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المشـــروع الوطني للقراءة هو مشروع ثقافي تنافسي 
مســـتدام يهدف إلى توجيـــه أطفال المغرب، وشـــبابه 
لمواصلـــة القـــراءة الوظيفية اإلبداعيـــة الناقدة, التي 
تمكنهم من تحصيل المعرفـــة وتطبيقها وإنتاج الجديد 
منها, وصوًال إلى مجتمـــع يتعلم ويفكر ويبتكر, وهو ما 
يتوافق مع الرؤية االستراتيجية إلصالح منظومة التربية 
والتكوين بالمملكة المغربية 2015-2030، ومع النموذج 
التنموي الجديـــد للمملكة الذي تم إقراره ســـنة 2021 
المحـــدد لمقومات االنتقال إلى دولـــة صاعدة، ومن بين  
ركائزه تطوير الرأســـمال البشري بإرســـاء أسس "نهضة 

تربوية" 2035-2021.
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رسالة المشروع الوطني للقراءة
تتمثل رسالة المشـــروع في إحداث نهضة في القراءة 
عبـــر جعلهـــا أولوية لدى فئـــات المجتمـــع المغربي؛ 
لتحقيق اســـتدامة معرفية تسهم في جعل المملكة 
المغربيـــة في الصـــدارة ثقافيا بأطفالها وشــــــبابها 

وسائر مواطنيها.

األهداف االستراتيجية للمشروع 
يهدف المشروع الوطني للقراءة إلى: 

1. تنمية الوعي بأهميـــة القراءة لـــدى المجتمع 
المغربي؛ 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 البيئـــة الثقافية في المدارس والجامعات 
بما يدعم الحوار البناء والتسامح 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 بـُبعد  "األستاذ(ة) المثقف(ة)"
ويختـــص بالتنافس بيـــن جميع مدرســـي التالميذ من 
المستوى الدراسي األول االبتدائي حتى السنة الثانية 
بكالوريا، وهـــو متعلق  باألســـتاذ(ة) القارئ المحصن 
بالمهارات المهنيـــة المؤمن بدور القـــراءة في بناء 
شخصية المدرس(ة) والتلميذ(ة)، إذ يعد نجاحه متطلبا 
البعــد يعنى  أساســــــيا الســـتدامة المشـروع، وهذا 
مســـتوى  على  المثقـــف(ة)"  "األســـتاذ(ة)  بتحديــــد 
المدرسين المشــــــاركين فـــي المملكة وفـــق آليات 
ومعايير محددة، وتنطلق المنافســــــة في شتنبر من 
كل عام وتتم التصفيات النهائيـــة  في شهر يوليوز من 

العام الدراسي نفسه.

األهداف الخاصة بـُبعد "األستاذ(ة) المثقف(ة)"
1. تعميــــــق قناعة الُمدرسين بأهمية القــــراءة في 

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

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

أدائهم المهني وحل مشكالتهم اليومية.
4. تقديم األســـاتذة واألستاذات نموذجًا يحتذى بــــــه  

للتالميذ في مهارات القراءة اإلبداعية الناقدة.
5. االرتقاء بمساهمة المدرسين في النهضة التربوية 

والثقافية واالجتماعية.
6. دعـــم قـــدرات المدرســـين المعرفيـــة والمهارية 

لتحســـين تنفيذ المناهج عبر القراءة الهادفة.
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آليات تطبيق ُبعد "األستاذ(ة) المثقف(ة)"
1. ينتـــدب المديـــر اإلقليمي منســــــقا لمنافســــــة 
المديرية  مســـتوى  على  المثقف(ة)"  "األســـتاذ(ة) 

اإلقليمية.

2. تعلــــــن المديرية اإلقليميـــة واألكاديمية الجهوية 
للتربيـــة والتكوين عــــــن المنافســــــة لجميــــــع 

المدرسين.

3. التســــــجيل فـــي المنافســــــة يكـــون فردًيا من 
المدرس(ة) نفسه(ها).

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

www.nationalreadingprogramme.com
وملء استمارة التسجيل.

5. يبدأ المشـــارك في القراءة ثم التلخيص في الموقع 
اإللكتروني.

شروط الكتاب المقروء

• عـــدد الكتب: يقـــرأ المدرس (ة) ثالثيـــن كتاًبا باللغة 
العربيـــة أو األمازيغيـــة، تكـــون مالئمـــة في عدد 
صفحاتهـــا لمســـتوى األســـاتذة مع االلتـــزام بتنوع 

المجاالت وفق ما ورد في الدليل.

