايملخاتفا.ا

 



 

 

 : الثامنة املادة 

 .انلغااضواايتاايرياوياضايرياو رىانخ اتضام ها


