
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضوابط وسياسات التحاق الطلبة

 ببرنامج موهبة لاللتحاق بالجامعات املرموقة

 "التميز"
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املادة األولى: التعاريف واملصطلحات:

يقصددددددبارات ااتيةايينمااويدتاايتهةا ااضواايتاددددددايرياي  ااماي امدااوما ام امتضاامااتيايقخالدددددد  ايت ددددددما ا   ا

اذتك:ا

ا.ت 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 

 ه.1442 اايتصفايتثااماثاناياتل ا ايتبتيس  ايلحالاااونايكانايتطاتب .1

 ويامااي اهتهاا اايال خااتيةايتابيلااي اضحااوهناا:اااSAT ااي خااتاا1000 يلحصالاعلىاهتجااالانق اعن .2

 

 

 

ايأليلاثاناي.ا%ا اايتصفايتثاتثامخاسياييتصفا90لحصالاعلىاا اااالانق اعنا .3

 ااي ايهايت لتما،ايلحاسباييلااييتلغاايالنجليزياا اايتصفايتثاتثاا90يلحصالاعلىاهتجااالانق اعناا .4

 مخاسياييتصفايأليلاثاناي.ا)تلتفاضلاا ااحالامحبيهيااي قاعب(

ايجخمازاي قارلاايتشخصما.ا .5

 هفعام اضتاايتبرنامجاح بايتفئاةاي اضحاا ااسماساةايتبفع. .6

ا

ا

TOEICاDuolingoاIELTSاTOEFL iBT 

 80ا6.5ا90ا700



 

 

 الثالثة: خدمات البرنامج: املادة 

ا–ا  اعبةايتطلاااعلىانحقمقايتبتجااي طلاباامنايلجام اةاي رماقااSATيتشاانبتيبامكثفااال خااتا .1

 )عناب ب(ا  ا(.2021يدايراا14-20)

يتشاانبتيبايتخقبيياعلىايلجام اةا  اعبةايتط باعلىاكخارااي قاالةايت ائاانتاذجايتخقبييا اا .2

اا-)نضاياايإلجازةايتصمفما،اقا اربءايت ا ايتبتيس  ااا–ات ززامنانقاطايتقاةاتبىايتطاتبايلجام اةارطريقاا

 )حااتي(ا (.2021وغ طساا27-21

 تساجل اةايستشاتيااتك اطاتباعلىاحبةامعايستشاتيانامخخصصانامجبيتااعلىامبيتايت ا ا .3

 ()عناب باتخقبيياي  اعبةاييتبعياالسخكتالاإجريءيةايتخقبيياعلىايلجام اة.

 م اعبةايتطاتبا ااياشاءاملفامختيزامنايألعتالايتخطاعمااييألاشطاايت مدهجما.ا .4

 م انبةايتطاتبا اايتخقبيياعلىاث ثاجام اةاومريكماامرماقاا اامجالايتخخصص.ا .5

حصالايتطاتباعلىامدحاا ااب ثااماضااا ااحالاحصاتهاعلىاقاالاغيرامشريطا ااجام اامرماقا.ا .6

 )يت  اهيانافقي(

يغيرضاامناا نرشمحايتطاتباألحباجهاةايالرخ اثايتخاتما:اجام ااي لكاعاباهللااتل لا اييتخقدما،اوتيمكاا .7

اشرماءاماضاا.ا)يت  اهيانافقي(

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانبيهات:                                                           ت

يالاتشت اتسا اااا اامبيداايترياض يتطاتبارجتمعانكاتمفايت فراييإلقامااعدباحااتايتاتشاي قامايخكف اا -

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا)تلطلااامنا اتجايترياض(ا .ايتبرنامجاضواايتخكاتمف

اانخصصايتطباغيرامخاحاتلبتيساا ا - اعلى ايلجام اةايألمريكما. ايتاكاتاتياسا ا يتطلااايتريغايناامرحلا

اكخخصصايألحماءاااا(Pre-Med)ربتيساايتطباونايقاماياربتيساانخصصاعلم اا
ً

 اامرحلاايتاكاتاتياسااامث 

 .سيمناثياهتيساايتطباب بايلحصالاعلىاشهاهةايتاكاتاتياا

 *يتطلااايتغيراس اهياناالايتكناقااتهيا ااب ثااماضااايالايتكنانرشمحهياألياجهاامناجهاةايالرخ اث.

