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

األزهر الشريف ورسالته.



02

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 "المعلم المثقف"
ويختص بالتنافس بين جميع معلمي الطلبة من الصف 
األول االبتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وهو متعلق 
المؤمن المهنية  بالمهارات  المحصن  القارئ  بالمعلم 
بدور القراءة في بناء شخصية المعلم والطالب، إذ يعد 
نجاحه متطلًبا أساســــــًيا الســـتدامة المشـروع، وهذا 
البعــد ُيعنى بتحديـد "المعلم المثقف" على مستوى 
آليات  الجمهوريـــة وفق  المشـــاركين في  المعلمين 
ومعايير محددة، وتنطلق المنافســـة في سبتمبر من 
كل عام وتنتهي جميع مراحلها في شهرأغسطس من 
العـــام الذي يليه، إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمســـة 

ماليين جنيه مصري لمجموع الفائزين.

األهداف الخاصة بـ "المعلم المثقف"
1. تعميـــق إيمـــان المعلـــــمين بأهمية القـراءة في

اكتساب القيم، وتحصيل المعرفة وإنتاجها.
2. ترســـيخ ممارســـة القـــراءة اليوميـــة لدى  جميع

المشاركين من المعلمين.
3. تمكين المعلمين من توظيف القراءة في تحســـين 

أدائهم المهني وحل مشكالتهم اليومية.
4. تقديم المعلميـــن نموذجًا يحتذى بـــه للطلبة في 

مهارات القراءة اإلبداعية الناقدة.
5. زيادة مدى مساهمة المعلمين في الحراك التربوي 

والثقافي واالجتماعي.
6. دعم منظومة المعلمين المعرفية لتحســـين تنفيذ 

المناهج عبر القراءة الهادفة. 
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آليات تطبيق "المعلم المثقف "
1. يكون منســـق منافســـة "المعلـــم المثقف " في 
المدرســـة/ المعهد هو نفســـه منســـق "الطالب 

المثقف ". 
2. تعلن المدرسة/ المعهد عن المنافسة لجميع 

المعلمين.
3. التســـجيل في المنافســـة يكون فردًيا من المعلم 

نفسه.
4. الدخول إلى الموقع الرســـمي للمشـــروع الوطني 

للقراءة عبر الرابط:
www.nationalreadingprogramme.com

وملء استمارة التسجيل.
5. يبدأ المشـــارك في القراءة والتلخيص في الموقع

اإللكتروني.

شروط الكتاب المقروء

• عدد الكتب: يقرأ المعلم ثالثين كتاًبا باللغة العربية، 
لمستوى  صفحاتهـــا  عـــدد  فـــي  مالئمة  تكون 

المعلمين.

• المحتوى: يكون مالئًما لمستوى المعلمين، وتكون
المعرفة مجـــاالت  مـــن  أي  في  متاحـة  القـراءة 

الثقافية واألكاديمية والمهنية.

ويستثنى من ذلك أنواع الكتب اآلتية:
- الموسوعات، أو المعاجم، أو المصادر العامة 

ذات الطابع الموسوعي، مثل كتاب األغاني أو
الموسوعة العربية  ...

- دواوين الشعر الخالصة.
- الكتب المقررة في المناهج.

- المجالت والدوريات المشابهة للمجالت.
- كتب قواعد اللغة العربية.

- كتب أحكام الّتالوة والّتجويد.
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• التنـــوع: ال تقل مجـــاالت الكتب التي يقرؤها المعلم 
عن خمسة مجـــاالت معرفية أساســـية مثل: األدب: 
والعلوم أدبيـــــة"  دراســـــات  مسرحـية،  "قصة، 
 والفلسفة وعلم النفس والتربية والتنمية البشرية... 

• التلخيــــــص: يتــــــم تلخيص الكتب فـــي الموقـــع  
اإللكتروني. ويكون التلخيص متناســـًبا مع حجم كل 

كتاب، ووافًيا بتقديم فكرة أساسية واضحة.   

