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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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أوال: التعريف بـ "المؤسسة التنويرية"

ويختص بالتنافـــس بين المؤسســـات التي تعنى بالتربية 
والتعليـــم والثقافة واإلعـــالم والمجتمـــع  للحصول على 
المراكز األولـــى األكثر دعما ألهداف المشـــروع الوطني 

للقراءة بأبعاده األربعة وفق آليات ومعايير محددة.

ثانيا: األهداف الخاصة بـ "المؤسسة التنويرية"

تطوير رؤية المؤسســــــة لمجمل برامجها وأنشطتها   .1
المقدمة لدعم أهداف المشروع الوطني للقراءة.

2. رفــــــع كفــــــاءة المؤسســــــسات فــــــي تحليــــــل 
حاجـــاتها وتقويمها بما يدعم أهداف المشروع الوطني 

للقراءة بأبعاده األربعة.
3. تحفيز المؤسســـة لزيادة اســــــتثمار طاقاتها البشرية 
والمادية فــــــي ابتــــــكار برامج فاعلة لبلـــوغ أهداف 
القراءة ألكبر عدد من المســـتفيدين من المؤسســـات 

والفئات واألفراد.
4. توجيه المؤسســــــة لتحفيز كوادرها نحو جعل القراءة 

ممارسة يومية لديهم.

ثالثا: المؤسسات المعنية بالمنافسة

كل مؤسســـة معترف بها رســـميا من الجهات المختصة
في جمهورية مصر العربية، وتشـــمل المؤسسات اآلتية:

• المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد األزهرية.
• الجامعات الحكومية واألزهرية والخاصة.

• المؤسسات اإلعالمية الحكومية واألزهرية والخاصة.
• مؤسسات العمل المدني واألهلي.

• المؤسسات العاملة في جميع مجاالت العمل االقتصادي.
•  المكتبات العامة.

• دور النشر.
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رابعا: اإلجراءات
1. زمن المنافســـة تنطلق المنافســــــة في شهر 
سبتمبر من كل عام  وتنتهي جميع مراحلها في 

شهر أغسطس من العام الذي يليه.
2. التسجيل في المنافسة

1. الدخول إلى الموقع الرســـمي للمشـــروع الوطني
للقراءة عبر الرابط:

www.nationalreadingprogramme.com
بالتسجيل إشعارا  الخاصة  2. مـــــــــلء االســــــتمارة 

بالمشاركة في المنافسة.

3 . َتسلم نموذج التقرير المعتمد.

4.  تعـــد نهاية شــــــهر فبراير موعــــــدا نهائيــــــا 
لمشاركة المؤسسات في المنافسة.

خامسا: شروط االشتراك في المنافسة
1. أن تكــــــون الخدمة المقدمة جزءا مـــن برنامج 

تتبناه المؤسسة بصورة دائمة..
2. وضــــــع خطـــة شــــــاملة تتضمن األهــــــداف 
واإلجـــراءات والقائمين على التنفيـــذ  والتقييم 
والتوقيت موزًعا على األشــــــهر في الفترة من 

بداية المشروع حتى نهايته.
3. أن يغطــــــي البرنامـــج قطاًعـــا واســــــًعا مـــن 

المؤسسات والفئات واألفراد.
4. أن تكـــون جميع الخدمات موثقـــة وفق األصول، 
مثل: ( تقارير اإلنجاز، الصور، الفيديوهات والروابط، 
أخبار صحفيـــة، المراســـالت والمكاتبات، محاضر 
االجتماعات والورش، اســـتبانات قياس األثر، جوائز 
وشـــهادات التقديـــر الخاصة باإلنجـــاز، مذكرات 
التفاهـــم والتعاقـــدات، غير ذلك مـــن الوثائق).
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5. االحتفـــاظ بتقاريـــر دوريـــة عن الخدمـــات التي 
قدمتهـــا المؤسســـة وفق الخطـــة المقدمة.
6. الســــــماح للجنــــــة التقويــــــم بالتحقق مـــن 
الخدمات المقدمة بالطريقة التي تراها مالئمة.
7. أن تكون الخدمات المقدمة خاصة بالمنافسة ولم 

تتم المشاركة بها في مسابقات أخرى.
8. أن تكـــون الخطـــة والخدمـــات المقدمة خاصة 
المهام  أصيال مـــن  وليســـت جزءا  بالمنافســـة 

الوظيفية للمؤسسة المشاركة.
9. أن تكون البرامج واإلجـــراءات والمخرجات الخاصة 
بالمشـــاركة حديثة وفي حالة امتـــداد البرنامج 
اإلجراءات  المشـــاركة حداثـــة  تراعى في عـــام 

والمخرجات. 

