
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضوابط وسياسات التحاق الطلبة

 ببرنامج موهبة لاللتحاق بالجامعات املرموقة

 "التميز"
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املادة األولى: التعاريف واملصطلحات:

يقصددددددددددت اآلتيةآلأين ي ورد  يي آل هأان وا ط ا يتنددددددددددميا  ي يآلها ي ةليد  تآل   ا تياآل تآل ت  يق  دددددددددد   يت ددددددددددرآل  

 خالف ذتك: 

 .تالت حآل  اآللجآلتيآلن ي رتمقد "يت  يز"ت حآل  يتطلةد ابريتج تمطةد يضميا  هسرآلسآلن  الضوابط

 هيالاتيع.يتيزيز هأجآلته تل مطةد  تؤس د ي لك عةت موهبة

 يتيزيز هأجآلته تل مطةد هيالاتيع. تؤس د ي لك عةت املؤسسة

 ض يتيظر عن جن ه.بغتن يقةا وا يتبرنآلتج  الطالب

 عن يتطآلتب.  ولي االمر 
َ
 ي  ؤهل شرعآل

 

 في البرنامج:  : شروط االلتحاقالثانيةاملادة 

 ه.1442وا يتصف يتثآلها ثآلنمي تليآل  يتتأيس   يلحآللا   ن يكمن يتطآلتب .1

وا يخ ةآلأ   80يلحصمل على اأجد ال وقا عن  ) ه(  SATوا يخ ةآلأ  1000 يلحصمل على اأجد ال وقا عن  .2

TOEFL iBT )وا يخ ةآلأ   6.5يلحصمل على اأجد ال وقا عن  ) هIELTS (Academic)   ه يلحصمل على 

  . TOEICوا يخ ةآلأ  700ال وقا عن اأجد 

 % وا يتصف يتثآلتث ت مس  هيتصف يألهل ثآلنمي. 90يلحصمل على ه ةد ال وقا عن   .3

وا ي ميا يتيل رد، يلحآلسب ي لا هيتلغد يالنجليزيد وا يتصف يتثآلتث   90يلحصمل على اأجد ال وقا عن   .4

 ت مس  هيتصف يألهل ثآلنمي. )تل فآلضلد وا حآلل تحتهايد ي قآلعت(

 لد يتشخصرد. يج رآلز ي قآلا .5

 افع ت آلط د يتبرنآلتج ح ب يتفئآلن ي مضحد وا سرآلسآلن يتتفع. .6

 

 

 



 

 

 

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

ا للضوابط التالية: 
ً
 - البرنامج وفق

 ن يكمن تتى يتطآلتب ظرف طآلأئ هقآلطر ي ييه تن حنمأ يتبرنآلتج تثبت وا هثرقد أس رد   .1

   هلى. مجما تشكلد صحرد و ييه تن يلحنمأ ،  ه حتهث حآلتد هفآلة تن يتتأجد يأل 

    ن يكمن أفع طلب يالع  يأ تن قةا يتطآلتب  ه هلا  ترا قةا  سةمع تن وآلأيخ اتييد يتبرنآلتج.  .2

    ن ي   طلب يالع  يأ عن يتبرنآلتج عن طريق يت ميصا تع ختتد يتي الء على وميتر. .3

من هذه الوثيقة، في حال انسحاب   الثالثة ( من املادة 2( و ) 1: مع مراعاة حكم الفقرتين ) الرابعةاملادة 

الطالب، أو عدم إكماله للبرنامج فإنه ال يحق له املطالبة باسترداد املساهمة املالية في استثمار موهبة  

 . الطالب في البرنامج

 

 : خدمات البرنامج:الخامسةاملادة 

    آلعتة يتطلةد على وحقرق يتتأجد ي طلمبد تن يلجآلتيآلن ي رتمقد SATهأشد وتأيب تكثفد الخ ةآلأ  .1

