منحة برنامج التعليم – للجامعات والكليات األردنية

تقدم شركة تحت شجرة الزيتون غير ال ربحية من خالل برنامجها التعليمي منح للتعليم العالي في الجامعات والكليات األردنية
الحكومية والخاصة للطلبة من كافة ال جنسيات لدراسة درجة البكالوريوس في جميع التخصصات.

مقدمة عن تحت شجرة الزيتون
بدأت الرحلة عام  8002عندما كان السيد علي دهمش يجمع التبرعات العينية والنقدية من أصدقائه ومعارفه ويقوم بإيصالها
مباشرة لألسر المهمشة واألقل حظا كلّ حسب حاجته .تطوّ رت المبادرة لتصبح حلقة وصل بين الطرفين فأخذت الرحلة مسارا
آخرا عندما قام علي بإنشاء مدونة خاصة على شبكة االنترنت كان يتواصل فيها مع فاعلي الخير واألسر المحتاجة .كان
يعرض حاجات تلك األسر وأفرادها من خالل قصص تروي حياتهم واحتياجاتهم .
ساهمت المدونة في الوصول إلى عدد كبير من فاعلي الخير الذين كانوا يشاهدون عن طريق الصور كيفية وصول التبرعات
الى أصحابها وأثر المساهمات الصغيرة في تحسين مستوى معيشتهم.
كبرت مبادرة تحت شجرة الزيتون فتم تسجيلها كشركة محدودة المسؤولية في وزارة الصناعة والتجارة في سجل الشركات
التي ال تهدف الى الربح تحت الرقم  .800681208مؤسسييها السادة سميح طوقان ،ر ئيس هيئة المديرين وعلي دهمش ،نائب
الرئيس والمدير العام.
تهدف تحت شجرة الزيتون ا لى زيادة وعي األفراد والمؤسسات في المجتمع بطبيعة وأثر التغيير القادرين على خلقه من حولهم
وعلى تمكين األفراد في المجتمع المحلي من إحداث هذ التغيير.

يتركز عمل تحت شجرة الزيتون في محاور متعددة ،أبرزها:
 - 1نشر الخدمات المجتمعية والتطوعية.

 - 2تقديم منح تعليمية لغير دعما لحق التعليم.

 - 3دعم المشاريع المستدامة.

 - 4دعم الحاالت اإلنسانية المختلفة في المناطق المهمشة واألقل حظا في األردن.
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مقدمة عن المنحة
تؤمن شركة تحت شجرة الزيتون بأهمية تمك ين الشباب كمفتاح لتمكين المجتمعات ،وتؤمن بأهمية استغالل طاقات الشباب
وقدراتهم في تمكين مجتمعاتهم ونقلها من مستوى آلخر أفضل .لذلك فإنها دائما تسعى لتزويد الشباب بالفرص واألدوات
والمهارات والحقوق األساسية التي يفتقدونها نتيجة التهميش واإلقصاء .وبما أن لدى الشركة قناعة راسخة بأهمية التعليم
والتعلم في تطوير المجتمعات فقد جاءت فكرة البرنامج التعليمي | المنحة الجامعية كنتيجة تلقائية من أجل توفير الدعم المادي
والتقني للطالب في مواصلة تعليمهم الجامعي.
يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب المهمش في األردن ليكونوا أفرادا منتجين ومسؤولين عن أنفسهم ومجتمعاتهم ،قادرين على
رؤية مستقبلهم بوضوح ،فاعلين ومنخرطين في مجتمعاتهم بشغف والتزام يمليه عليهم فكرهم ،مبادئهم وقيمهم.

البرنامج التعليمي | المنحة الجامعية
األكاديمي
صممت شركة تحت شجرة الزيتون برنامجا متكامال يشمل عدة محاور تساهم ليس فق ط في إثراء المسار التعليمي
ّ
لدى الطالب بل يساهم وبشكل أساسي في بناء قدراتهم من أجل خدمة أنفسهم ومجتمعاتهم ،حيث يتمركز البرنامج على ما يلي:
-6
-8
-3

-4

توفير منح دراسية في أي تخصص يرغبه المتقدم وفي أي جامعة/كلية في األردن تتمثل بالتأكيد على حق التعليم والفرص
المتساوية لجميع المواطنين والقاطنين في األردن.
بناء قدرات الطالب الشخصية وزيادة انخراطهم في مجتمعاتهم عن طريق عقد ورشات تدريبية وعملية في ع ّدة مواضيع
نابعة من حاجة الطالب ومجتمعاتهم من شأنها أن تساهم في تطوير شخصيات متوازنة ،شغوفة ومؤهلة.
اكتساب الخبرات ال عملية المباشرة عن طريق ربط الطالب مع شركات ومؤسسات مختلفة لتوفير فرص التدريب خالل
فترات الصيف قبل التخرج من أجل المساهمة في إيجاد جيل مؤهل قادر على التخطيط لبناء مستقبله الوظيفي ومساره
المهني.
ّ
اكتساب روح التطوع وحب الخدمة المجتمعية من خالل انتداب الطالب ،كل حسب إمكانياته وقدراته ،للقيام بتنفيذ نشاطات
تطوعية للتكافل والتضامن مع قضايا المجتمع وإلكتساب روح العمل العام باإلضافة الى مهارات مختلفة ترافق تقديمهم
العون لمجتمعاتهم.
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نموذج العمل في التعليمي | المنحة الجامعية
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الشروط والمتطلبات التي تؤهل المتقدم لالنضمام الى البرنامج والحصول على المنحة