يتضمن الملخـص المعـلومات األســـــاسية عن
الكتاب وتشمل:

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

- اسم دار النشر.



مراحل التصفيات

التصفيات األولى:
على مستوى المدرسة/ 

المعهد

المخرجاتالقائمون عليهاالتصفيات

مدير المدرسة وأمين 
المكتبة، وأحد موجهي 

اإلدارة التعليمية/ 
األزهرية.

ترشيح معلم واحد من كل 
مدرسة/ معهد.

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 معلم واحد من كل 
إدارة.

التصفيات الثالثة:
على مستوى المديرية/ 

المنطقة األزهرية

لجنة تحكيم تختارها وزارة 
التربية والتعليم/ قطاع 

المعاهد األزهرية.
(أحد موجهي العموم 

لمادة اللغة العربية, أحد 
الموجهين األوائل لمادة 

اللغة العربية, أحد 
الموجهين العموم/ 

األوائل لقسم المكتبات)

- اختيار العشرة األوائل 
على مستوى كل 

مديرية، واختيار الثالثة 
األوائل منهم.

- اختيار العشرة األوائل 
على مستوى كل 

منطقة أزهرية، واختيار 
األول منهم.

(للمشاركة في التصفيات 
النهائية.)

التصفيات النهائية:
على مستوى 

الجمهورية
(الوزارة واألزهر)

اللجنة العليا من 
مؤسسة البحث 

العلمي.

ترشيح العشرة األوائل 
على مستوى 

الجمهورية وترتيبهم 
من األول إلى العاشر.
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مالحظة:
تجـــدر اإلشـــارة إلى أنه مـــن الممكـــن أن تطرأ بعض 
التعديالت على المواعيد الـــواردة 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 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 "المعلم المثقف":

1. يحصـل الفائـــــز بالمـــــركز األول على مســــــتـوى
المثقـــف)، وكأس (المعلـــم  الجمهورية على لقب 

(مليـــون جنيه  المعلم المثقف، وجائزة مالية قدرها 
مصري). 

2.  يحصـــل الفائـــز بالمركـــز الثانـــي على مســـتوى 
الجمهورية على جائزة ماليـــة قدرها (نصف مليون 
تقديـــر. وشـــهادة  وميداليـــة  مصـــري)  جنيـــه 

3. يحصـــل الفائـــز بالمركـــز الثالـــث على مســـتوى 
الجمهوريـــة على جائـــزة قدرها(ربع مليـــون جنيه 
تقديـــر. وشـــهادة  وميداليـــة  مصـــري) 

4. يحصل الفائـزون بالمراكـــز مـــن الرابع إلى العاشـــر  
ماليــــــة جائزة  على  الجمهورية،  مســــــتوى  على 
وميدالية وشـــهادة  (100 ألف جنيه مصري)،  قدرها 

تقدير لكل منهم.
5. يحصـــل المنســـقون والمحكمـــون الذيـــن فاز أحد 
معلميهم بأحد المراكز العشـــرة األولى على نســـبة 
10% من قيمة الجائزة المالية للفائز وشـــهادة تقدير.
6. يحصل سائر المعلمين الفائزين بأحد المراكز العشرة 
األولى على مســـتوى كل مديريـــة/ منطقة على 

شهادات تقدير لكل منهم.
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التـدريــب 
تتولى مؤسســـة البحث العلمي، الجهة المؤسســـة 
تدريب جميـــع للقراءة،  الوطني  للمشروع  والمنظمة 
على والتحـــــكيم،  التطـبيق  آليـــــات  على  القائمين 
مســــــتوى المديريـــات/ المناطـــق واإلدارات, وذلك 
الوقت في  عنها  واإلعالن  تحديدها  يجري  برامج  وفق 

المالئم.

المركز األول
مليون جنيه

المركز الثاني
نصف مليون جنيه

المركز الثالث
ربع مليون جنيه

المراكز من الرابع
إلى العاشر

100 ألف جنيه مصري


