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 للتجسير دار العمران نحةم

 وصف مختصر:

هي مبادرة تطوعية خاصة تقدمها الشركة كمساهمة منها وذلك دعماً منها  دار العمرانمنحة التجسير التي تقدمها شركة 

لهؤالء الطالب الذين لم تسنح لهم الفرصة باالنتساب إلى الجامعة وفضلوا أن يستثمروا وقتهم وجهدهم في دراسة 

باستكمال ولوجية خريجي كلية الهندسة التكنالدبلوما بدالً من االستسالم. هذه الخطوة سوف تسنح لطالب الدبلوما 

 .في جامعة البلقاء التطبيقية دراستهم والحصول على درجة أعلى وهي درجة البكالوريوس في الهندسة

 

 مجاالت الدراسة لهذا العام:

  والهندسة الكهربائية الهندسة الميكانيكيةالمدنية والهندسة. 

 :المنحعدد من 

 منح أكاديمية واحدة كل سنة. 

 الفئة المستهدفة:

 أردنيي الجنسية الطالب. 

 األهليــــة:

 بدون خبرة أو مع خبرة على أن ال تزيد عن  طالب أردنيين الجنسية, الذين تخرجوا من دبلوم الهندسة

, وحاصل على دبلوم كلية الهندسة التكنولوجيةثالث سنوات, حيث يجب أن يكون المتخرج من كلية 

 سنة تقديم الطلب. بالهندسة. وعلى استعداد للبدء في فصل الخريف من نفس

  أفراد أسرة الموظف؛ األب  (وأفراد أسرهم المباشرين دار العمرانالموظفين الحاليين والسابقين لشركة

 غير مؤهلين للمشاركة. )وأوالده وبناته واألخوة واألخواتواألم 

 

 تعليمات تقديم الطلب:

 المهتمين في منحة دار العمران, يجب عليهم تعبئة طلب  من جامعة البلقاء التطبيقية خريجوا درجة الدبلوم

 :في الموعد المحدد  إلى الوثائق التالية, وتسليمهالمنحة, باإلضافة 

 صورة عن الهوية الشخصية / أو صورة عن جواز السفر. .1

 صورة عن دفتر العائلة. .2

 صورة مصدقة عن شهادة الدبلوما. .3

 صورة مصدقة عن كشوف العالمات. .4

 توصية.خطابين  .5

 كشف الضمان االجتماعي. .6

 

 :يرفق طلب التقديم والوثائق المطلوبة ببريد إلكتروني واحد, حيث يجب أن يشمل المعلومات التالية 

 اسم مقدم الطلب. .1
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  رقم هاتفه. .2

 العنوان. .3

 صندوق البريد. .4

 

  دار العمرانترسل جميع الطلبات إلى البريد اإللكتروني الخاص بشركة. 
(email address: info@daralomran.com, Subject: Scholarship) 

 

 .سوف يتم تلقائياً رفض الطلبات التي تصل بعد الموعد المحدد 

 

 :معايير االختيار

  باستعراض طلبات المرشحين واختيارهم بناءاً على التفوق األكاديمي وخطابات دار العمران تقوم شركة

 ومهارات العرض واالتصال. التوصية

  معةون بتقديم طلبات للقبول بالجاالمرشحوان النهائييقوم. 

 ( في موعد أقصاه 2019-2018ينبغي تقديم الطلبات لعام )03/06/2018. 

(email address: info@daralomran.com Subject: Scholarship) 

 

 

 :بما يليبالمنح الدراسية االلتزام  على الفائز

  فصل دراسي.تقديم كشف العالمات لدار العمران لكل 

 .الحفاظ على دوام كامل للطالب 

 ( بتقدير جيد.2.5/4أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن ) 

 .يكون حسن األداء والسلوك 
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 :معايير االختيار

 :يتم اختيار الفائزين حسب الجداول التالية 

 المعيار النسبة المئوية

 الجدارة األكاديمية % 30

 االحتياجات المالية % 20

 بيان شخصي % 10

 خطابات التوصية % 05

 مقابلة % 20

 إتقان اللغة اإلنجليزية % 05

 المهارات % 10

 المجموع 100%

 

 :تكلفة حضور

 الرسوم الدراسية

 البرامج إجمالي الساعات رسوم/االئتمان ساعة المجموع

 الهندسة المدنية 124 30 3720 =30*124

 الكهربائيةالهندسة  124 30 3720 =30*124

 الهندسة الميكانيكية 126 30 3780 =30*126

 (1240التكلفة السنوية لبرنامج واحد مما ورد أعاله هي )

 

 رسوم إضافية دينار أردني

 كل فصل دراسيلرسوم طلب التسجيل  400 =8*50

 رسوم قبول )تدفع مرة واحدة فقط( 200

 المجموع دينار أردني  600

 

 تدفع مرة واحدة: 

 :دينار أردني 200 الكتب. 

