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 بالغ حصفي
 

 " حتدي القراءة العريب" الوطنية سابقةللم  ادلورة الرابعة تتوجي الفائزين يف
 

مسكل -ع املشرتك علومذتدرس ابجلاليت  ،احلس مية-تطوان-فاطمة الزهراء أ خيار عن أ اكدميية هجة طنجةتوجت التلميذة 
 الهنائيةبطةل التحدي اليت س متثل اململكة املغربية يف التصفيات بتطوان،  "القايض عياض"فرنس ية( ابلثانوية التأ هيلية -دويل )خيار

، بعد املتحدة خالل شهر أ كتوبر املقبل اليت س تقام بديب بدوةل الإمارات العربية الرابعة ملسابقة "حتدي القراءة العريب" لدلورة
 حصولها عىل املرتبة ال وىل يف التصفيات الوطنية.

 أ بريل 6يوم السبت وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  ،الس يد سعيد أ مزازي وأ رشف
الإمارات العربية املتحدة ابملغرب وال مينة العامة للمرشوع  ممثل سفارة ضورحب حفل التتوجيعىل  ادلار البيضاء،دينة ، مب2019
ال وىل وطنيا، واذلين س يحرضون  العرشاملتبارين اذلين احتلوا املراتب  تتوجيب  متزي أ يضا اذليو ، جنالء س يف الشاميس الس يدة

كرام أ متور التلميذتنيو  ،خنيفرة-عن أ اكدميية هجة بين مالل التلميذ معر لوكيليةويتعلق ال مر بلك من  ؛ احلفل اخلتايم أ حالم و  اإ
 املذهونر وكوث سطات،-عن أ اكدميية هجة ادلار البيضاءايمسني ش بعان و قرواينومعاد  ،اتفياللت-أ اكدميية هجة درعةعن  بكراوي

-أ اكدميية هجة فاسعن  ورمي اليحياوي ،عن  أ اكدميية هجة الرشقواإرساء النارصي  ،الساقية امحلراء-عن أ اكدميية هجة العيون
 .القنيطرة-سال-الرابطعن أ اكدميية هجة  كوثر العمراينالتلميذة و  ،مكناس

 تقديرا جلهوده ،املمتزي املنسقجبائزة  القنيطرة-سال-املنسق اجلهوي عن هجة الرابطال س تاذ محمد اخليرت  كام مت تتوجي
 وكذا اجلهة لالخنراط واملشاركة يف املسابقة، عىل امتداد تراب والثانوايتتعبئة الفاعلني الرتبويني عىل مس توى املدارس يف  

اتفياللت ابملرتبة ال وىل -عن أ اكدميية هجة درعة "أ يت عال"رس مكناس ومجموعة مدا-فاسهجة دميية أ اكعن  "ميسور"اثنوية 
  .املاس يةاجلائزة  عن جامعة س يدي محمد بن عبد هللا بفاسمحمد أ مني بشيبة الطالب فامي انل ، وطنيا

شلك منافسة ذ أ خياذلي و  ،2016س نة  اذلي اخنرطت فيه الوزارة منذ اإطالقه ،الرتبوي والثقايف وهيدف هذا املرشوع
ىل تمنية حب القراءة دلى جيل ال طفال والش باب يف العامل العريب، وغرسها كعادة متأ صةل  تعزز ملكة الفضول وشغف للقراءة، اإ

اكتساب أ ليات وقدرات التفكري الناقد وهمارات التواصل و  التحليلو لتفكري ا يساعدمه عىل تمنية هماراتهم مبا مدارك  وتوسع املعرفة
 فضال عن سعيه اإىل تطوير مناجه تعلمي اللغة العربية يف الوطن العريب ابلإفادة من نتاجئ تقومي البياانت املتوافرة  ،والتعبري

 يف املرشوع.

ىل ابرامج مع  أ هدافه تقاطعت و  فع من درجة متكن التالميذ مهنا، اللغة العربية والر  تعلمي وتعملتطوير وجتويد لوزارة الرامية اإ
   للمتعلمني ملعاجلة التعرث القرايئ "رصيد"وكذا مرشوع  ،"القراءة من أ جل النجاح"، ""التعلمي املبكر للقراءةمرشوع من خالل 

 . 2015-2030 صالحالاسرتاتيجية لالإ ع مشاريع الرؤية افها ماملنسجمة أ هد

ت املنظمة عىل صعيد املؤسسات التعلميية واملديراي لدلورة الرابعة لهذه املسابقةالتصفيات الثالثة ال وىل شارك يف و 
قلميية وال اكدمييات  خالل النسخة الثالثة للمسابقة، 434أ لف و 597، مقابل تلميذو  تلميذة ومئة أ لف مليونأ زيد من  اجلهوية الإ

 نظمتاليت ات الوطنية يقصائ الإ  اإىل ابلإضافة ،الثالثة ادلورة خاللمؤسسة تعلميية  2612مقابل ، مييةمؤسسة تعل  7670ميثلون 
 .حتت اإرشاف جلنة حتكمي من فريق التحدي من ديب

من خمتلف ال سالك التعلميية، مرت أ طوارها عرب املتعلمون و  املتعلامتفهيا شارك  اليت ادلورة،وجتدر الإشارة أ ن هذه 
كامل ، أ سفرت عنمخس مراحل، تضمنت لك مرحةل قراءة عرشة كتب وتلخيصها يف جوازات معدة لهذا الغرض  حوايل اإ

 الثالثة للمسابقة. ادلورةاضية يف الس نة املتلميذ أ لف  46 حوايل مقابل ،كتااب 50قراءة  وتلميذ ةأ لف تلميذ 210