   (.2021ييآلير  20 14-  عن بيت) –

هأشد وتأيب يت قتي  على يلجآلتيآلن   آلعتة يتطالب على ك آلاد ي قآلالن هتيةئد ن آلذج يت قتي  وا  .2

ناآليد وا يتريآلض   تتييد وا تقر تمطةد وا) – يلجآلتيآلن اطريقد تيزز تن نقآلط يتقمة تتى يتطآلتب 

  (.2021 غ طس   21-27 -يإلجآلزة يتصرفرد، قةا اتء يتيآل  يتتأيس   

خ س جل آلن يستشآلأيد تكا طآلتب على حتة تع يستشآلأيمن ت خصصمن تجتهتد على تتيأ يتيآل    .3

يتطآلتب تن بيض ط ا   هي تثنى يلجآلتيآلنت قتي  ي  آلعتة هيتتع  الس ك آلل إجريءين يت قتي  على 

 .SATوا يخ ةآلأ  ١٤٠٠يلختتآلن وا حآلل ت  يحقق اأجد 

 ت آلعتة يتطآلتب وا يهشآلء تلف ت  يز تن يألع آلل يت طمعرد هيألهشطد يتالتيهجرد.  .4

 ت آلنتة يتطآلتب وا يت قتي  على ثالث جآلتيآلن  تريكرد ترتمقد وا تجآلل يت خصص.  .5

هغيرطآل تن   تيد ي لك عةت هللا تليلم  هيت قيرد،  أيتكمورشرح يتطآلتب ألحت جهآلن يالا يآلث يت آلترد: جآل  .6

 شر آلء تمطةد. )يت يمايمن فق (



 

 

                                                                   نبيهات:                                                           ت

هال تش ا   وا تتييد يتريآلض هيإلقآلتد عيت حنمأ يتمأش ي قآلتديتطآلتب اج رع وكآلترف يت فر ي كفا  -

                                                                                    )تلطلةد تن خآلأج يتريآلض(   . أسم  يتبرنآلتج ط ا يت كآلترف

يتطلةد يتريغةين  تريكرد. على وخصص يتطب غير ت آلح تلتأيسد وا ترحلد يتةكآلتمأيمس وا يلجآلتيآلن يأل  -

 ك خصص يألحرآلء  (Pre-Med)اتأيسد يتطب  ن يقمتمي اتأيسد وخصص علم  
ً

وا ترحلد   تثال

 .سيتةكآلتمأيمس هتن ث  اأيسد يتطب بيت يلحصمل على شهآلاة يتةكآلتمأيم 

 يآلث. *يتطلةد غير سيمايمن ال ي كن قةمته  وا بيثد تمطةد هال ي كن ورشرحه  ألي جهد تن جهآلن يالا

  

 : متطلبات البرنامج:السادسةاملادة 

 يجب على يتطآلتب يالتتزي  ا آل يأتا:

   (.2021ييآلير    20 -14ت عن بي يت تأيبرد يألهلى  يتمأشد لحنمأ  يت فرغ .1

  -21يتصرفرد )تتييد يتريآلض وا ناآليد يإلجآلزة  يت فرغ لحنمأ يتمأشد يت تأيبرد يتثآلنرد وا تقر تمطةد وا .2

  (. 2021 غ طس  27

 .  وا  ا هأشد وتأيبرد  يآل  ت   ر  تة سةيدسآلعآلن  ث آلن  -سةع يش  ا يترم  يت تأيب  على *

 تلبرنآلتج إذي وجآلهزن ه ةد حنمأا   يآل  يتمأش يت تأيبردحنمأ ج رع   .3
ً
حرث يي بر يتطآلتب حآلضري

 ي قرأة.   يآل % تن يأل 85

، عن طريق يالنترنت يستشآلأيد جل آلن  5تش ا  هيتت   تشروا يتبرنآلتجيالتتزي  ا ميعرت يت ميصا تع   .4

هتن ي   وحتيت تمعت اتيا تل قآلاالن وا حآلل تغرب ي  تأب عن حنمأطآل وا تمعتطآل يألصلا إال وا  

 . شرف ي  ؤهل عن ي قآلالدحآلل يت ن رق هيالوفآل  ي  ةق تع ي 

هوقتي    ت ؤهلا يتبرنآلتجح ب يت ميأيخ يملحتاة تن قةا  TOEFLه   SATيالتتزي  اآلتقرآل  اآلخ ةآلأين  .5

 يتتأجآلن تل ؤس د.  