  :دينار أردني 200األدوات الهندسية. 

 :دينار أردني 1590=  200+  150+  1240 التكلفة السنوية: التكلفة السنوية. 

  :دينار أردني 600=  12×  50مصروف الجيب. 

 :دينار  5320=  600( + 200+  200( + )600( + )3720) التكلفة اإلجمالية للدراسة لطالب واحد

 .أردني
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DAR AL OMRAN Bridging Scholarship  

(Program Details and Requirements) 

2018/2019 

Brief description: 

Bridging knowledge is an important contribution in building a community. “Bridging Scholarship” is 

a private initiative by DAR AL OMRAN as a contribution to the local community as part of its 

CSR program. DAR AL OMRAN believes that those who did not have a chance to enter 

university to get a Bachelor Degree, invested their time and money in obtaining a diploma rather 

than surrender to the fact that there was no chance to go on with their academic path. This 

initiative will allow outstanding Jordanian Student with diploma degree from the Faculty of 

Engineering Technology at Al Balqa’a University to presume education for a high degree in Al 

Balqa’a University in one engineering field; Civil, Mechanical or Electrical. 

Fields of Study for this Year:  

Civil, Mechanical or Electrical Engineering  

Number of Awards:  

One award each academic year. 

Target group: 

Jordanian Nationals. 

 

Eligibility: 

 Jordanian nationality students, who graduated with an engineering diploma from Al-Balqa 

Applied University with or without working experience that doesn’t exceed 3 years, from a 

Jordanian college and want to continue their study to an engineering Bachelor Degree at a 

Public University in Jordan and willing to start in the fall semester of the same year of 

applying. 

 Current and former employees of DAR AL OMRAN, as well as their immediate families 

(Immediate families are father, mother, sons, daughters, brothers and sisters), and those 

who DAR AL OMRAN deems to present conflict of interest are not eligible to participate. 

Application instructions: 

Graduates with a diploma degree and interested in the scholarship are asked to fill in the 

Application Form and submit it on time. The following documents should be enclosed with the 

Application Form: 

 Copy of the personal ID/ Passport. 

 Copy of  Family ID Book 

 Copy of the Diploma, signed and approved  
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 Copy of the Grades/ Transcript, signed and approved  

 Two Recommendation Letters 

 Family Social Security report 

 

The Application Form and all the related documents should be enclosed in one email, which 

should have the following information on it: 

 

 Name of Applicant:  

 Telephone Number: 

 Address: 

 P. O. Box: 

This should be handed in by email to DAR AL OMRAN  

(email address: info@daralomran.com  

 Subject: Scholarship) 

 

Applications that are sent after the mentioned date will be rejected immediately.  

 

Selection Criteria: 

 DAR AL OMRAN will review the submissions and select finalists based on academic 

excellence, recommendation letters and presentation skills.  
 

 The finalists are then enrolled to apply for the Acceptance at the Universities. 

 

 The winner will be chosen based on the academic accomplishment.  

 

Applications for 2018 - 2019 should be submitted by JUNE 3rd, 2018 

(email address: info@daralomran.com  

Subject: Scholarship) 

 

Scholarship winner shall: 

 Provide DAR AL OMRAN with each semester grades at the end of each semester.  

 Maintain a full time student status. 

 Maintain a GPA 2.5/4 Very Good.  

 Have good and well behavior  
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Selection Criteria: 

The selection of winners is based on the below table: 

Criterion Percentage 

Academic merit 30 % 

Financial Needs 20 % 

Personal Statement 10% 

Recommendation Letters 05 % 

Interview 20 % 

English Proficiency 05 % 

Skills 10 % 

Total 100% 

 

Cost of Attendance: 

Tuition. 

Programs Total 
Fee/ Credit 

hour 

Total Credit 

hours 

Civil Engineering 124*30= 3720 30 124 

Electrical  Engineering 124*30= 3720 30 124 

Mechanical Engineering 126*30= 3780 30 126 

one program from the above would cost yearly 3720/3 years = 

1240 JOD 

 

Additional Fees JD 

Enrollment Application fee every semester 50*8= 400 

Admission  fee (paid only once) 200 

TOTAL 600 JOD 

 

Paid once: 

 Books: 200 JOD 

 Engineering Tools: 200 JOD 

 

Annual Cost: 

 Annual Cost: 1240 + 150 + 200 = 1590 JOD 

 Pocket Money: 50 x 12 = 600 JOD 

 

Total cost of Study: 

 For one student:   (3720) + (600) + (200+200)+ 600 = 5320 JOD  
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