أ
مدارس الظهران الهلية
دعوة للمشاركة في
برنامج مسك لإلعداد لنخبة الجامعات

MISK Distinctive College Prep Program
College Counseling – Boys

نظرة عامة على البرنامج
يهدف برنامج اإلعداد الجامعي إلى إلحاق الطالب والطالبات
بافضل الجامعات العالمية وزيادة فرص قبولهم في تلك
الجامعات .مؤسسة مسك تقدم الدعم وال تضمن القبول في تلك
الجامعات فهي مؤسسة مستقلة ال تتبع اي من هذه الجامعات
فدورها هنا الدعم وتوفير الفرص فقط.
يقدم برنامج اإلعداد الجامعي هذا تجربة مثرية مدتها عامين
ونصف تهدف إلى بناء القدرات والسمات الشخصية ودعم طالب
المدارس الطموحين ذوي االداء المتميز لتامين مقاعدهم الدراسية
في افضل الجامعات العالمية المرموقة.
إذا كنت ً
طالبا في الصف العاشر وتطمح إلى تعزيز فرص قبولك
في افضل الجامعات العالمية ،فهذا البرنامج هو فرصتك.
فالبرنامج يتضمن مجموعة من المعسكرات الصيفية والدورات
اإلعدادية المتحانات القبول باإلضافة الى جلسات إرشادية لتنمية
المهارات الشخصية والمساعدة في تقديم الطلبات الجامعية لتعزز
فرصة الدراسة في إحدى الجامعات العالمية المرموقة.
يحظى الطالب المشاركون في البرنامج بتجربة شاملة ومتكاملة
ً
وفقا العلى المعايير ،مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية
والتميز اال كاديمي.
وعلى مدار فترة البرنامج ،يشارك الطالب في برامج مك ثفة
(تفاعلية وتجريبية) تزخر بعضها بعناصر محلية واخرى عالمية
الطابع ،تحت إشراف ابرز الخبراء والمستشارين والمدربين.
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Program overview
The College Prep program is a 2.5-year journey that builds
capabilities and supports ambitious and high-performing school
students in securing places at prestigious top-tier universities.
The program is perfect for you if you're a Grade 10 high
school student, committed to strengthening your top university
candidacy. You'll be able participate in a combination of summer
schools, standardized test preparations, personal development
coaching, and admission consulting to help you improve your
chances.
You will have an immersive and well-rounded experience
with the highest level of coaching focused on personal skills
development and academic excellence. Throughout the program,
you will participate in comprehensive programs that are active,
intensive, and experiential. These programs are locally enriched
(some with global enrichment components) and challenging but
supported by experts.
The program offers you an unrivalled opportunity to become
a highly-desirable candidate for top universities.

Target universities
include, but not
limited to:
Harvard University
Yale University
Stanford University
Princeton University
John’s Hopkins University
Massachusetts Institute of Technology
(MIT)
Brown University
California Institute of Technology
(Caltech)
Columbia University
Cornell University
Duke University
University of Pennsylvania

أمثلة للجامعات
والكليات المستهدفة
•جامعة هارفارد
•جامعة ستانفورد
•جامعة ييل
MIT • معهد ماساتشوستس للتقنية
•جامعة جونز هوبكنز
•جامعة براون
Caltech •معهد كاليفورنيا للتقنية
•جامعة كولومبيا
•جامعة كورنيل
•جامعة دوك
•جامعة بنسلفانيا
•جامعة برنستون
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Important dates
Application start: 5 Sep 2021
Application end: 5 Nov 2021
Program start (orientation): April 2022
Program end (graduation): June 2024

Starting Date
5th April 2022

تواريخ مهمة
 فتح باب التقديم- 2021  سبتمبر5
 إغالق باب التقديم- 2021  نوفمبر5
 بداية البرنامج- 2022 أبريل
) نهاية البرنامج (التخرج- 2024 يونيو

تاريخ البدء

2022  أبريل5
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Program highlights
Coaching: Support every step of the way

النقاط الرئيسية في البرنامج

الدعم في كل خطوة: التدريب

Personal development: Make the right
choices for your future

اتخاذ الخيارات الصحيحة: تطوير الذات
لمستقبلك

Summer experience: Summer schools,
bootcamps and admission prep

المدارس الصيفية: التجربة الصيفية
ودورات اإلعداد المتحانات القبول

Tier-1 universities: Access to top
universities around the world
2.5-year program: Designed for high
school students
Comprehensive programs: Active,
intensive, and experiential

االلتحاق: الجامعات العالمية المرموقة
بأفضل الجامعات حول العالم
: برنامج يمت ّد على مدى عامين ونصف
ُمصمم ا
لطّلب المدارس الثانوية
تفاعلية وتجريبية: برامج شاملة ومكثفة
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Application criteria

Applicants must be:
Saudi national
Grade 10 high school student
Able to demonstrate top-level academic
performance in Grade 9 with a GPA equal to or
above 90% (equal or above 80% for IB and
British system)
Able to write and speak English equivalent to:
TOEFL IBT score equal to or above 60
IELTS Academic score equal to or above 5.5
Duolingo test score equal to or above 90
Committed to fully participate in the program
Involved or have been involved in at least one
extra-curricular activity

معاييرالتقديم
الشروط الواجب توفرها في الطالب
•أن يحمل الجنسية السعودية
•أن يكون في الصف األول ثانوي
•أن يحقق أدا ًء أكاديميًا عالي المستوى
 فما%90 •أن يكون معدله التراكمي في الصف التاسع
IB )  في النظام البريطاني أو%80 ( فوق
 بما يعادل،•أن يجيد اللغة اإلنجليزية كتابة ومحادثة
TOEFl IBT  فما فوق في اختبار60 •عّلمة
األكاديميIELTS  فما فوق في اختبار5.5 •عّلمة
Duolinguo  فما فوق في اختبار90 •عّلمة
•أن يكون ملتز ًما بالمشاركة الكاملة في البرنامج
•أن يشارك في نشاط المنهجي واحد على األقل
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Registration Link

رابط التسجيل

https://hub.misk.org.sa/signup
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