
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
Organisation Arabe pour l’Education, 

la Culture et les Sciencesاملنظمة الدولية للفرنكوفونية

فتح باب الترشح لجائزة ابن خلدون-سنغور للترجمة
في األدب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

)من وإلى اللغتين العربية والفرنسية(
الدورة 15 - 2022

تُعلن كل من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو( واملنظمة الدولية للفرنكوفونية )OIF( عن فتح باب الرتشح لجائزة ابن خلدون- 
سنغور للرتجمة يف دورتها الخامسة عرشة )15( - 2022. تهدف الجائزة إىل مكافأة عمٍل ُمرتجٍم من اللغة العربية إىل اللغة الفرنسية أو من اللغة 

الفرنسية إىل اللغة العربية يف األدب أو العلوم اإلنسانية واالجتامعية. 

رشوط الرتشح :
تُقبل الرتشحات للجائزة من :

• املرتجمون الذين تنطبق عليهم أحكام النظام
• الجامعات ومعاهد التعليم العايل ومراكز الدراسات والبحوث يف الوطن العريب والفضاء الناطق بالفرنسية

• الجمعيات واالتحادات الوطنية يف البلدان العربية ويف الفضاء الناطق بالفرنسية
• الشخصيات املعتربة يف مجال الرتجمة والتعريب

• دور النرش

اإلنسانية  األدب-العلوم  العربية يف مجاالت  إىل  الفرنسّية  أو من  الفرنسّية  إىل  العربية  ترجمته من  واحد متّت  بكتاب  للجائزة  الرتّشح  يكون   -
واالجتامعية.  

- يُشرتط أن يكون العمل املُرشح عمال منشورا وترجمة أوىل وحديثة) مرت عىل ترجمتها 3 سنوات عىل أقىص تقدير من تاريخ فتح باب الرتشح(. 
- يتقدم املرتشح للجائزة بالوثائق التالية:

• نبذة عن السرية الذاتية )نسخة عربية ونسخة فرنسية(.
• نسخة من الكتاب املرتجم املُرشح لنيل الجائزة.

• نسخة من الكتاب األصيل.
• ملّخص باللغتني )العربية والفرنسية( عن الكتاب املرتجم، مع بيان إسهامه يف التعريف املتبادل للثقافتني.

ُحدد يوم 15 يونيو 2022 آخر أجل لقبول ملفات الرتشح

تبلغ قيمة الجائزة عرشة آالف أورو )10000 أورو( 

تُرسل ملفات الرتشح عن طريق الربيد االلكرتوين )بصفة استثنائية بالنسبة لهذه الدورة( إىل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أو 
املنظمة الدولية للفرنكوفونية.

األستاذة إيالف سالمة
 Ilef.Slama@gmail.com  : البريد االلكتروني

alecso@alecso.org.tn     
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

الهاتف:  900 013 70 216+
الفاكس:  668 948 71 216+
www.alecso.org.tn :الموقع
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