
 
 

 تعلن جمعية المغرب العلمي عن تنظيم مسابقة "سباق الفضاء" Race2Space السنوية في نسختها
 السادسة وذلك بشراكة مع السفارة األمريكية في الرباط.

 
 تفتح هذه المسابقة في وجه تالميذ السلك الثانوي التأهيلي بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18

 سنة، وتهدف إلى دفع الفئات الناشئة لالشتغال على مجال العلوم والثقافة العلمية والمفاهيم األساسية
 في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بطريقة إبداعية وخالقة.

 
 تدعو جمعية المغرب العلمي التالميذ الراغبين في المشاركة إلى تصوير شريط فيديو، ال تتعدى مدته ثالث

 دقائق، حول ظاهرة أو مفهوم علمي بطريقة مبدعة ومبسطة. على خالف النسخ السابقة، فمن الضروري أن
  تضم المشاركة تجربة علمية يقوم بها التلميذ بنفسه.

 
  تخضع المشاركات للتقييم األولي من طرف فريق مكون من أعضاء المغرب العلمي، المكون من باحثين

 وأساتذة وأساتذة جامعيين من مختلف التخصصات العلمية، قبل تقييمها من طرف لجنة مكون من علماء
  وباحثين ومبسطين للعلوم ذو صيت على المستوى الدولي.

  يتم تقييم المشاركات باالعتماد على معايير متعددة، على رأسها قدرة المشارك على تبسيط المفهوم
  العلمي، موضوع الدراسة، وشرحه للمتلقي بطريقة إبداعية وخالقة ومبسطة.

 
 يرجى من التالميذ الذين تتوفر فيهم شروط المسابقة والراغبين في المشاركة، التسجيل على الموقع الرسمي
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 على غرار طريقة التقييم المعمول بها في مجال البحث العلمي األكاديمي، بإمكان المشاركات والمشاركين
 تقييم مشاركات زمالئهم خالل المرحلة الثالثة من التقييم.

 
 و سيستفيد التالميذ االثنا عشر الفائزون في هذه المسابقة، من منحة تغطي كل مصاريف مشاركتهم في

 مخيم الفضاء بهانتسفيل بوالية أالباما خالل شهر يوليوز 2020. باإلضافة إلى ذلك، سيستفيد الفائزون كذلك
 من رحلة ثقافية إلى العاصمة واشنطن للتعرف على المعالم األثرية والمواقع العلمية بالعاصمة األمريكية.

 وفي هذا االتجاه يشير السيد الحسان بوغاض مدير مشروع "سباق الفضاء" إلى أن التعليم أساس لتغيير
 النظرة النمطية للعلم والعلوم. أكيد أننا نحتاج علماًء وباحثين بهدف البحث واالستقصاء، لكننا كذلك، نحتاج

 مبسطين للعلوم قادرين على تقريب العلوم والمعرفة العلمية بطريق ممتعة ومبسطة لكل أطياف
  المجتمع.

 
 يشار إلى أن هذه المسابقة تنظيم للسنة الخامسة على التوالي من طرف مبادرة المغرب العلمي، والتي
 نظمت العديد من األنشطة ذا الطابع العلمي لفائدة األطفال والتالميذ بالخصوص، بغية نشر الثقافة

 والتفكير العلميين.
 جمعية المغرب العلمي منظمة غير ربحية يسيرها، باحثون وأساتذة وأساتذة باحثون متخصصون في عدة

 مجاالت علمية، وتعمل في مجال تبسيط ونشر العلوم والثقافة العلمية.
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 للتواصل اإلعالمي:
 يرجي التواصل مع السيد الحسان بوغاض :

Email : bouaghad.elhassan[@]gmail.com .  Whatsapp: + 1-844-243-5248    
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