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  و االمتياز الجالية الجزائرية في خدمة التألق

 منحة " 22بطل،  22 - "إطالق المشروع الفرع

 

نوفمبر  في أول (la FAAC) المؤسسة الجزائرية من أجل تفعيل حركة المواطنة  - أطلقت  -  2102 ديسمبر 24يوم  لمونتريا

". هذا المشروع، طويل المدى، يهدف إلنشاء تقليد االمتياز و التألق الجالية الجزائرية في خدمة" تحت اسموعا كبيرا المنصرم مشر

 لالمتياز لتشجيع الكفاءات الجزائرية في جميع المجاالت.

 

و هو عبارة عن مبادرة اعتراف و " منحة 22بطل،  22المندرجة في هذا المشروع الكبير، يُسّمى " الفرعية المشاريعو بالتالي احد 

بطل الذين وضعوا ذكاءهم و شجاعتهم في سبيل تحرير البلد من االستعمار الفرنسي رغم الظروف القاسية و االمكانيات  22ل  تقدير

روع مش إذنهو  .الفرنسي الذي عّم المجتمع الجزائري آنذاك بسبب بربرية و إجرام المستعمر و هذا رغم التذمر و االحباطالجّد محدودة 

 .األخرىرائد من اجل بناء نموذج للنجاح قبل ان يتم تعميمه للمجاالت 

 

 األول:هذه تفاصيل هذا المشروع 

 المشروع الفرعي: اسمفي  رائد"“كلمة لماذا  .0

على  كلمة "رائد" مهمة جدا في تسمية هذا المشروع الفرعي ألّن المؤسسة تهدف إلنشاء نماذج نجاح سوف يتم تعميمها في مرحلة ثانية

 فالبّد لمشاريعنا الرائدة أن تستجيب للمعايير التالية: هذا و بناءا على التعليم.مجاالت أخرى غير مجال التربية و 

 

 بسيطة و في المتناول 

  (وقت، مال، تسيير)منخفضة التكلفة 

 )تعبوي )سهل القبول و التسويق 

 كبير و متجدد تأثير 

  و الفّعالة للجالية الجزائرية عبر انحاء العالميعتمد في أول مراحله على المشاركة القوية 

 

 "منحة 22بطل  22" االول الفرعي للمشروع الفعلي الغرض .2

جامعة عبر كامل التراب الوطني. هذه  22منحة ألحسن الخريجين الجدد في  22هذا المشروع الفرعي األول من نوعه يهدف لمنح 

حائزين على هذه المنح من إطالق مشاريعهم الخاصة بدال من تركهم عرضة للبطالة و المنحة المتمثلة في مبلغ محترم يُّمكن الشباب ال

 لالمباالة.

من خالل هذا االعتراف، المؤسسة تريد شكر كل هؤالء الطلبة الشباب من خالل النجاح، التميز، التفاني و مشاركتهم في تنمية البلد رغم 

أن نقول لهم بكل بساطة أنّنّا لم ننساهم و سوف نفعل كل ما بوسعنا لدعمهم و المشاكل و الصعوبات التي يواجهونها يوميا. نريد 

 مساندتهم في مشوارهم المهني.

في إطار المؤسسة نؤمن أن بناء الجزائر يجب أن يأخذ بعين االعتبار المصالحة بين الجيل الجديد و تاريخه و هذا بعيدا عن أية مزايدات 

 ري.أو انقسامات تضر بالمجتمع الجزائ

http://www.fondation-faac.com/?p=754
http://www.fondation-faac.com/?p=754
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أردنا تسمية هذه المنح بأسماء مفجري الثورة، التي بفضلها تحّررت الجزائر من االستعمار الفرنسي، ألن المؤسسة تحاول و باسم كل 

 الشباب إحياء ذكرى هؤالء الشهداء األبطال من خالل تشجيع التميز و النجاح و هذا في كل نواحي الحياة.

 يد المدى يمكن بلوغه تدريجيا.هو هدف بع و منحة  22نُنّوه أن العدد 

 خطّة بلوغ الهدف .2

وتستند هذه الصيغة  .جدا لتمكين مشاركة واسعة من المواطنين في جميع أنحاء العالم فّعالةالعملية، وضعنا صيغة بسيطة و فإلنجاح هذه

 : على النقاط التالية

 :المنحةمن يستفيد من هذه  .2.0

ي  يجِّ الجامعات أو المدارس العليا عبر التراب الوطني. يتم إرسال طلبات الترشح للحصول على يستفيد من هذه المنحة األوائل من خرِّ

األكاديمي  ( أو عن طريق البريد. وسوف يستند اختيار الفائزين على التميزاضغط هناالمنحة مباشرة إلى المؤسسة عن طريق اإلنترنت )

بأخذ في عين االعتبار كشوفات النقاط و الترتيب النهائي خالل المشوار الجامعي للطالب .سوف يتم تشكيل لجنة تحكيم لدراسة الملفات 

 واختيار الفائزين في هذه السنة الدراسية. 