إرشادات مهمة
1. يتضمن نموذج المشاركة ما يأتي:

• نبذة مختصرة للتعريف بالمؤسســـة وأهدافها 
بحيث ال تتجاوز 300 كلمة.

• مجـــاالت المســـاهمة المتوقعـــة فـــي دعم 
أهداف المشروع الوطني للقراءة.

أن  المتوقع  والفئـــات واألفـــراد  المؤسســـات   •
المتوقـــع  والعـــدد  المســـاهمات  تشـــملها 

لألفراد المستفيدين.

2. تحديد أســـماء فريق العمل والقســـم المسؤول 
عـــن التنفيذ وأســـمائهم مـــع بيـــان مهامهم.

3. إعـــداد ملـــف خـــاص باإلســــــهامات والخدمات 
المقدمـــة لدعم أهـــداف المشــــــروع الوطني 
للقراءة يتضمن كل المستندات والتقارير الموثقة 
لإلســـهامات واألنشـــطة كافة وفقا لما ورد في 
البند الثاني من شـــروط االشتراك في المنافسة.
مالحظة: تجـــدر اإلشـــارة إلى أنه مـــن الممكـــن أن تطرأ 

بعض التعديالت على المواعيد الواردة في هذا الدليل.
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سادسا: مجاالت الخدمة المتوقعة من المؤسسات

يتوقع أن تكون البرامج المقدمة من المؤسســــــة لدعم 
أهداف المشـــروع الوطني إبداعية ومبتكرة.

( أمثلة وأفكار مقترحة للخدمات المقدمة )
1. اإلنشاءات: بناء قاعــــــات خاصــــــة بالمكتبات، أو إجراء 
تحســــــينات إنشـــائية على األبنية المكتبيـــة القائمة.
2. الكتب والمكتبـــات: تزويد المكتبات بالكتب أو البرامج 

الرقمية أو األجهزة أو األثاث.
3. اإلعالم: رعايـــة برامج أو إجـــراءات إعالميـــة أو إعالنات 
خاصة بالمشروع في الصحف أو اإلذاعة أو التلفاز أو وسائل 

التواصل االجتماعي.
4. المســـابقات والجوائز: رعاية مسابقات داعمة ألهداف 
المشروع الوطني للقراءة بأبعاده األربعة، أو تقديم جوائز 
إضافيـــة لفئة مـــن المؤسســـات أو األفراد لزيـــادة عدد 
المستفيدين بالجوائز، مع األخذ في االعتبار أال تكون قيمة 
الجوائز هي المعيار وإنما ارتباطها بدعم أهداف المشروع 

وانتشارها وتأثيرها ومدى االبتكار فيها.
5. مجاالت أخرى: أي مجاالت أخرى تبتكرها المؤسســــــة 
فـــي أي مجال يدعم أهداف المشـــروع الوطني للقراءة 

بأبعاده األربعة.

سابعا: التصفيات 
1. تقدم المؤسســـة تقريرهـــا النهائي خالل شـــهرمايو.
2. تتابع اللجان الخاصة بالمشـــروع الخدمات التي قدمتها 

جميع المؤسسات المشاركة في المنافسة.
3. ُتجري لجان خاصة (وبالتنســــــيق مـــع الجهات المعنية 
ومؤسســـة البحث العلمـــي) تقييم الخدمـــات المقدمة 
للمشـــروع من جميع المؤسســــــات في ضـــوء المعايير 
المحـــددة فـــي (مصفوفـــات التحكيم)، وذلـــك من خالل:

أ . االطالع على الملفات والوثائق وتقييمها.
ب . مناقشـــة المؤسسة المشاركة حول محتوى الملف 

المقدم.
ج. الزيارات الميدانية الدورية.
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4. تتم التصفيات على ثالث مراحل:  
تصفيات المرحلة األولى: يتم فيها ترشيح أفضل ثالثين 

مؤسسـة. 
تصفيات المرحلة الثانية: ويتم فيها ترشيح أفضل عشر 

مؤسسات منها.
تصفيات المرحلة النهائية: يتم تحديد المؤسســــــات 
الفائــــــزة بالمراكز الخمســـة األولى على مســــــتوى 
الجمهوريـــة من خالل لجنــــــة خاصة من مؤسســــــة 

البحـــث العلمي.

ثامنا: معايير التحكيم 
تســـتخدم هذه المعايير فـــي تقييم إنجازات المؤسســـة 
المشـــاركة، من خالل مالحظة فعاليتها ومستوى اإلبداع 
واالبتـــكار واألهمية والشـــمول واالنتشـــار والمشـــاركة 

الجماعية فيها.
المعيار األول:

 تفعيـــل العمليـــة اإلدارية بمـــا يخدم أهداف المشـــروع.
• التخطيط.