تقديم الطلب وجميع األوراق واإلثباتات المطلوبة قبل الموعد النهائي المحدد.
يحدد عدد الطالب المستفيدين من المنحة في العائلة الواحدة بطالب/ة واحد/ة فقط.
شروط خاصة بشخصية المرشح:
 امتالك روح المبادرة والرغبة في التعلم الدائم
 الشغف واالهتمام بمجاالت اجتماعية أو مجتمعية مختلفة
 القدرة على االنخراط في المجتمع والمشاركة الفعالة
 االهتمام بتطوير مجتمعه بروح قيادية
 التميـّز األكاديمي.
شروط خاصة بمعدالت القبول:
 أن يكون الطالب مقبوال في إحدى الجامعات األردنية وقام بالتسجيل والدفع للفصل الدراسي األول
(على األقل).
 أقل معدل توجيهي مقبول للطالب المتقدمين لمنحة الجامعات الحكومية = 50%
 أقل معدل توجيهي مقبول للطالب المتقدمين لمنحة الجامعات الخاصة = 50%
 أقل معدل توجيهي مقبول للطالب المتقدمين لمنحة الكليات = 10%
 أقل معدل جامعي مقبول للمتقدمين ألي من المنح هو= 50%

مسار القبول في البرنامج التعليمي
 -6تقديم الطلب مع كامل الوثائق المطلوبة
 -8تقييم الطلبات من قبل لجنة من شركة تحت شجرة الزيتون
 -3عقد مقابالت شخصية مع الطالب الذين اجتازوا المرحلة األولى (الطلبات)
 - 4تحديد القائمة النهائية للطالب المقبولين بما يتن اسب وميزانية شركة تحت شجرة الزيتون ومؤهالت الطلبة والتواصل
معهم.
 يتم دفع رسوم الجامعات أو الكليات كما يلي:
) يقوم الطالب بالتسجيل والدفع لرسوم الفصل األول (على األقل) قبل التقديم للمنحة .يتم قبول الطلبة قبل بدء الفصل
الثاني او الفصل التالي لفصل التقديم للمنحة والتواصل معهم(
 oللطالب الذين سعر الساعة المعتمدة لتخصصهم  40دينارا أردنيا أو أقل يتم دفع  %600من رسوم الساعات
ورسوم التسجيل مجتمعة.
 oللطالب الذين يقع سعر الساعة المعتمدة لتخصصهم بين  41و 50دينارا أردنيا يتم دفع  % 20من رسوم
الساعات ورسوم التسجيل مجتمعة.
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 oللطالب الذين يقع سعر الساعة المعتمدة لتخصصهم بين  56و 600دينار أردني يتم دفع  %10من رسوم
الساعات ورسوم التسجيل مجتمعة.
 oللطالب الذين سعر الساعة المعتمدة لتخصصهم فوق ال  600دينار أردني يتم دفع  %40من رسوم الساعات
ورسوم التسجيل مجتمعة.
 oإذا حصل أي طالب في فصل ما على معدل تراكمي يساوي  %20أو أكثر تقوم شركة تحت شجرة الزيتون بدفع
كامل قيمة الرسوم للفصل الذي يليه مباشرة.

متطلبات الحفاظ على المنحة









الحفاظ على معدل تراكمي ال يقل عن  50%أو  2.8لطالب الجامعات والكليات الحكومية والخاصة خالل جميع
الفصول الدراسية ،وتز ويد القائمين على المنحة بكشف عالمات مصدق أول صدورها بعد كل فصل.
اإللتزام بالخدمة المجتمعية والتطوع التي تنظمها أو تدعو إليها لجنة المنحة أوأي فرص في مجتمع الطالب.
اإللتزام بحضور كافة التدريبات وورش العمل الالمنهجية والجلسات التي تقررها المنحة.
اإللتزام بتدريب عملي خالل فصل الصيف في أي شركة بما يتناسب ودراسة الطالب بعد النجاح ب  40ساعة
على األقل وذلك كما تنسق له وتقرر به لجنة المنحة.
اإللتزام بعدم إسقاط المواد بعد بدء الدوام الرسمي.
اإللتزام بعدم الرسوب في أي من المواد المسجلة.
اإللتزام بعدم تغيير التخصص الذي تم القبول في المنحة على أساسه.
اإللتزام بتسجيل  9ساعات كحد أدنى عند تسجيل الفصل الصيفي.

الوثائق المطلوبة
 .1صورة عن الهوية الشخصية.
 .2صورة عن دفتر العائلة أو ما يعادله.
 .3صورة مصدقة عن شهادة وكشف عالمات الدراسة الثانوية العامة – التوجيهي (من وزارة التربية والتعليم)
 .4صورة مصدقة عن شهادة وكشف عالمات إمتحان الشامل لطلبة التجسير (من وزارة التربية والتعليم)
 .5كتاب قبول في الجامعة /الكلية مع ذكر التخصص وعدد ساعاته ورسوم تسجيل الجامعة وورسوم ساعة التخصص.
 .6أوراق إثبات لقيمة الدخل الشهري.
 .7أوراق إثبات ألي مصادر دخل أخرى.
 .8أوراق إثبات لوضع السكن (ملك/إيجار) والقيمة لإليجار.
 .9أوراق من صندوق أو لجان زكاة منطقة السكن تشرح ما تتقاضاه العائلة من مساعدات نقدية إن وجد
 .11أوراق رسمية من دائرة األراضي والمساحة لشرح فيما إذا كانت األسرة تمتلك أي عقارات أو أراضي وبياناتها إن
وجدت.
مالحظة :لن يتم النظر في الطلبات في حال لم يتم تعبأتها كامال ولم يتم ارفاق الوثائق المساندة المذكورة أعاله جميعا.
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