 

 :مبلغ كل منحة .2.2

عن كل منحة. )اعتمادا على توافر  الجزائري بالدينار أو ما يعادلها كندي دوالر 2011لهذه الطبعة األولى، حددت المؤسسة مبلغ 

 األموال، قد يكون هذا المبلغ قابل للتغيير(.

 

 : المشروع تمويل كيفية .2.2

يتّم تمويل هذه المنح من خالل مساهمات و اشتراكات قدماء خريجي الجامعات و المدارس العليا في الجزائر عبر العالم إلعطاء منحة او 

عودة الذين يريدون تبني هذا المشروع الرائد. فهو تطبيق لمفهوم " المساهمينو  الشركاءتهم السابقة و من خالل كل أكثر ألوائل جامعا

 هنا اضغط في تمويل منحة جامعتك للمساهمة النبيل بالطبع!" في مفهومه المصعد

 مبالغ االشتراكات ليست محددة و يمكن المساهمة في حدود اإلمكانات.

 

 جامعة التي سوف تستفيد من المنح:  22ال  كيفية اختيار .2.3

و الممولين  نللمساهمييمكن  استمارة إلكترونيةين قائمة تضم كل جامعات و مدارس الجزائر، و من خالل توفر المؤسسة للمشارك

يمكن  (.األستمارة األكترونيةاختيار الجامعة و التخصص المناسبين كما يمكنهم أيضا تقديم مبلغ اشتراك في نفس الوقت )باستخدام نفس 

   الجامعة 22قائمة ال  :من خالل الرابط التالي  جامعة  22 ال قائمةاالطالع على 

 مكن من جمع مبلغ المنحة المحدد سوف يتم قبولها و سيتم اختيار الطلبة منها.جامعة  التي تت 22ال 

هذه  جامعة األولى التي يتمكن مساهموها من جمع مبلغ المنحة الذي حددته المؤسسة. الحظ أّن اختيار 22سيتم االحتفاظ  فقط ب 

 على التمثيل العادل عبر التراب الوطني. الجامعات يتّم أيضا اعتمادا

http://excellence.fondation-faac.org/?page_id=16
http://excellence.fondation-faac.org/?page_id=30
http://excellence.fondation-faac.org/?page_id=28
http://excellence.fondation-faac.org/?page_id=12
http://excellence.fondation-faac.org/?page_id=12
http://excellence.fondation-faac.org/?page_id=12
http://excellence.fondation-faac.org/?page_id=12
http://excellence.fondation-faac.org/?page_id=59
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 بطل: 22كيفية اختيار اسم المنحة من بين  .2.0

يتم ترتيب أسماء الشهداء أبجديا، و أول اسم سيتم إطالقه على أول جامعة يتمكن مساهموها من جمع المبلغ المحدد للمنحة. يمكن 

 .22قائمة األبطال  :من خالل الرابط التالي  22ال  قائمةاالطالع على 

 

 كيفية اختيار التخصص في الجامعة التي تتحصل على المنحة األولى: .2.3

المفضلة عنده(. في  األخرى )أو غيرها من التخصصات اختصاصهختيار العندما يمأل المساهم استمارته فهو مدعو في نفس الوقت 

منح المنحة األولى إلى التخصص الذي يحصل على أكبر مبلغ من مجموع كل العديد من التخصصات، سيتم  التي فيهاحالة الجامعات 

 .المعنيةالخاّصة بالجامعة  المساهمات

 

 إذا تعدى مبلغ االشتراكات مبلغ المنحة المحدد: .2.3

لغ منحة ثانية في جمع مبلغ اكبر من المنحة المحددة، سيتم استخدام الفائض إلعالن المشاركة في جمع مب لجامعة ما إذا نجح المساهمون

 لتخصص آخر في نفس الجامعة وهلم جرا.

في حالة المدارس التي يوجد فيها تخصص واحد فقط، سيتم استخدام الفائض لتمويل الطالب المتفوق الثاني في التصنيف العام وهلم 

 جرا.

