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

املادة األولى :التعاريف واملصطلحات:
يقصد ددعبارات رآلتيبتأينمب يردربفآل يبه بلضوبتا د دديتاملبتنترأمبتن لرمب ارمب لبايقرباربالبيقق د د بتا د ددنر ب
ذاك:ب ب
الضوابط

ضيتاملبفسنرسريبتاقحر بتاطل مبابرتاجبايل مب ا اقحر بارلجراتريبتنرايقمب"تاقديز".ب ب

موهبة

اؤس مبتنلكبع عبتاتزيزبفآلجراهبالديل مبفتالاعتع .ب

املؤسسة

اؤس مبتنلكبع عبتاتزيزبفآلجراهبالديل مبفتالاعتع .ب

الطالب

انبيق لبه بتابرنراجببغضبتارظربعنبجن ه .ب

ولي االمر

َ
تن ؤفلبشرعربعنبتاطراب.ب ب

املادة الثانية :شروط االلتحاق في البرنامج:
 .1نبيكينبتاطراببه بتاصفبتاثرأمبثرنييبالترمبتاعآلتس بتلحرل ب1442ه.
 .2تلحصيلبعلىب آلجمبالبيقلبعن 1000به بت ق رآلبSATبب) ف(بتلحصيلبعلىب آلجمبالبيقلبعنب80به بت ق رآلب
TOEFL iBTب) بف(بتلحصيلبعلىب آلجمبالبيقلبعنب6.5به بت ق رآلبIELTSب)(Academicب فبتلحصيلبعلىب آلجمب
البيقلبعنب700به بت ق رآلب.TOEICب
 .3تلحصيلبعلىبأ مبالبيقلبعنب%90به بتاصفبتاثراثباقيسملبفتاصفبتألفلبثرنيي.ب ب
 .4تلحصيلبعلىب آلجمبالبيقلبعنب90به بتنيت بتاتلدنم،بتلحرسببتأل بفتالغمبتالنجليزيمبه بتاصفبتاثراثب
اقيسملبفتاصفبتألفلبثرنيي.ب(الدفرضلمبه بحرلباحعف يمبتنقرعع)ب
 .5تجقنرزبتنقرالمبتاشخصنم .ب
فعبا رلدمبتابرنراجبح ببتافئريبتنيضحمبه بسنرسريبتاعفع.

.6
ب
ب
ب

ب

املادة الثالثة :خدمات البرنامج:
 .1فآلشمبيعآليبباكثفمبال ق رآلبSATبن رععةبتاطل مبعلىبيحقنقبتاعآلجمبتنطليبمبانبتلجراتريبتنرايقمب–ب
(إجرزةبارقصفبتاترمب-ب15-9بيرريرب2021مب).
 .2فآلشمبيعآليببتاققعيلبعلىبتلجراتريبن رععةبتاط ببعلىبكقرامبتنقراليبفتت ئمبندرذجبتاققعيلبه ب
تلجراتريباطريقمبتتززبانبنقرطبتاقيةباعىبتاطرابب–بب(نقريمبتإلجرزةبتاصنفنم،بق لباعءبتاترمبتاعآلتس ب-ب
27-21ب غ طسب2021م)ب.
.3

دسبجل ريبتستشرآليمباكلبطراببعلىبحعةباعبتستشرآليينباقخصصينباجعفامبعلىباعتآلبتاترمب
اققعيلبتن رععةبفتاععلبالسقكدرلبإجرتءتيبتاققعيلبعلىبتلجراتري.

 .4ا رععةبتاطراببه بتأشرءبالفباقديزبانبتألعدرلبتاقطيعنمبفتألأشطمبتا ارهجنم.
 .5ا رنعةبتاطراببه بتاققعيلبعلىبث ثبجراتريب اريكنمبارايقمبه باجرلبتاقخصص.ب
 .6حصيلبتاطراببعلىبارحمبه ببتثمبايل مبه بحرلبحصياهبعلىبق يلبغيرباشرفطبه بجراتمبارايقم.ب
(تا تي يينبفقمل)
 .7يرشنحبتاطراببألحعبجهريبتالاقترثبتاقرانم:بجراتمبتنلكبع عبهللابالتليمبفتاققرنم،ب آلتاك بي فغيرلربانب
شر رءبايل م.ب(تا تي يينبفقمل) ب

ت نبيهات:

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ب

 يقكفل بتاطرابباجدنعبيكرانفبتا فربفتإلقرامبعرعبح يآلبتايآلشبتنقرام ه باعيرمبتاريرضب بفالبتشدلبآلسيمبتابرنراجبلضوبتاقكرانف.ب ب(الطل مبانب رآلجبتاريرض) بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 يخصصبتاطببغيرباقرحبالعآلتسمبه بارحلمبتا كرايآلييسبه بتلجراتريبتألاريكنم.بعلى بتاطل مبتارتغ ينبً
اعآلتسمبتاطبب نبيقيايتباعآلتسمبيخصصبعلم ب)(Pre-Medبكقخصصبتألحنرءباث ببه بارحلمبتا كرايآلييسب
فانبثلب آلتسمبتاطبببتعبتلحصيلبعلىبشهر ةبتا كرايآلي بيس.
*تاطل مبتاغيربستي يينبالبيدكنبق ياهلبه ببتثمبايل مبفالبيدكنبيرشنحهلبأليبجهمبانبجهريبتالاقترثب.

