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التربيـــة والتعليـــم والتعليـــم العالي والبحـــث العلمي 
والثقافة والتضامن االجتماعي والشباب والرياضة, ورؤية 

األزهر الشريف ورسالته.
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رسالة المشروع الوطني للقراءة
إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات   
المجتمع؛ إذ تحقق استدامة معرفية تجعل جمهورية 
مصر العربية متصدرة ثقافيا بأطفالها وشـــبابها وسائر 

مواطنيها. 

األهداف اإلستراتيجية للمشروع 
يهدف المشروع الوطني للقراءة إلى: 

1. تنمية الوعي بأهميـــة القراءة لـــدى المجتمع 
المصري؛ لتحقيق المشهد الثقافي المنشود.

2. تمكين األجيـــال من مفاتيح االبتكار عبر القراءة 
اإلبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة.

3. تعزيز الحس الوطني والشعور باالنتماء عبر دعم 
القيم الوطنية واإلنسانية.

4. إثراء البيئة الثقافية فـــي المدارس/ المعاهد 
والجامعات بمـــا يدعم الحوار البناء والتســـامح 

وقبول اآلخر.
5. تشـــجيع المشـــاركات المجتمعيـــة الداعمـــة 

للقراءة.
6. العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع 

جودة المحتوى واإلخراج.
7. تقديم مشـــروع ثقافي نموذجي مستدام قائم 

على أسس علمية لتشجيع مشروعات مماثلة.
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التعريف بـ "الطالب المثقف"

وهو خـــاص بجميع طلبة جمهورية مصـــر العربية من 
الصـــف األول االبتدائي حتـــى الصف الثالـــث الثانوي؛ 
للوصـــول بمهاراتهـــم األساســـية في القـــراءة إلى 
المستوى المنشـــود؛ ألخذ موقع متقدم في معدالت 
القـــراءة العالميـــة؛ إذ يواصل الطلبة قـــراءة الكتب 
وتلخيصها على مـــدار العام، ممـــا يجعلهم مؤهلين 
للتنافس مع زمالئهم المشـــاركين وفق آليات ومعايير 
محددة، وتنطلق المنافســـة في سبتمبر من كل عام 
وتنتهي جميع مراحلها في شـــهر أغسطس من العام 
الذي يليه، إذ تم تخصيص جوائز  بقيمة خمســـة ماليين 

جنيه مصري لمجموع الفائزين.

األهداف الخاصة بـ "الطالب المثقف"

1. زيادة وعـــي الطلبة بأهمية القراءة في اكتســـاب 
القيم وتحصيل المعرفة وإنتاجها.

2. جعل القراءة ممارسة يومية لدى جميع المشاركين 
من الطلبة.

3. توظيف مهارات القراءة اإلبـــــداعية الناقدة لـــدى 
الطلبة في جميع النشاطات القرائية.

4. اعتماد القراءة وســـيلة دائمـــة للتعلم الذاتي لدى 
الطلبة.

5. تطوير الحوار البناء بين الطلبة وتشـــجيع قبول اآلخر 
عبر تفاعلهم النشط مع  بيئة ثقافية غنية.

6. االســـتفادة مـــن المحتـــوى القرائي فـــي تطوير 
المهارات الحياتية لدى الطلبة.

ــا 7. مسـاهمة القراءة فـي بناء شخصيـة الطلبـة لغوي�
ا. ا واجتماعي� وثقافي�
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آليات تطبيق "الطالب المثقف"

ن المدرسة/ المعهد منسًقا للمنافسة. 1. ُتعي�

2. تعلـــن المدرســـة/ المعهد عن المســـابقة لجميع 
الطلبة.

3. يتم التسجيل من خالل المدرسة/ المعهد فقط.
4. الدخول إلى الموقع الرســـمي للمشـــروع الوطني 

للقراءة عبر الرابط:
www.nationalreadingprogramme.com

وملء استمارة التسجيل.

خطوات القراءة
• تستمر القراءة طوال العام؛ فيقرأ الطالب ثالثين كتاًبا 
ويلخصها في مدونتـــي اإلنجاز، ويكون بذلك مؤهًال 
لخوض التصفيات األولى على مســـتوى مدرســـته/ 

معهده.

• يتم  وضع مدونتي اإلنجـــاز على الموقع على هيئة 
ملف بصيغة PDF لطباعتها وبدء التلخيص استعداًدا 

للتصفيات األولى.

• يبقى الطالب محـتفًظا بــــ "مدونتي اإلنجاز" األولى 
التصــــفية  لمراحـــــل  بالتلخيص  الخاصتين  والثانية 

التالية.