• التنظيم الفعال.
• المتابعة والتقويم.

المعيار الثاني:
توظيـــف المكتبـــة وإثراؤها بما يخدم أهداف المشـــروع:
• إضافـــة كتب جديدة للمكتبات المؤسســـية أو العامة أو 

المدرسية أو غيرها.
• تنظيم زيارات جماعية إلى المكتبات العامة أو المدرسية 

أو األماكن الثقافية. 
• إعداد أنشـــطة وبرامج مكتبية للتشـــجيع على القراءة.
• إقامـــة مكتبات للمـــدارس أو المؤسســـات التربوية أو 

االجتماعية أو غيرها.
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المعيار الثالث:
تنفيذ إجراءات داعمة ألهداف المشروع :

• توفيـــر برامج تدريبية لألداء القرائي للطلبة بصفة خاصة, 
والقراء بصفة عامة.

• إجراء المســـابقات والفعاليات الدورية الخاصة بالقراءة أو 
تطويرها.

• إقامة النشـــاطات فـــي اإلجازات واســـتثمارها بما يدعم 
أهداف المشروع بأبعاده األربعة.

المعيار الرابع: 
اســـتثمار المـــوارد البشـــرية والماديـــة لخدمـــة أهداف 

المشروع:
• توظيف جانب من الموارد المالية والعالقات العامة خدمة 

األهداف المشروع.

• اســـتخدام وســـائل متعددة فعالة لإلعالن عن المشروع 
ونشره على أوسع نطاق.

• اســـتخدام التكنولوجيا والبرامـــج والتقنيات الحديثة في 
إدارة المشروع.

• تفعيل المشاركة الجماعية والعمل بروح الفريق.

المعيار الخامس: 
المستفيدون من المشروع:

• نسبة المســـتفيدين من خدمة المؤسسة المشاركة في 
دعمها للقراءة.

• مدى تأثير خدمات المؤسســـة المشاركة في تأهل عدد 
من الفائزين على مستوى منافسات المشروع.

المعيار السادس:
مدى دعم إدارة المؤسسة ألهداف المشروع:

• الوعي العام لدى إدارة المؤسســـة برســـالة المشـــروع 
وأهدافه.

• تقديم الورش التدريبية الفعالة لخدمة أهداف المشروع 
داخل المؤسسة وخارجها.

• مستوى الشراكات مع المؤسســـات األخرى وذات الصلة 
بما يدعم أهداف المشروع.
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تاسعا: االحتفاالت والتكريم
تعد الجوائز جزءا أساســــــيا من نظام المشـــروع الوطني 
للقراءة في جمهورية مصر العربية. وفيما يلـــي تفصيل 
للجوائـــز والمكافآت المقـــررة للفائزين في "المؤسســـة 

التنويرية".
1. تحصــــــل المؤسســـة الفائــــــزة بالمركـــز األول على 
مســــــتوى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة علــــــى لقب 
(المؤسســــــة التنويرية) وجائزة ماليـــة قدرها (مليون 

جنيه مصري).
2. تحصل المؤسســــــة الفائــــــزة بالمركــــــز الثاني على 
مســــــتوى الجمهورية على جائزة مالية قدرها (نصف 

مليون جنيه مصري) وشهادة تقدير.
3. تحصل المؤسســــــة الفائــــــزة بالمركــــــز الثالث على 
مســــــتوى الجمهورية على جائزة ماليـــة قدرها (ربع 

مليون جنيه مصري) وشهادة تقدير.

4. تحصل المؤسســــــة الفائــــــزة بالمركــــــز الرابع على 
مســــــتوى الجمهورية على جائـــزة مالية قدرها (100 

ألف جنيه مصري) وشهادة تقدير.
5. تحصل المؤسســـة الفائــــــزة بالمركـــز الخامس على 
مســــــتوى الجمهورية على جائـــزة مالية قدرها (100 

ألف جنيه مصري) وشهادة تقدير.
6. تخصــــــص مكافأة ألفضــــــل فكرة إبداعيــــــة إلحدى 
المؤسســـات وإن لـــم تكـــن هـــي المؤسســـة الفائـــزة.

7. تمنح شـــهادات تقدير لكل المؤسسات المشاركة.

عاشرا: التـدريــب
تتولى مؤسســــــة البحث العلمي، الجهة المؤسســــــة 
والمنظمة للمشـــروع الوطني للقراءة التدريب والتعريف 
بالمنافسة وآلياتها ومعايير التحكيم لجميع القائمين على 
التنفيذ في المؤسسات المشاركة، وذلك وفق برامج يجري 

تحديدها واإلعالن عنها في الوقت المالئم.
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