املادة الرابعة :متطلبات البرنامج:
يجببعلىبتاطراببتالاتزتمبادربيأتم:ب ب
 .1تاقفرغبلح يآلببتايآلشمبتاقعآليبنمبتألفلىبه باقرببايل مبه باعيرمبتاريرضبه بإجرزةبارقصفبتاترمب(15-9ب
يرريرب2021م).ب ب
 .2تاقفرغبلح يآلبتايآلشمبتاقعآليبنمبتاثرننمبه باقربايل مبه اعيرمبتاريرضبه بنقريمبتإلجرزةبتاصنفنمب(27-21ب
غ طسب2021م).ب
*يشقدلبتانيمبتاقعآليب بعلىبس عب-بثدرنبسرعريبت قدربنعةبس تمب يرمبه ب لبفآلشمبيعآليبنم.ب ب
ً
 .3ح يآلبجدنعب يرمبتايآلشبتاقعآليبنمبحنثبيتقبربتاطراببحرضرتبالبرنراجبإذتبيجرفزيبأ مبح يآلوب%85ب
انبت بأليرمبتنقرآلة.ب ب
 .4تالاتزتمباديتعنعبتاقيتصلباعباشره بتابرنراجببفتات بتشدلب5بجل ريبتستشرآليمبعنبطريقبتالنترنت،بفانب
يقلبيحعيعبايععباعيلبالدقرا يبه بحرلبتغنببتنقعآلببعنبح يآللربه بايععلربتألصل بإالبه بحرلب
تاقن نقبفتاليفر بتن قباعبتنشر بتن ؤفلبعنبتنقرالم.ب ب
 .5تالاتزتمباراقنرمبار ق رآلتيبSATبفبTOEFLبح ببتاقيتآليخبتملحع ةبانبق لبا ؤفل بتابرنراجبفيقعيلب
تاعآلجريبالدؤس م.ب
 .6تاققعيلبعلىبث ثبجراتريب اريكنمبارايقمبكحعب أىب بفإآلسرلباربيثبتبذاكبعبربتابريعبتالاكترفأم.
 .7تالعقدر بعلىبتارفسبفعدلب رفمبإجرتءتيبتاققعيلبعلىبتلجراتريباد رععةبتالستشرآليينبفييجيقهل.ب
 .8تار بعلىب رفمبتاليدن يبفتارسرئلبتنرسلمبانباشره بتابرنراجبب فبتنؤس مباعفنبيأ ر.ب
 .9تاقكفلباراقعفمبإلىبتاريرضبفتإلقرامبفيقربلح يآلبتايآلشبتاقعآليبنمبعلىبنفققكلبتلخرصم.ببب(البدققعاينب
انب رآلجبتاريرض).

املادة الخامسة :يجب على الطالب التقيد بما يلي:
 .1تالاتزتمبارألنظدمبفتاليتئحبتلخرصمباديل مبفإي رعبييجيقريبتنشرفين.
 .2تاقأكعبانبصحمبتا نرنريبتنسجلمبه بندرذجبتاتسجنل.ب
 .3ععمبتلخيضبه بتنيتضنعبفتلخ فريبتا نرسنمبفتاعيننمبفتاترقنمبسيتءبه بتالجرامبعلىبتألسئلمبتنقرانمب فب
اعبتاط بب ثررءبتابرنراج.ب
 .4تالاتزتمبارأ تببتاشرعنمبفتاترامبه بتاقترالباعبتأ رين.
 .5تالاتزتمبارا قرءبه بتنكرنبتملخصصبالقعآليببطيتلبفترةبيقعيلبتابرنراج.ب
 .6ح يآلبتابرنراجبابرال رسبتارسم ب(تاثيببالط بب–بتات رءةبفغطرءبتابر سبالطرا ري)بب

املادة السادسة :إلغاء املشاركة:
يحقبنيل مبتاغرءباشرآلكمبتاطراببه بتابرنراجبفتست تر وبانبتنشرآلكمبه بتن قق لبه بتلحراليبتاقرانم :ب
 .1اخرافمبشرفطبتاتسجنل.ب
 .2اخرافمب يبار ةبانبلضوبتا يتامل.ب
 .3صعفآلبسليكنريبارهبيق دنباخرافمباأل

بفتأ تببتاترامباثل:بتاقع ين ب–ب بتاقردر ب– بتالعقعتءبعلىب

تال رينبج عيرب فبافظنر،باخرافمبييجيقريبتن ؤفاين.ب
 .4تاقغنببادربيزيعبعنب٪١٥بانبسرعريبتاقعآليببه بتابرنراج.ب
 .5ث ييبععمبصحمب يباتليامبانباتلياريبتاطرابباثلبتاصفبتاعآلتس ،بتاشهر ةبتاعآلتسنم،بتا نرنريب
تاصحنمب.
 .6ضتفبييتصلهبفععمبتار بعلىبتنرتس يبتالاكترفننمب فبتاليصراليبتاهريفنم ب.
ه بحرلبحعفثب يباخرافمبانبتاطرابببانبتنض يآلب ع و،بسنحصلبعلىبتنضتآلب فل بفانبثلبيقلبتست تر وبه ب
حرلبيكرآلبتملخرافم.

املادة السابعة:
يلغ بلضوبتا يتاملب يبضيتاملب رىبيقترآلضباتهر.

