سياسات التسجيل والقبول في برنامج التميز

اإلدارة العامة للتعرف والتوجيه
2020-2019م

برنامج التميز للتقديم على الجامعات األمريكية المرموقة

يعد برنامج التميز للتقديم على الجامعات األمريكية املرموقة برنامج تدريبي متكامل لتأهيل وإعداد أفضل الطلبة
الراغبين في االبتعاث للجامعات األمريكية املرموقة كجامعة هارفرد ،برينستون ،كورنيل MIT ،وغيرها من
الجامعات املصنفة من ضمن أفضل  50جامعة على مستوى العالم  .وينفذ البرنامج بالتعاون مع شركة استشارية
أمريكية متخصصة .و يستمر البرنامج على مدى سنة واحدة تبدأ من الفصل الدراس ي الثاني للصف الثاني ثانوي
وحتى حصول الطالب على القبول في الجامعة قبل تخرجه من املرحلة الثانوية.

▪ أن يكون الطالب/ـة في الصف الثاني ثانوي للعام الدراس ي الحالي 1440-1439ه.
▪ الحصول على درجة ال تقل عن  1000في اختبار ) SATأو( الحصول على درجة ال تقل عن  80في
اختبار ) TOEFL iBTأو( الحصول على درجة ال تقل عن  6.5في اختبار .IELTS
ً
(علما بأن األولوية في القبول للطلبة املختبرين الختبار )SAT
▪ الحصول على نسبة ال تقل عن  %90في الصف الثالث متوسط والصف األول ثانوي.
▪ الحصول على درجة ال تقل عن  90في املواد العلمية ،الحاسب اآللي واللغة االنجليزية في الصف
الثالث متوسط والصف األول ثانوي( .للمفاضلة في حال محدودية املقاعد)
▪ دفع رسوم البرنامج حسب الفئات املوضحة في سياسات الدفع.
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▪ ورشة تدريب مكثفة الختبار  SATملساعدة الطلبة على تحقيق الدرجة املطلوبة من الجامعات
املرموقة – (إجازة منتصف العام من 2018-12-29م حتى 2019-1-4م).
▪ ورشة تدريب التقديم على الجامعات ملساعدة الطالب على كتابة املقاالت وتعبئة نماذج التقديم في
الجامعات بطريقة تعزز من نقاط القوة لدى الطالب – (نهاية اإلجازة الصيفية ،قبل بدء العام
الدراس ي ،من  29-23أغسطس 2019م).
▪ خمس جلسات استشارية لكل طالب على حدة مع استشاريون متخصصون مجدولة على مدار العام
لتقديم املساعدة والدعم الستكمال إجراءات التقديم على الجامعات.
▪ مساعدة الطالب في انشاء ملف متميز من األعمال التطوعية واألنشطة الالمنهجية.
▪ مساندة الطالب في التقديم على ثالث جامعات أمريكية مرموقة في مجال التخصص.
▪ حصول الطالب على منحة في بعثة موهبة في حال حصوله على قبول غير مشروط في جامعة
مرموقة( .السعوديون فقط)
▪ ترشيح الطالب ألحد جهات االبتعاث التالية :جامعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية وأرامكو .
(السعوديون فقط)

تنبيهات:
 يتكفل الطالب بجميع تكاليف السفر واإلقامة عند حضور الورش املقامة في مدينة الرياض وال تشملرسوم البرنامج هذه التكاليف( .للطلبة من خارج الرياض)
 تخصص الطب غير متاح للدراسة في مرحلة البكالوريوس في الجامعات األمريكية .على الطلبة الراغبينً
بدراسة الطب أن يقوموا بدراسة تخصص علمي ) (Pre-Medكتخصص األحياء مثال في مرحلة
البكالوريوس ومن ثم دراسة الطب بعد الحصول على شهادة البكالوريوس
 -الطلبة الغير سعوديون ال يمكن قبولهم في بعثة موهبة وال يمكن ترشيحهم ألي جهة من جهات االبتعاث.
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يجب على الطالب االلتزام بما يأتي:
 .1التفرغ لحضور الورشة التدريبية األولى في مقر موهبة في مدينة الرياض في إجازة منتصف
العام في الفترة من  2018-12-29وحتى 2019-1-4م.
 .2التفرغ لحضور الورشة التدريبية الثانية في مقر موهبة في مدينة الرياض في نهاية اإلجازة
الصيفية في الفترة من  2019-8-23وحتى 2019-8-29م.
*يشتمل اليوم التدريبي على سبع  -ثمان ساعات تستمر ملدة سبعة أيام في كل ورشة تدريبية.
 .3االلتزام بمواعيد التواصل مع مقدم البرنامج ( والتي تشمل  5جلسات استشارية عن طريق
االنترنت) ولن يتم تحديد موعد بديل للمقابالت في حال تغيب املتدرب عن حضورها في موعدها
األصلي إال في حال التنسيق واالتفاق املسبق مع االستشاري.
 .4االلتزام بالقيام باختبارات  SATو  TOEFLحسب التواريخ املحددة من قبل االستشاري وتقديم
الدرجات للمؤسسة.
 .5التقديم على ثالث جامعات أمريكية مرموقة كحد أدنى وإرسال ما يثبت ذلك عبر البريد
االلكتروني.
 .6االعتماد على النفس وعمل كافة إجراءات التقديم على الجامعات بمساعدة االستشاري
وتوجيهه.
 .7الرد على كافة االيميالت والرسائل املرسلة من االستشاري أو املؤسسة بدون تأخر.
 .8التكفل بالقدوم إلى الرياض واإلقامة فيها لحضور الورش التدريبية على نفقتكم الخاصة.
(للمتقدمين من خارج الرياض).
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فتح التسجيل

 1نوفمبر 2018

إغالق التسجيل

 30نوفمبر 2018

املقابلة الشخصية

يحدد موعد املقابلة الشخصية بعد اكتمال التسجيل

توقيع الوثيقة وتسديد الرسوم

خالل خمسة أيام عمل من إصدار الفاتورة

ورشة تدريب اختبار SAT

من  29ديسمبر  2018إلى  4يناير 2019

الجلسة االستشارية األولى

فبراير 2019

الجلسة االستشارية الثانية

أبريل 2019

الجلسة االستشارية الثالثة

يوليو 2019

ورشة تدريب College Admissions

من  23إلى  29أغسطس 2019

الجلسة االستشارية الرابعة

سبتمبر 2019

الجلسة االستشارية الخامسة

نوفمبر 2019

التقديم على الجامعات

ديسمبر 2019

ً
خامسا :تعليمات الحضور:
يجب على الطالب االلتزام بالتعليمات التالية خالل تواجده باملؤسسة:
 .1عدم الخوض في املواضيع والخالفات السياسية أو الدينية أو العرقية مع الطلبة أثناء حضور البرنامج.
 .2الحضور للمؤسسة باللباس الرسمي وااللتزام باآلداب الشرعية والعامة في التعامل مع اآلخرين.
 .3عدم الخروج من املؤسسة وقت انعقاد الورش التدريبية إال بالتنسيق املسبق مع إدارة البرنامج.
 .4اتباع توجيهات وتعليمات إدارة البرنامج وااللتزام باألنظمة واللوائح الخاصة بموهبة.
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