شروط الكتاب المقروء
ا باللـغة  ـً • عدد الكتب: يقرأ الطالب ثالثين كتابــ
العربية مما يالئم مســـتواه العمري واللغوي.
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• عدد الصفحات: ال يقل الحد األدنى في عدد
الصفحات في معظم الكتب عن:

مالحظة:
يوازن المحكمون بين عدد الصفحات ومســـتوى 
محتوى الكتاب؛ ليقرروا مدى مالءمته لمستوى 

الطالب.

• المحتوى: تكون القراءة متاحة في أي من مجاالت
المعرفة التي يســـتطيع الطالب اســـتيعابها مثل:

(العلوم، الطب، الفلك، القصص، .......)

ويستثنى من ذلك أنواع الكتب اآلتية:      
- كتب المراجع والموسوعات.

- دواوين الشعر الخالصة.
- الكتب المقررة في المناهج.

- المجالت والدوريات.    
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15
صفحة

الصف األول

20
صفحة

الصف الثاني

30
صفحة

الصف الثالث

40
صفحة

الصف الخامس

45
صفحة

الصف السادس

55
صفحة

األول اإلعدادي

65
صفحة

الثالث اإلعدادي

75
صفحة

األول الثانوي

80
صفحة

الثاني الثانوي

35
صفحة

الصف الرابع

60
صفحة

الثاني اإلعدادي

85
صفحة

الثالث الثانوي
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• التنوع:

ال تقل المجـــاالت المعرفية للكتـــب التي يقرؤها 

الطالب عن:
- مجالين في الصفين األول والثاني االبتدائيين.

- ثالثة مجاالت في الصـفوف من الثالــث 
االبتدائي حتى السادس االبتدائي.

- أربعة مجاالت في الصـفوف من األول اإلعدادي 
حتى الثالث اإلعدادي.

- خمسة مجاالت في الصفوف من األول الثانوي
حتى الثالث الثانوي.

شروط التلخيص
"مدونتـــي  في  يقرؤها   التي  الكتب  الطالب  يلخص 

اإلنجاز" األولى والثانية.
ويكون التلخيص متناســـًبا مـــع حجم كل كتاب، ووافًيا 
صفحة يتجاوز  وال  واضحة،  أساسية  فكرة  بتقديم 
الكتاب  عن  األساســـية  المعلومـــات  ذكر  مع  واحدة، 

وتشمل:
- اسم الكتاب وعدد الصفحات.

- اسم المؤلف/ والمترجم إن كان مترجًما.
- اسم دار النشر.
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فئات المشاركين
تتم المنافسة ألربع فئات على النحو اآلتي:

- الفئة األولى: وتشمل الصفين األول والثانياالبتدائيين.         
- الفئة الثانية: وتشمل الصفوف من الثالث االبتدائي  

حتى السادس االبتدائي.
- الفئة الثالثة: وتشمل الصفوف من األول اإلعدادي 

حتى الثالث اإلعدادي.
- الفئة الرابعة: وتشمل الصفوف من األول الثانوي 

حتى الثالث الثانوي.

مراحل التصفيات
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التصفيات األولى:
على مستوى المدرسة/ 

المعهد

المخرجاتالقائمون عليهاالتصفيات

محكمون مختارون من 
المدرسة نفسها/ 

المعهد نفسه.
(مدير المدرسة/ شيخ 

المعهد, أمين المكتبة, 
معلم أول/ معلم مادة 

اللغة العربية)

ترشيح طالٍب واحٍد من كل 
فئة من الفئات األربع.

التصفيات الثالثة:
على مستوى المديرية/ 

المنطقة األزهرية

محكمون مختارون من 
وزارة التربية والتعليم/ 

قطاع المعاهد األزهرية. 
(أحد موجهي العموم 

لمادة اللغة العربية, أحد 
الموجهين األوائل لمادة 

اللغة العربية, أحد 
الموجهين العموم/ 

األوائل لقسم المكتبات)

التصفيات الرابعة:
على مستوى الجمهورية

(الوزارة واألزهر)
(المرحلة األولى)

محكمون من مؤسسة 
البحث العلمي.

اختيار الخمسة األوائل من 
كل فئة من الفئات األربع 

وعددهم (20).

التصفيات النهائية:
على مستوى الجمهورية

(الوزارة واألزهر)
(المرحلة الثانية)

اللجنة العليا من مؤسسة 
البحث العلمي.

- اختيار األول على 
كل فئة وعددهم أربعة.

- اختيار األول منهم  
على مستوى 

الجمهورية.

