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   حول جائزة أفضل ناشر عربيبيان إعالمي 

 

البذل والعطاء لتقديم األفضل نحو ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة والتشجيع  من  في إطار تحفيز الناشرين العرب على مزيد  

م ظّل  في  القراءة  ك على  جائحة  تداعيات  عانوه جراء  "  ورونا،ا  باسم  جائزة  استحداث  ناشر عربيتم  " ضمن  أفضل 

وذلك  للكتاب،  الدولي  القاهرة  معرض  يمنحها  التي  الجوائز 

العامة  المصرية  والهيئة  العرب  الناشرين  اتحاد  بين  بالتعاون 

  نيه .ألف ج 40بقيمة  للكتاب 

للكتاب و الدولي  القاهرة  معرض  هامش   ال  دورتهفي    على 

تحكيم، عقد 53 لجنة  أفضل    ت    اجتماعها ناشر عربي  جائزة 

اإلثنين   يوم  الدكتور شريف برئا   2022  يناير  31النهائي  سة 

كلي  عميد  القاهرة    ب اد اآلة  شاهين  كلجامعة  من    وعضوية 

نوبار جورج  الطباعة    الدكتور  بكلأستاذ  الفنون    يةوالنشر 

زينب التطبيقية   الكاتب   والكاتبة  و  عزت   عفيفي  الصحفي 

 القحماوي.

 كالتالي: الجائزة كانت  ومعايير تحكيمن شروط تذكير أيجدر الو

 . جودة اإلنتاج والطباعة طبقًا لمعايير الجودة -1

 .األغلفة ومدى مناسبتها لعنوان الكتاب وإخراجه تصميم -2

 .المحتوى ومدى احترام الملكية الفكرية تقييم -3

 .رفة والنشرتنوع اإلصدارات في مجال المع  -4

 .ا دار النشرالجوائز التي حصلت عليه -5

 .اخطة عمل دار النشر في ظل جائحة كورون -6

 .بيانات دار النشر وعناوينها والموقع اإللكتروني -7

 .تخصص الدار في مجاالت النشر-8



 

نشدددر عربيدددة تكّرمدددت بتقدددديم قدددوائم  وعشدددرون دارتقددددّم للجدددائزة ث ثدددة 

 ذاتيددة وسدديرة منهدداونمدداذج لسددنوات األخيددرة   إصددداراتها عددن الخمدد  ا

لة للددددار  لهدددا. الرؤيدددة المسدددتقبلية فدددي خطدددة النشدددرمدددع بيدددان  مفصدددّ

لمست اللجندة مدن خد ل ذلدك تميّدز اإلصددارات فدي عديدد مدن الددور النشدر 

د قدددرتهاالمتنافسددة بمددا يعددّزز ال قددة فددي صددناعة النشددر العربيددة  علددى  ويؤكددّ

رت علددى مختلددف مندداحي الحيدداة االقتصددادية  تجدداوز أزمددة كوفيددد التددي أثددّ

 .صناعة النشر ومن بينها

الفحص  انتهت   وبعد  دراسات    والتدقيق،  "مركز  اختيار  إلى  التحكيم  لجنة 

قيمتها   والتي تبلغاألولى  للفوز بالجائزة في دورتها  لبنان  الوحدة العربية " من  

 .ألف جنيه 40

  وال قافية الضرورية السياسية    هبإصداراتللجنة على تميّز المركز  ا  وقد أجمعت 

العربية  لمستقبل   المركزاألّمة  إصراره    وتحّي  بخياراتهعلى  في   وتمّسكه 

كما المميّزة    المحتوى  البصريّة  الهّوية  على  الواضحتحيّيه  هناك    ومن  أّن 

  .اتصالها بالقديمتطّورا في تصميم أغلفة المركز جعلها أك ر جاذبية دون أن تفقد 

 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب  ١القاعة الرئيسية ب زا ب  2022 فبراير 03اليوم الخمي    وتسليم الجائزةتّم االحتفال 

 .لمديرة العامة لمركز دراسات الوحدة العربيةا  أبو سويرحلونا أ.  والدرع المخصص   وتسلّمت الجائزة

                                                                        لصناعة النشر في العالم العرب ماواالزدهار دع االستمرارب تنا لهذه الجائزةتمنيامع 

   
 د. محمد صالح المعالج 
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