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 بالغ حصفي
 

 

 2018 يف دورهتا الثالثة لتحدي القراءة العريب عاملية مرمي أ جمون بطةل ةتتوجي التلميذة املغربي

 
توجت التلميذة املغربية مرمي أ جمون  بلقب ادلورة الثالثة من مسابقة حتدي القراءة  - 2018وبر أ كت 30  

م اس تضافهتااليت  2018العريب الش يخ محمد بن راشد أ ل مكتوم انئب الرئيس حرضه يف حفل العربية ارة ديب بدوةل ال مارات ا 

وكذا الوفد املغريب املرافق لها برئاسة الس يد سفري اململكة  ،ط حضور واسع من الشخصيات الرمسيةال مارايت حامك ديب وس

 وذكل مبقر دار ال وبرا بديب. ،املغربية بدوةل ال مارات العربية املتحدة

س نوات واليت اكنت تدرس عند تأ هلها ، ذات التسع 2018ذة، بطةل حتدي القراءة العريب وقد فازت التلمي 

قلميية اتوانت التابعة  املتواجدة بدائرة "تيسة" ايئ ابملدرسة الابتدائية "ادلاخةل"ابتد للمسابقة ابملس توى الثالث ابملديرية ال 

مارايت. 500لل اكدميية اجلهوية جلهة فاس مكناس، بقمية مالية تبلغ   أ لف درمه ا 

شلك منافسة اذلي يأ خذ ، و 2015اذلي اخنرطت فيه الوزارة منذ س نة دف مرشوع " حتدي القراءة العريب"، وهي

ىل تمنية حب القراءة دلى جيل ال طفال والش باب يف العامل العريب، وغرسها كعادة متأ صةل تعزز ملكة الفضول  للقراءة، ا 

 مبا يساعدمه عىل تمنية هماراهتم يف التفكري التحلييل والنقد والتعبري. وتوسع مداركهم ،وشغف املعرفة دلهيم

قيق هذه الغاية وتأ دية حت ، متكني ال رس يف العامل العريب من ال سهام يف ىخ هذا املرشوع الثقايف والرتبويكام يتو

ىل تطوير مناجه تعلمي اللغة العربية يف  دور حموري يف ترس يخ حب القراءة يف وجدان ال جيال اجلديدة، فضال عن سعيه ا 

 الوطن العريب ابل فادة من نتاجئ تقومي البياانت املتوافرة يف املرشوع.

جراءات تنظميية ع املؤسسات التعلميية، كاممعلت الوزارة هذه الس نة عىل تعممي هذه املسابقة عىل مجي وقد  اختذت ا 

قلميية وال اكدمييات  املؤسسات واملديرايت مجيع عىل صعيداملنظمة الثالثة ال وىل  اشارك يف تصفياهت بتنظميه حيث خاصة ال 

أ ايم  اليت مت تنظميها ال قصائيات الوطنية ا ىلابل ضافة ؛ مؤسسة تعلميية 2612تلميذ وتلميذة ميثلون  434أ لف و 597، اجلهوية

 92، واليت تبارى فهيا نة حتكمي من فريق التحدي من ديب، حتت ا رشاف جل مبدينة وجدة اجلاري 2018أ بريل  13و 12و11

 تلميذا وتلميذة ميثلون خمتلف ال اكدمييات اجلهوية.

الك التعلميية، مرت أ طوارها لامت من خمتلف ال س، اليت شارك فهيا املتعلمون واملتعوجتدر ال شارة أ ن هذه املسابقة

كامل، تضمنت لك مرحةل قراءة عرشة كتب وتلخيصها يف جوازات معدة لهذا الغرض، أ سفرت عن عرب مخس مراحل  ا 
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