 أسآلل تآل يثبت ذتك عبر يتبريت يالتكترهها.إ يت قتي  على ثالث جآلتيآلن  تريكرد ترتمقد كحت  اهى ه  .6

 .  هومجياه ينيالع  آلا على يتيفس هع ا  آلفد إجريءين يت قتي  على يلجآلتيآلن ا  آلعتة يالستشآلأي .7



 

 

 .  ه ي ؤس د اتهن وأخر  تشروا يتبرنآلتجسلد تن  يترا على  آلفد يالي رالن هيترسآلئا ي ر  .8

    قتتينيت كفا اآلتقته  إلى يتريآلض هيإلقآلتد فياآل لحنمأ يتمأش يت تأيبرد على نفق ك  يلخآلصد.   )تل .9

 تن خآلأج يتريآلض(. 

 : يجب على الطالب التقيد بما يلي: السابعةاملادة 

 ومجياآلن ي شرفين. يالتتزي  اآلألنظ د هيتلميئح يلخآلصد ا مطةد هإوةآلع  .1

 يت أكت تن صحد يتةرآلنآلن ي سجلد وا ن آلذج يتتسجرا.  .2

د  عت  يلخمض وا ي ميضرع هيلخالفآلن يت رآلسرد هيتتينرد هيتيرقرد سميء وا يالجآلاد على يألسئلد ي قآلتر .3

  ه تع يتطالب  ثيآلء يتبرنآلتج. 

 يالتتزي  اآل ايب يتشرعرد هيتيآلتد وا يت يآلتا تع ي خرين. .4

 . يتبرنآلتجوقتي   طميل فترة   كآلن يملخصص تل تأيباآلتةقآلء وا ي  يالتتزي  .5

 تلطآلتةآلن(    ر سيتيةآلءة هغطآلء يت –)يتثمب تلطالب  آلتلةآلس يترسم حنمأ يتبرنآلتج ا .6

 

 

 إلغاء املشاركة: : الثامنةاملادة 

 يلحآلالن يت آلترد: يحق  مطةد يتغآلء تشآلأكد يتطآلتب وا يتبرنآلتج هيستةيآلاا تن ي شآلأكد وا ي   قةا وا 

 تخآلتفد شرهط يتتسجرا.  .1

 تخآلتفد  ي تآلاة تن ط ا يتنميا . .2

يالع تيء على   – يت ي ر  –صتهأ سلمكرآلن تيه و ن ن تخآلتفد تألخال  هي ايب يتيآلتد تثا: يت تخين  .3

 يالخرين ج تيآل  ه تفظرآل، تخآلتفد ومجياآلن ي  ؤهتين. 

 وا يتبرنآلتج. ٪ تن سآلعآلن يت تأيب١٥ آل يزيت عن ايت غرب  .4

ثةمن عت  صحد  ي تيلمتد تن تيلمتآلن يتطآلتب تثا يتصف يتتأيس  ، يتشهآلاة يتتأيسرد، يتةرآلنآلن   .5

 يتصحرد. 

 .  ضيف وميصله هعت  يترا على ي ريسالن يالتكترهنرد  ه يالوصآلالن يتهآلوفرد .6

وا   هتن ث  ي   يستةيآلاا  هلارحصا على ين يأ تن ي   مأ  عالا، س تن يتطآلتب ا حآلل حتهث  ي تخآلتفدو

 حآلل وكرأ يملخآلتفد. 



 

 

 
 : التاسعة املادة 

 . ولغا ط ا يتنميا   ي ضميا   خرى و يآلأض تيهآل


