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 2020  تحدي القراءة العرب ل   اخلامسة   ادلورة يف    اململكة املغربية   الضعيف متثل   ة سارة التلميذ 

 
ابلرابط، يف     ،اليوم  ، اليت مت الإعالن عهنا،اخلامسة لتحدي القراءة العرب  لدلورة أ سفرت نتاجئ املسابقة الوطنية  

العلمي العايل والبحث  أ مزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي  تتوجي  عن    ، حفل ترأ س مرامسه الس يد سعيد 
  لتارودانت " ابملديرية الاقلميية  ان "سلامين الرود ية  ابلثانوية التأ هيل اليت تتابع دراس هتا ابجلذع املشرتك  ،  سارة الضعيف ة  التلميذ 
، بذكل،  لمتثل   لتحدي القراءة العرب عىل املس توى الوطين  بطل   هجة سوس ماسة   للرتبية والتكوين   اكدميية اجلهوية لل    التابعة 

 . اتلميذات وتالميذ س يدمعون   9ابلإضافة اإىل    ، 2020نونرب  خالل شهر  املنظمة    الهنائية   التصفيات العربية   يف اململكة املغربية  

اإجراءات خاصةوقد اختذت   الس نة  هذه  املسابقة  الوزارة  هذه  تصفياهت  حيث  ،بتنظمي  ال وىل    الثالث  اشارك يف 
اجلهوية  واملديرايتالتعلميية   املؤسسات    مجيع  عىل صعيداملنظمة   مليون و ،  الإقلميية وال اكدمييات  تلميذ    600حوايل  أ لف 
التعلمييةوتلميذة   عاقة    ، من خمتلف ال سالك  اإ التلميذات والتالميذ يف وضعية  النظامية،    ومرتفقومن بيهنم    وكذا الرتبية غري 
خالل الفرتة املمتدة من يوم    ، "عن بعد" اليت مت تنظميها  الإقصائيات الوطنية    اإىل ابلإضافة    ، أ لف مؤسسة تعلميية   10  حوايل
،  19  - نظرا للظروف الاس تثنائية اليت تعيشها بالدان جراء جاحئة كوفيد    ، 2020أ كتوبر    27أ كتوبر اإىل يوم الثالاثء    22امخليس  

 للرتبية والتكوين.   ميثلون خمتلف ال اكدمييات اجلهوية   ا تلميذة وتلميذ   113  وايل ح تبارى فهيا  

، تضمنت لك مرحل قراءة عرشة كتب وتلخيصها يف جوازات معدة  مخس مراحل  وقد مرت أ طوار هذه املسابقة من
 تزويد املكتبات املدرس ية للمؤسسات   كام مت  .كتااب  50أ لف تلميذة وتلميذ من قراءة    84حوايل    حيث متكن    الغرض،لهذا  

 . علميا وأ دبياثقافيا و  كتااب  733أ لف    517  ب التعلميية املشاركة يف هذه املسابقة  

الثالثة  حظي بلقب ادلورة  قد  و   ،2015منذ س نة    الرتبوي الثقايف و يف هذا املرشوع    ينخرط  املغرب   وجتدر الإشارة أ ن 
 . 2018من مسابقة حتدي القراءة العرب  

تعززوهيدف   متأ صل  كعادة  العرب، وغرسها  العامل  ال طفال والش باب يف  القراءة دلى جيل  تمنية حب  ملكة    اإىل 
ىخ  كام يتو فكري التحلييل والنقد والتعبري.وتوسع مداركهم مبا يساعدمه عىل تمنية هماراهتم يف الت  ،الفضول وشغف املعرفة دلهيم

املرشوع  ال رس    هذا  يف  متكني  الإسهام  القراءة حتمن  حب  ترس يخ  يف  حموري  دور  وتأ دية  الغاية  هذه   قيق 
فادة من نتاجئ تقومي   البياانت املتوافرة يف  يف وجدان ال جيال اجلديدة، فضال عن سعيه اإىل تطوير مناجه تعلمي اللغة العربية ابلإ

ثرائية دلى الناش ئة والكفاايت اليت يمت تمثيهنا من جراء ذكل.  املرشوع حول القراءة الإ

ثر  اإ العامل جراء   وعىل  يعيشها  اليت  كوفيد  الظروف الاس تثنائية  تقرر19-انتشار وابء  فقد  الس نة  ،،  اإجراء  ،  هذه 
للمسابقة اخلتايم  واحلفل  الهنائية  شهر    ،التصفيات  خالل  املتحدة  العربية  مارات  الإ بدوةل  دب  يف  ينظامن  اكان    نونربالذلان 

مانة العامة ملرشوع حتدي القراءة العرب  ، عن بعد  ،   2020 سيمت الإعالن  و  ،وحتت اإرشاف حممكني من دول عربية ختتارمه ال 
 واملنصات اليت ستنقهل مبارشة ليمتكن امجليع من متابعة أ طواره. احلفل اخلتايم عن موعد

 