 

 مواعيد الترشح: .2.3

 سنوات. 3تجديد هذه المّدة بعد انقضاء فترة سنوات، وهي مرتبطة بتوفر الموارد المالية، ويجوز  3هذه المنح متجددة كل 

جوان. إعالن  1نوفمبر و آخر أجل للترشح يكون يوم  1تُفتح الترشحات لهذه المنح بالنسبة للطلبة ابتداء من  ،في كل سنة دراسية

 .استمارة الترشح : من نفس السنة الدراسية. استمارة الترشح متوفرة عبر هذا الرابط جولية 5الفائزين يكون يوم 

 

 مندوب واحد عن كل جامعة / مدرسة: .2.3

حتى يتم تفعيل العملية أكثر، قامت المؤسسة بوضع على رأس كل جامعة أو مدرسة مندوب من بين مهامه القيام بعمل ميداني 

بهم و اقناعهم بالمساهمة الفعلية في  لاالتصاعبر جميع أنحاء العالم ثّم يتم  لعملية إحصاء لخّريجي الجامعة المكلف بها

المشروع. المندوب يعمل كذلك على ضمان حسن سير العملية بكل شفافية و مهنية من خالل التواصل المباشر و المستمر مع 

 الخاصة بالمشروع. المنتظمةالمساهمين و ايفادهم بالتقارير المفّصلة و 

 

 في هذا المشروع ؟  المساهمةلماذا  .3

هذه المبادرات باءت بالفشل لعدة أسباب من بين اهّمها  معظمعّدة محاوالت تمت سابقا إلشراك الجالية الجزائرية  لمساعدة البالد، لكن 

 في مشروع بناء الوطن.  في المساهمة الحظنا مدى تعقيد الصيغ المقترحة في الماضي لتشجيع أعضاء الجالية

http://excellence.fondation-faac.org/?page_id=51
http://excellence.fondation-faac.org/?page_id=16
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ذا المشروع الرائد أساسا على توفير صيغة بسيطة جدا غير مكلفة من حيث الوقت والمال و الجهد لكل من يرغب في بناء يرمي ه

الجزائر. تعتمد هذه الصيغة على مشاركة مالية سنوية بسيطة و لكن اذا أُضيفت إلى مساهمات اخرى يمكن أن يكون لها تأثير ال يُقدر 

 بابنا.بثمن على البالد و خاصة على ش

هذه الصيغة تتيح لكم الفرصة الحقيقية للمساهمة في مشروع جاد و شريف  لتشجيع النجاح و التّميز في الجامعة الجزائرية، والتي يمكن 

 أن تكون مقدمة للنجاح في مجاالت أخرى.

التي  الجزائرية ة مباشرة للجامعةتُعتبر هذه الصيغة بسيطة لكنّها فّعالة و ليست معقدة اذ تتيح لك الفرصة أيضا لرد الجميل بصيغ

 تكونت فيها من خالل تشجيع الطلبة الحاليين و إلعادة االتصال بين زمالء الدراسة السابقين من خالل قاعدة البيانات التي سيتم توفيرها

 بكل شفافية. فمع الفريق المكل من قبل المؤسسة. يمكنك كذلك المشاركة في إدارة هذه المنح  الحقا

ثقون اّن مشاركتك هذه تُّمكن هؤالء الشباب  الخريجين المتفوقين لبدء مشاريعهم الخاصة والحفاظ على التّميز في خدمة البالد نحن وا 

 .ماختصاصاتهمن خالل المهرات  التي اكتسبوها في مجال 

 .المنح الدراسية ألبنائناهذا هو اإلجراء الذي يسمح لك أيضا لوضع اسمك في سجل بناة هذا المشروع النبيل من خالل توفير 

 في هذا المشروع: كيفية المشاركة .0

 استمارة المساهم : ملئ استمارة المشاركة 

 تمارة مساهمة مالية حّرةاس: حّرة القيام بمساهمة مالية 

  : الجامعة 22قائمة ال ان تلتحق بفريق المتطوعين ف المشروع أو تصبح ممثل جامعة من بين الجامعات التي ليس لها ممثل 

  إرسال المقع االلكتروني الخاص بالمشروع : المشروعاقناع الزمالء السابقين في الدراسة او العمل للمشاركة في 

  الفاسبوكصفحة : الخاصة بالمشروع. الفاسبوكنشر موقع او صفحة 

 استمارة مشاركة راعي المشروع شروع:المراعي لهذا  إليجادتسعى  تصبح الراعي أو 

 

 .agrir@123vivalgeria.comنرحب بأسئلتكم و اقتراحاتكم التي يمكنكم إرسالها عبر البريد االلكتروني التالي: 

 http://www.123vivalgeria.comع التالي : يمكنكم أيضا االطالع على جميع نشاطات المؤسسة على الموق

 http://www.facebook.com/FondationFAAC: الفاسبوكاو على صفحات 

   

 المؤسسة/ احمد محيجيبة عن

  المؤسسة الجزائرية من أجل تفعيل حركة المواطنة رئيس 
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