
 

 

الدفعسياسات   

 سجلينفئات املأوال: 

 
تكاليف المشاركة وااللتحاق في برنامج التميز للتقديم على الجامعات األمريكية المرموقة  بمبلغ رمزي من الطالب يساهم

 :حسب الفئات الموضحة أدناه

 

 الفئة التعريف لمساهمةا
 
 
 

 لاير فقط ال غيرآالف  خمسة 5000

 
 
 

 تشمل الفئات التالية:

 قام باختبار مقياس موهبة وحصل الطالب الذي •
 فوقدرجة فما  665على 

الطالب الذي وصل للتصفيات النهائية في  •
 مسابقة إبداع

الطالب الحاصل على ميدالية في مسابقات  •
 يالوطني والدولد األولمبيا

 
 
 
 ةموهبلبة ط

الغير مشمولين في فئة )طلبة الطلبة السعوديون  لاير فقط ال غيرعشرة آالف  10000
 موهبة(

 

الطلبة من خارج 
 موهبة

لاير سبعة وعشرون ألف  27000

 فقط ال غير
الطلبة المقيمين والغير مقيمين من الجنسيات 

 األخرى
 

 الغير سعوديون

 

كما نود التنبيه إلى أن أي مبالغ إضافية تتعلق بالحضور للورش في مدينة الرياض من تكاليف سفر وإقامة هي من 

 مسؤولية الطالب.

 

تعليمات الدفع :ثانًيا  

 .الخاص بكل طالب الظاهر في طلب التسجيل" سداد    "على رقم الفاتورة" المساهمة المالية " يتم تحويل •

 لتأكيد التسجيل في. المحدد للمشاركة في الدورة، خالل المدة المحددة للدفع "المساهمة المالية "  يتم تحويل •

 .تلقائيا  الدورة، وفي حال عدم تحويل المساهمة المالية فإنه سوف يتم الغاء التسجيل 

 ".سداد    "ال يقبل البنك االيداع نقدا  على رقم الفاتورة  •

 .بعد علمية سداد المساهمة المالية سيتم اعتماد تأكيد التسجيل •

 .سيتم إشعاركم باعتماد التسجيل من خالل الرسائل النصية والبريد االلكتروني المسجل لدينا في النظام •

 

 معلومات المفوتر لموهبة

 اسم المفوتر ررمز المفوت

 موهبة -مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع  200

 

 



 

 

 رابًعا: اإلعفاء من الرسوم

يجوز لموهبة توفير الدعم والرعاية للموهوبين ممن ليس بمقدورهم تحمل رسوم االلتحاق بالبرنامج، وذلك عند تقديم 
 انطبقت عليه الشروط أدناه:الطالب لطلب إعفاء من دفع رسوم البرنامج، في حال 

 
 أن يكون من األسر المسجلة في الضمان االجتماعي.  •

 أن يكون من أبناء الشهداء. •

 أن يكون من المثبتة حالتهم بصك شرعي )صك اعسار(. •

 

 ساهمةوأحقية استرداد املاالعتذار عن بالبرنامج : خامًسا

% فقط 90م فيحق له استرجاع  2019ديسمبر  12تاريخ  قبلج البرنام حضور عن االعتذار الطالب رغبة حال في .1

 .من الرسوم المدفوعة

  .م2019 ديسمبر 13تاريخ  بعد مالي مبلغ أي رجاعاست للطالب يحق ال .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


