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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.



التعريف بـ "القارئ الماسي"
ويختص بالتنافس بيـــن جميع طلبة جامعات جمهورية 
مصر العربيـــة؛  إذ يواصل طلبة الجامعات قراءة الكتب 
وتلخيصها على مـــدار العام، ممـــا يجعلهم مؤهلين 
للتنافس مع زمالئهم المشـــاركين وفق آليات ومعايير 
محـــددة، ويعد هذا البعد مكمًال لمـــا تم تحقيقه في 
البعـــد األول، وضمانًا الســـتكمال المشـــهد القرائي 
المصري واســـتدامته، وتنطلق المنافسة في سبتمبر 
مـــن كل عـــام وتنتهـــي جميـــع مراحلها في شـــهر 
أغســـطس من العام الذي يليه، إذ تـــم تخصيص جوائز 

بقيمة خمسة ماليين جنيه مصري لمجموع الفائزين.

ـ "القارئ الماسي" األهداف الخاصة ب
1. تعميق إيمان طلبـــة الجامعات بأهمية القراءة في 

اكتساب القيم وتحصيل المعرفة وإنتاجها.
2. جعل القراءة ممارسة يومية لدى جميع المشاركين 

من طلبة الجامعات. 
3. توظيف مهارات القراءة اإلبداعية الناقدة لدى طلبة 

الجامعات في جميع النشاطات القرائية.
4. تعزيـــز البنية المعرفية التخصصيـــة والعامة لطلبة 
الجامعات عبر التعلم والتقويـــم الذاتيين بما يضمن 

تقدمهم األكاديمي والعملي.
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 طلبة الجامعات.
7. التفاعـــل اإليجابـــي لطلبـــة الجامعات مـــع القضايا 

العلمية والثقافية في الجامعة والمجتمع.
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آليات تطبيق "القارئ الماسي"
1. تعميم المشـــروع على جميع الجامعـــات والكليات.
2. ُتعِلـــم كل كليـــة طالبها بالمشـــروع عبـــر بريدهم 

اإللكتروني وعبر المواقع اإلعالمية التابعة للكلية.
3. التســـجيل في المنافســـة يكون فردًيا من الطالب 

نفسه.
4. يدخـــل الطالـــب إلى الموقع الرســـمي للمشـــروع 

الوطني للقراءة عبر الرابط:
www.nationalreadingprogramme.com

ويمأل استمارة التسجيل.
5. تـــزود مؤسســـة البحـــث العلمي المســـؤول عن 
الجامعات بحســـاب على الموقع اإللكتروني لالطالع 

على أسماء طلبة الجامعات المشاركين وبياناتهم.

خطوات القراءة
تســـتمر القراءة طوال العام؛ فيقرأ الطالب ثالثين كتاًبا 
ويلخصهـــا في الموقـــع اإللكترونـــي حتى يصل إلى 
لخـــوض  مؤهـــًال  بذلك  ويكون  كتاًبا،  ثالثيـــن  تلخيص 

التصفيات األولى على مستوى كليته.
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شروط الكتاب المقروء
االطالع  بالطالب  يحسن  القراءة  في  الشــــــروع  قبل 

على الشروط التاليـــة، مع مالحظة أن اإلخالل بأي من 
فرص من  يقلل  سوف  بعضهـــا  أو  الشــــــروط  هذه 
المشـــاركة في المنافســـة، أو يقلل من فرص الفوز 

فيها:

• عدد الكتب: ثالثون كتاًبا باللغة العربية.

• المحتوى: يكون مالئًما للمستوى الجامعي.

• التنوع: تتنوع الكتب فيما ال يقل عن خمسة مجاالت
مــعرفية أسـاسية,مثـــل: األدب: "قصة، مسرحـية، 
دراســات أدبيـــــة" والعلوم والفلسفة وعلم النفس 

والتربية والتنمية البشرية...
• ويستثنى من ذلك أنواع الكتب اآلتية:

- الموســـوعات، أو المعاجم، أو المصادر العامة 
ذات الطابع الموســـوعي، مثـــل كتاب األغاني

أو الموسوعة العربية...
- دواوين الشعر الخالصة.