   



 

 

 املادة الرابعة: متطلبات البرنامج:

ايجباعلىايتطاتبايالتتزي ارتاايأتم:

اا (.2021يدايراا20-14)ييتت انقب اعناب با.اايتخبتيبمااااشايتاتاالحااتاايتخفرغ .1

ا21-27يتصمفماا)مبيداايترياضا اانضاياايإلجازةا يتخفرغالحااتايتاتشاايتخبتيبماايتثانماا اامقراماضااا ا .2

  (.ا2021وغ طسا

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

اتلبرنامجاإذيانجايزةاا اااحااتاااويا ايتاتشايتخبتيبماحااتاجتمعاا .3
ً
%ا85حمثاي خبرايتطاتباحاضري

اي قرتة.اايا منايألا

يتناا،اعناطريقايالنترنتايستشاتيااجل اةا5ييتت اتشت ااامشر اايتبرنامجيالتتزي ارتايعمبايتخايص امعاا .4

تلتقار ةا ااحالاتغمباي خبتباعناحااتضاا ااماعبضاايألصلااإالا ااحالاايخيانحبيباماعباربي ا

ا.اشر اي  ؤيلاعناي قارلايتخن مقاييالنفا اي  اقامعاي 

ينقبييااام ؤيلاايتبرنامجاح بايتخايتيخايملحبهةامناقا ااTOEFLياااSATيالتتزي اراتقما ارا خااتيةا .5

 يتبتجاةاتلتؤس ا.اا

 تسالاماايثبتاذتكاعبرايتبريبايالتكتريام.إومريكماامرماقااكحباوهاىايايتخقبيياعلىاث ثاجام اةاا .6

 .اييناجيضهااينيالعختاهاعلىايتدفسايعت امافااإجريءيةايتخقبيياعلىايلجام اةارت اعبةايالستشاتي .7

 .اوياي ؤس ااربينانأ راامشر اايتبرنامجيترهاعلىامافااياليتم ةاييترسائ اي رسلاامنا .8

ييإلقاماافيضاالحااتاالحااتايتاتشاايتخبتيبماايتثانماا ااشهراوغ طساارياضيتخكف اراتقبي اإلىايت .9

 منا اتجايترياض(.اتخقبمينايتاتشايتخبتيبمااعلىانفقخكيايلخاصا.ااا)تل

 

 

 

 



 

 

 
 املادة الخامسة: يجب على الطالب التقيد بما يلي: 

 قبل البرنامج:   .أ 

انافيراجهازاكتامانرايكترةايينترنت.

ا

 : البرنامجأثناء  . ب

 تلبرنامج.ح بايلجبيلايملخصصااهخاإقامب با  لافترةاامحاضريةايتبرنامجاعنااحااتاجتمع .1

حالاياسحارهاوياعب اإكتاتهاتلبرنامجااي احتىانضايخه،اب بايتبرنامجاعنااياشطامشاتكاايتطاتبا ااجتمعا .2

  اضاا.ايجبانقبييامبرتيةام قاتاايمقااتاا

 اارتاضااايإنااعاناجيضاةاي شرفين.ايالتتزي اراألنظتااييتلايئحايلخاصا .3

 يتخأكبامناصحاايتاماناةاي سجلاا اانتاذجايتتسجم .ا .4

ويااااعب ايلخاضا ااي ايضمعاييلخ فاةايت ماسمااييتبينمااييت رقمااسايءا اايالجارااعلىايألسئلااي قاتم .5

 معايتط باوثداءايتبرنامج.ا

 يتخ ام امعايي رين.يالتتزي ارايهيبايتشرعمااييت اماا اا .6

 )ا اايتشاانبتيباشهراوغ طس(ا.يتبرنامجنقبيياطايلافترةاااكانايملخصصاتلخبتيبيالتتزي اراتاقاءا ااي  .7

)ا اايتشاانبتيبااتلطاتااة(اااروسيت ااءةايغطاءايتا–)يتثاباتلط باااتلااسايترسم احااتايتبرنامجار .8

 شهراوغ طس(ا

 

 

 إلغاء املشاركة:املادة السادسة:  

ا اضااايتغاءامشاتكاايتطاتبا اايتبرنامجاييستا اهاامناي شاتكاا ااي  خقا ا اايلحاالةايتخاتما:ايحق

 مخاتفااشريطايتتسجم .ا .1

 مخاتفااوياماهةامناضواايتاايري. .2

ايتخب ينا .3 اعلىااا–يتخدتراا–صبيتاسلاكماةامدهانخاتنامخاتفااتأل   ايييهيبايت اماامث : يالعخبيء

 ما،امخاتفااناجيضاةاي  ؤيتين.ايال ريناج بيااوياتفظ

  اايتبرنامج.اا٪امناساعاةايتخبتيب١٥تاايزيباعناريتخغمبا .4



 

 

ايتاماناةاا .5 ايتبتيسما، ايتشهاهة ثااةاعب اصحااويام لاماامنام لاماةايتطاتبامث ايتصفايتبتيس  ،

 يتصحما.ا

 .ا ض فانايصلهايعب ايترهاعلىاي ريس ةايالتكترينمااويايالنصاالةايتهانفماا .6

 ااايمناثيايخيايستا اهااويلامحص اعلىاينويتاامناي وماتاوع ا،اسامنايتطاتباااحالاحبيثاويامخاتفا 

 حالانكرتايملخاتفا.ا

 
 : السابعةاملادة 

 .انلغااضواايتاايرياوياضايرياو رىانخ اتضام ها


