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 حصفي بالغ  

2021مارس    25  امخليس   

 

س بوع العريب للربجمة   ف   املغرب تتوجي      ادلورة الأوىل للأ
 "الربجمة والزخرفة" :    حول موضوع 

 
 

، اليت  ادلورة الأوىل ملسابقة الأس بوع العريب للربجمة ف  الرتبة الثانية عىل    ملكة املغربيةامل  حصلت
  .، مبقّر املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتونس2021مارس  24نتاجئها، يوم الأربعاء مت الإعالن عن 

التظاهرةوأأ  هذه  منافسات  العريب،سفرت  املس توى  عىل  مرة  لأول  تقام  اليت  مبشاركة    ،  ومتزيت 
ة،  العريب للربجمس بوع  عىل منصة الأ   مسجال  نشاطا  13352من بني    مشاركة    2333مغربية نوعية،  بلغت  

والتكوين،  من   للرتبية  اجلهوية  الأاكدمييات  تعلميية تتوجي      عن   خمتلف  مؤسسات  ف صنف    مغربية   ثالث 
املعرض   ابحلاسوب " صنف    اذلهب مسابقة  املوصول  حصلت    "، غري  العزيز    مجموعة حيث  عبد  مدارس 

اجلهوية  ابلأاكدميية  ابها  أأيت  اش توكة  قلميية  الإ ابملديرية  والتكوين   املايس  عىل    - سوس   - هجة   للرتبية  ماسة، 
ابن    أأحرزت اثنويتا كام    ، س نة   12الأقل من  عمرية  فئة الال   ف   وذل   هبية اذل املرتبة الأوىل حمرزة امليدالية  

قلميية شيشاوة أأاكدميية هجة مراكش  عدادية امزوطة ابملديرية الإ   ما بني أ سفي ف الفئة العمرية    - النفيس الإ
التأأهيلية    س نة   15و   12 طنجة   3والثانوية  هجة  أأاكدميية  وزان  قلميية  الإ ابملديرية  رضوان  س يدي    - مارس 

    ميداليتني فضيتني،   ، بذل   ، منزتعتني   ، املرتبة الثانية   س نة   18و   15ني  ا ب ، ف الفئة العمرية م احلس مية   - تطوان 
ادلين   ة مدرس    احتلت   فمي  مولي و     الأيويب   صالح  مولي    التابعتني   يعقوب،   مدرسة  قلميية  الإ للمديرية 

مسابقة    املدرسة اذلهبية والثانية ف   مسابقة   ف   ، الأوىل  املرتبة الثالثة     ، بأأاكدميية هجة فاس مكناس يعقوب  
 .  النشاط اذلهب 

ىل أأن   ،2021يناير    11يوم  انطلقت  ،  هذا احلدث العريب الرتبوي الرائدفعاليات    وجتدر الإشارة اإ
والزخرفة" موضوع:    حول اجل   ، "الربجمة  مع  الرتبويةابلتعاون  للمبادرات  التونس ية  مشاركة،  عية   وعرفت 

وتلميذ  200.876 العربية  اتلميذة  ادلول  خمتلف  من    1509و،  من  وأأكرث  عربية  مدرس    10000مدرسة 
 .عريب

بهتانهيا   تتقدم وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي وهبذه املناس بة  
والتالميذ التلميذات  لك  ىل  متزي  املتوجني  اإ من  عنه  أأابنوا  ما  عىل  العربية  املبدعني  التظاهرة  هذه  كام  ،  ف 

ىل لكتتقدم ابلشكر   اليت رشفت  هذه النتاجئ    حتقيقو   اليت سهرت عىل تأأطريمهالأطر الرتبوية والإدارية    اإ
 منظومتنا الرتبوية. 

 


