AL MAHD INTERNATIONAL SCHOOL – Doha
نعتز بلغتنا نرتقي بهويتنا

مدرسة المهد العالمية – الدوحة
التاريخ:

السيد ولي أمر الطالبة  /الطالب .................................................
تحية طيبة و بعد ،
يسعد القسم األدبي بالمدرسة إعالمكم بانطالق مسابقة " تحدي القراءة العربي " و هو أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،ن ائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
لتشجيع القراءة لدى الطالب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب
خالل كل عام دراسي.

الهدف من المسابقة :
يهدف تحدي القراءة العربي إلى تنمية حب القراءة لدى جيل األطفال والشباب في العالم العربي ،وغرسها كعادة متأصلة
في حياتهم تعزز ملكة الفضول وشغف المعرفة لديهم ،وتوسع مداركهم .كما أن القراءة تؤدي إلى تنمية مهارات الطالب
في التفكير التحليلي والنقد والتعبير ،وتعزيز قيم التسامح واالنفتاح الفكري والثقافي لديهم من خالل تعريفهم بأفكار الكتاب
والمفكرين والفالسفة بخلفياتهم المتنوعة وتجاربهم الواسعة في نطاقات ثقافية متعددة.

كما يهدف التحدي إلى فتح الباب أمام الميدان التعليمي واآلباء واألمهات في العالم العربي للمساهمة في تحقيق هذه

الغاية وتأدية دور محوري في تغيير واقع القراءة وغرس حب القراءة في األجيال الجديدة.

الفئة المستهدفة:
الطلبة من الصف األول و حتى الصف السادس.

مالحظات :
أ – يمكن البدء بتنفيذ المشروع من تاريخ وصول هذه الرسالة إليكم ،ومن ثم ارسال جواز السفر األول للطالب .
ب  -يرجى الدخول على موقع المدرسة ،من خالل الرابط اآلتي لمعرفة كل المعلومات الخاصة بالمسابقة مثل :أهداف
المسابقة ،شروط و مواصفات الكتب المقروءة ،آلية التنفيذ ،و الجوائز ،و غيرها من األمور.
http://amis.qa/student-life/activities/the-arabic-reading-challenge
ج – لالستفسار يرجى التواصل على البريد األلكتروني
المرحلة االبتدائية العليا  :أ أحمد عبد الحميد aabdelhameed@amis.qa
الرحلة االبتدائية الصغرى  :أ .مرام صالح maldwairi@amis.qa
د – يرجى من ولي األمر توقيع هذه االستمارة في حال المشاركة ،و إرسالها مرة أخرى مع الطالب /الطالبة.

شعار قسم اللغة العربيّة  :نعتز بلغتنا نرتقي بهويتنا

AL MAHD INTERNATIONAL SCHOOL – Doha
نعتز بلغتنا نرتقي بهويتنا

مدرسة المهد العالمية – الدوحة

إشعار بالموافقة
أوافق أنا ولي األمر الطالب ........................................./الصف......................................../
على مشاركة ابني/ابنتي في مسابقة " تحدي القراءة العربي"
اسم ولي األمر .................................................
توقيع ولي األمر ...............................................
نشكر تفهمكم و تعاونكم مسبقا .

منسق القسم األدبي

مديرة المدرسة

أحمد عبد الحميد

نضال حيدر
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