أ
مدارس الظهران الهلية
تمديد الموعد النهائي للمشاركة في
برنامج موهبة لاللتحاق بالجامعات المرموقة  -التميز

تدعو مدارس الظهران األهلية طالب الصف الثاني الثانوي للتسجيل في برنامج
موهبة لاللتحاق بالجامعات المرموقة – التميز بعد تمديد موعد التسجيل النهائي
لمدة اسبوع اضافي .في الرابط المرفق جميع تفاصيل البرنامج و رابط التسجيل و
المواعيد النهائية و رابط التسجيل في إختبار .IELTS

و أيضا ً يتوفر في الرابط االجراءات الواجب اتخاذها في حالة
أن اختبار اللغة أو  SATسيكون بعد موعد انتهاء التسجيل.
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برنامج موهبة لاللتحاق بالجامعات المرموقة "التميز"
ً
تدريبيا
يعد برنامج التميز للتقديم على الجامعات األمريكية المرموقة برنامجاً
متكاملً لتأهيل وإعداد أفضل الطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعات
األمريكية المرموقة المصنفة من ضمن أفضل  50جامعة على مستوى
العالم .وينفذ البرنامج بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة و
يستمر على مدى سنة واحدة تبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني
ثانوي وحتى حصول الطالب على القبول في الجامعة.

المميزات
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يحصلًالطالبًفيًهذاًالبرنامجًعلىًالعديدًمنًالمزاياًوالتيًمنًأهمها :
لمساعدةًالطالبًعلىًتحقيقًالدرجةًالمطلوبةًمنً SATورشةًتدريبًمكثفةًالختبارً•
الجامعاتًالمرموقة
ورشةًمتقدمةًللتدريبًعلىًالقيادةًواجراءاتًالتقديمًعلىًالجامعاتًالمرموقة•
خمس جلساتًاستشاريةًفرديةًيتمًمنًخللهاًتصميمًخطةًشاملةًلتطويرًالجوانبً•
األكاديميةًوالسيرةًالشخصيةًلكلًطالب
ًمساندةًالطالبًفيًالتقديمًعلىًثلثًجامعاتًمرموقةً(كتابةًالمقالً،السيرةًالذاتية•ً،
تعبئةًالنماذجًوالحصولًعلىًالتوصيات)
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شروط االلتحاق ببرنامج موهبة لاللتحاق بالجامعات المرموقة  -التميز
الفئة المستهدفة
طلبة الصف الثاني الثانوي.

شروط التسجيل في البرنامج
 -1أن يكون الطالبـ/ـة من طلبة المسار العلمي.
 -2أن يكون الطالبـ/ـة حاصال على نسبة  % 90كحد أدنى في المعدل المدرسي للصفين الثالث المتوسط واألول الثانوي.
 -3أن يكون الطالبـ/ـة حاصال على درجة ال تقل عن  % 90في المواد العلمية ،الحاسب اآللي واللغة اإلنجليزية ،وذلك كشرط إضافي
للمفاضلة عند محدودية المقاعد .
 -4أن يحصل الطالبـ/ـة على درجة ال تقل عن  1000في اختبار  SATأو أحد االختبارات البديلة التالية:

IELTs Academic

TOEFL iBT

6.5

80

*عل ًما بأن األولوية في القبول لمن لديه درجة مقبولة في اختبارSAT
 -5أن يجتاز الطالبـ/ـة المقابلة الشخصية .
 -6أن يقوم الطالبـ/ـة بقراءة الشروط والسياسات وااللتزام بكل متطلبات البرنامج.
. -7أن يسدد الطالبـ /ـة المساهمة المالية بعد إشعاره بالقبول في البرنامج ،ليتم اعتماد تسجيله النهائي في البرنامج
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مواعيد التسجيل

فتح التسجيل 31 :أغسطسً2021م
اغالق التسجيل 13 :أكتوبرً2021م

مواعيد الورش التدريبية
يقدمًفيًالبرنامجًورشتانًتدريبيتانًفيًمدينةًالرياضًتنفذًفيًاالجازاتًالمدرسيةًليتمكنًجميعًالطلبًمنًالحضور.
الورشة التدريبية األولى SAT Bootcamp :
27نوفمبرً2021مً(تمتدًلمدةًسبعةًأيام)
الورشة التدريبية الثانية College Admissions Bootcamp:
نهايةًشهرًأغسطسً٢٠٢٢م (تمتدًلمدةًسبعةًأيامًوسيتمًتحديدًالتاريخًالحقاً)
*ملحظة:تقدمًالورشًالتدريبيةًفيًمدينةًالرياض.
اً
للًستفساراتً،يرجىًالتواصلًمعناًعبرًًالبريدًااللكترونيًالتاليtamayuz@mawhiba.org.sa :
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إجراءات التسجيل الطارئة:
ا
في حال قمت بأحد االختبارات املطلوبة ولم تحصل على النتيجة بعد ،أو كنت مسجًل في أحدها وال تتوقع الحصول على اللنتيجة قبل
إغًلق التسجيل في  13أكتوبر ،فبإمكانك التسجيل في برنامج "التميز" اآلن قبل امتًلء املقاعد من خًلل اتباع الخطوات التالية:
 .1تعبئة نموذج التسجيل في البرنامج من خًلل الدخول على الرابط التالي
https://registration.mawhiba.org/Tamayuz/#/Mainpage
 .2كتابة درجة)  (1009في حقل درجة اختبار  SATأو ) (109في اختبار  TOEFLأو )( 9فيًاختبارً ( IELTsحسبًاالختبارًالذيً
قمتً/تنويًالقيامًبه)
 .2قم بإرفاق ما يثبت قيامك باالختبار أو موعد االختبار (املوعد البد أن يكون قبل  15أكتوبر)
 .3بعد االنتهاء من تعبئة النموذج وإرفاق جميع املتطلبات ،قم بالضغط على أيقونة "إرسال"
 .4ستتمكن بعد ذلك من حجز موعد املقابلة الشخصية.
في حال اجتيازك للمقابلة ستحصل على "قبول مبدئي".
بعد حصولك على درجة االختبار ،قم بإرسالها لنا على بريد البرنامج  tamayuz@mawhiba.org.saوسيتم الرد عليك بالقبول
النهائي بعد استًلم درجة االختبار.
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Registration Link

رابط التسجيل

http://login.mawhiba.org/Check/
Registration.aspx

IELTS رابط التسجيل في إختبار
https://ieltsregistration.britishcou
ncil.org/test-chooser
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