- المجالت أو الدوريات المشابهة للمجالت. 

• شروط التلخيص:
- أن يتـــم تلخيص الكتب في الموقع اإللكتروني، 
ويكون التلخيص متناســـًبا مـــع حجم كل كتاب،

ووافيا بتقديم فكرة أساسية واضحة.   

- أن يتضمن الملخص المعلومات األساســـية عن
الكتاب وتشمل:

- اسم الكتاب وعدد الصفحات.
- اسم المؤلف/ والمترجم إن كان مترجًما.

- اسم دار النشر.



مراحل التصفيات

مالحظة:
تجـــدر اإلشـــارة إلى أنه مـــن الممكـــن أن تطرأ بعض 
التعديالت على المواعيد الـــواردة في هذا الدليل، إذا 

استدعى األمر ذلك.
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التصفيات الثانية:
على مستوى الجامعة

المخرجاتالقائمون عليهاالتصفيات

لجان تحكيم المرحلة 
األولى أنفسهم

- ترشيح العشرة 
األوائل على مستوى 

كل جامعة مشاركة 
تابعة لوزارة التعليم 

العالي، ويتم اختيار 
الثالثة األوائل منهم. 

- ترشيح العشرين 
األوائل على مستوى 

جامعة األزهر .
(للمشاركة في 

التصفيات النهائية.)

التصفيات النهائية:
على مستوى 

الجامعات
(الوزارة واألزهر)

اللجنة العليا من 
مؤسسة البحث 

العلمي.

اختيار العشرة األوائل 
على مستوى 

الجامعات كلها، 
وترتيبهم من األول 

إلى العاشر.

التصفيات األولى:
على مستوى الكلية

ترشيح 10% من عدد 
الطالب المشاركين 

على مستوى كل كلية

لجان خاصة تضم كل 
لجنة اثنين من 

أساتذة الجامعة أو 
الُكّتاب من 

متخصصي اللغة 
العربية وآدابها، 

وسبق لهم التدريس 
في الجامعة
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االحتفاالت والتكريم
ا من نظام المشروع الوطني  تعد الجوائز جزًءا أساســـي�
للقـــراءة في جمهوريـــة مصر العربيـــة، وهي جوائز 
متنوعة تشمل الجوائز المالية ورحالت للعشرة 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 للجوائـــز المالية المقررة للفائزين 
في "القارئ الماسي":

1.  يحـصل الفائـــــز بالمركــــز األول عـلى مســـتــوى
الجمهورية على لقب (القـــارئ الماســـي)، وكأس 
القارئ الماســـي، وجائزة مالية قدرها (مليون جنيه 

مصري). 

2. يحصـــل الفائـــز بالمركـــز الثانـــي على مســـتوى 
الجمهورية على جائـــزة مالية قدرها (نصف مليون 

جنيه مصري) وميدالية، وشهادة تقدير.

3. يحصـــل الفائـــز بالمركـــز الثالـــث على مســـتوى 
الجمهورية علـــى جائزة مالية قدرهـــا (ربع مليون 

جنيه مصري) وميدالية، وشهادة تقدير.

4.  يحـصل الفائـزون بالمراكـــز من الرابع إلى العاشـــر  
ماليــــــة جائزة  على  الجمهورية  مســــــتوى  على 
قدرها (100 ألـــف جنيه مصري) وميدالية، وشـــهادة 

تقدير لكل منهم.

5. يحصـــل المنســـقون والمحكمـــون الذيـــن فاز أحد 
طلبتهم بأحد المراكز العشرة األولى على نسبة %10 

من قيمة الجائزة المالية للفائز وشهادة تقدير.

6. يحصل ســـائر الطلبة الفائزين بأحد المراكز العشـــرة 
األولى على مســـتوى كل جامعة على شهادة تقدير.