• المحتوى: يكون مالئًما لمستوى المدرسين، وتكون
القــــراءة متاحــــة في أي مـــن مجـــاالت المعرفة

الثقافية واألكاديمية والمهنية.

ويستثنى من ذلك أنواع الكتب اآلتية:
ذات  العامة  المصادر  أو  المعاجم،  أو  الموسوعات،   -
الطابع الموسوعي، مثل كتاب األغاني أو الموسوعة 

العربية ...
- الكتب المقررة في المناهج.

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

- كتب أحكام الّتالوة والّتجويد.
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• التنـــوع: ال تقـــل مجــــــاالت الكتب التـــي يقرؤها  
المدرس(ة) عن خمســـة مجاالت معرفية مثل: األدب 
والفلسفة  والعلوم  أدبية"  "قصة ,مسرحية, دراسات 

وعلم النفس والتربية والتنمية البشرية... 

• التلخيـــص: يتـــــــــم تلخيص الكتب فـــي الموقـــع 
اإللكتروني. ويكون التلخيص متناســـبا مع حجم كل 

كتاب، ووافيا بتقديم فكرة أساسية واضحة.

يتضمن الملخــــص المعــــلومات األســـــاسية عن
الكتاب وتشمل:

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

- اسم دار النشر وبلد طباعة الكتاب.
- سنة نشر الطبعة المقروءة.
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مراحل التصفيات

التصفيات األولى:
على مستوى  

المديرية اإلقليمية.

المخرجاتالقائمون عليهاالتصفيات

محكمون مختارون 
من المديرية 

اإلقليمية.

ترشيح  ترشيح 
مدرس(ة) واحد(ة 

لكل مديرية 
إقليمية.

التصفيات الثانية:
على مستوى 

األكاديمية 
الجهوية للتربية 

والتكوين.

لجنة تحكيم 
تختارها األكاديمية 

الجهوية للتربية 
والتكوين.

ترشيح عدد 
متناسب مع عدد 

أساتذة كل 
أكاديمية جهوية 
للتربية والتكوين 

حسب ما هو محدد 
في الجدول 

أسفله**، فيكون 
العدد (39).

التصفيات النهائية:
على مستوى 

المملكة.

اللجنة العليا من 
مؤسسة البحث 

العلمي.

ترشيح العشرة 
األوائل على 

مستوى المملكة 
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 لذلك.
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جدول أعـــداد أعـــداد المدرســـين المؤهلين 
لإلقصائيات الوطنية عن كل أكاديمية:

فئات األكاديميات

الكبيرة جدا

مجمـــوع المؤهليـــن للمنافســـة على صعيـــد المملكة

األكاديمية

الدار البيضاء سطات

عدد المديريات

16

عدد المدرسين
المؤهلين

39

عدد المدرسين المؤهلين

5

الكبيرة

األكاديمية

فاس-مكناس

الرباط-سال-القنيطرة

طنجة-تطوان-الحسيمة

مراكش-آسفي

عدد المديريات

9

7

8

8

عدد المدرسين المؤهلين

4

4

4

4

المتوسطة

األكاديمية

الشرق

بني مالل-خنيفرة

درعة تافاللت

سوس ماسة

عدد المديريات

8

5

5

6

عدد المدرسين المؤهلين

3

3

3

3

الصغيرة

األكاديمية

كلميم واد نون

العيون الساقية الحمراء

الداخلة وادي الذهب

عدد المديريات

4

4

2

عدد المدرسين المؤهلين

2

2

2
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االحتفاالت والتكريم
تعد الجوائز جزًءا أساســـيا من نظام المشروع الوطني 
للقراءة فـــي المملكة المغربية، وهي جوائز متنوعة 
تشـــمل الجوائز المالية ورحالت ثقافيـــة لألوائل على 
مســـتوى المملكة، وســـتكون هذه الرحالت مغطاة 

إعالميا.

التـدريــب 
تتولى مؤسســـة البحث العلمي، الجهة المؤسســـة 
والمنظمة و الراعية للمشروع الوطني للقراءة، تدريب 
التطـبيق والتحــكيم،  آليـــــات  القائمين على  جميـــع 
على مســـــــــتوى المديريات اإلقليمية واألكاديميات 
الجهوية، وذلك وفق برامج يجـــري تحديدها واإلعالن 

عنها في الوقت المالئم. 
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