التصفيات الثانية:
على مستوى اإلدارة 
التعليمية/ األزهرية

محكمون مختارون من 
المديرية/ المنطقة 

األزهرية. 
(أحد الموجهين األوائل 

لمادة اللغة العربية, أحد 
موجهي مادة اللغة 

العربية, أحد موجهي 
المكتبات)

ترشيح طالٍب واحٍد من كل 
فئة من الفئات األربع لكل 

إدارة.

- ترشيح خمسة طالب 
من كل فئة من الفئات 

األربع لكل مديرية 
فيكون العدد (540).

- ترشيح طالب واحد من
كل فئة من الفئات األربع 

لكل منطقة أزهرية 
فيكون العدد (112).
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مالحظات:
الخاصة.                  االحتياجات  ذوي  تشمل  التصفيات  مراحل   .1
2. جميع التصفيات تتم وفـــــق مـعايير خاصـة تسمى 
(مصفوفات التقدير)، يتم نشرها قبل إجراء التصفيات 

بوقت كاٍف.
3. يتم تحديد جدول زمني لخطوات تنفيذ المنافســـة

للعام الدراسي.
4. تجدر اإلشـــارة إلى أنه من الممكـــن أن تطرأ بعض 
التعديالت على المواعيـــد الواردة في هذا الدليل، إذا 

استدعى األمر ذلك.

االحتفاالت والتكريم
ا من نظام المشروع الوطني  تعد الجوائز جزًءا أساســـي�
للقـــراءة في جمهوريـــة مصر العربيـــة، وهي جوائز 
متنوعة تشمل الجوائز المالية ورحالت للعشرين األوائل 
على مســـتوى الجمهورية إلى أكثـــر مكتبات العالم 
تميًزا مثـــل: (المكتبـــة الوطنية في ســـنغافورة أو 

ا. اليابان)، وكذلك ستكون هذه الرحالت مغطاة إعالمي�

وفيما يأتي تفصيل للجوائز المالية المقررة للفائزين 
في "الطالب المثقف": 

مســــــتوى على  األول  بالمركـــز  الفائز  يحصل   .1
وكأس  المثقـــف)  (الطالـــب  لقب  على  الجمهورية 
الطالب المثقـــف، وجائزة مالية قدرها (مليون جنيه 

مصري).
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2. يحصل الفـــــائز بالمركـــز األول على كـــــل فئة من 
الفئات األربع على مســـتوى الجمهورية على جــائزة 
مالية قــدرها (نصف مليون جنيه مصري)، وميدالية 

وشهادة تقدير.

3. يحصل الفائزون بـــالمراكز من الثاني حتى الخامس
من كل فئـــة مـــن الفئـــات األربـــع على جائزة مالية 
قدرها (50 ألـــف جنيه مصـــري)، وميدالية وشهادة 

تقدير لكل منهم.

4. يحصـــل المنســـق والمحكمـــون في المدرســـة/ 
المعهد التي فاز أحد طلبتها بأحد المراكز العشـــرين 
األولى على نسبة 10% من قيمة الجائزة المالية للفائز 

وشهادة تقدير.

5. يحصل سائر الطلبة المتأهلين للمرحلة الرابعة على
وطالبة  طالًبا   (632) وعددهم  الجمهورية  مستوى 
على جائزة مالية قدرها (ألف جنيه مصري) وشـــهادة 

تقدير.  
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التـدريــب 
تتولى مؤسســـة البحث العلمي، الجهة المؤسســـة 
والمنظمة للمشروع الوطني للقراءة،  تدريب جميـــع
على والتحـكيم  التطـبيق  آليـــــات  على  القائـــــمين 
مســـتوى المديريات/ المناطق واإلدارات، وذلك وفق 
الوقت  فـــي  عنها  واإلعالن  تحديدها  يجري  برامج 

المالئم.
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المركز األول
نصف مليون جنيه

المركز الثاني - الخامس
50 ألف جنيه لكل طالب

الفئة األولى (الصفان األول والثاني االبتدائيان)

الفئـــة الثالثة (الصفوف من األول اإلعدادي حتـــى الثالث اإلعدادي)

المركز األول
نصف مليون جنيه

المركز الثاني - الخامس
50 ألف جنيه لكل طالب

المركز الثاني - الخامس
50 ألف جنيه لكل طالب

األول على الطالب
المثقف

مليون جنيه

المركز الثاني - الخامس
50 ألف جنيه لكل طالب

الفئة الثانية (الصفوف من الثالث االبتدائي حتى السادس االبتدائي)

المركز األول
نصف مليون جنيه

الفئة الرابعـــة (الصفوف مـــن األول الثانوي حتى الثالـــث الثانوي)

المركز األول
نصف مليون جنيه
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