جائزة ابن خلدون-سنغور للرتمجة
(من العربية إىل الفرنسية ومن الفرنسية إىل العربية)

التعريف ابجلائزة :
أُحدثتُجائزة ابن خلدون  -سنغور للرتمجة سنة ُ 2007وهيُتُلث ُشروو ُروكة ُينُ
كملظنمة ُكعروية ُعتبرية ُوكعلثافة ُوكعرتم ُوكملظنمة ُكعدوعة ُعتفونكمةمنة ُ ،وهتدف ُكجلفئزة ُإىل ُترجةعُ
ُوشكفةأة ُكملبرمجن ُُوكملبرمجفت ُعتى ُجهمدهمُشن ُأج ُكإلثوكء ُكملتبفدل ُعتلثافةتن ُكعروية ُوكعفونكمةمنة ُ
وكعظنهمضُابعتظنم ُكعلثافيفُوكعتغميُ .
إسناد اجلائزة :

تُسظندُجفئزةُكينُختدونُ-سظنغمرُعتبرمج ُسظنمايُعتبرمج ُشنُكعروية ُإىلُكعفونسة ُوشنُكعفونسة ُ
إىل ُكعروية ُوةاف ُعظنمفشهف ُكعدكختي ُكملتفق ُعتةه ُين ُشظنمة ُكألعكسم ُوشظنمة ُكعفونكمةمنة ُ .وتتةلث ُ
كجلفئزةُيفُرهفدةُشمقر ُشنُقب ُشديوُعف ُكألعكسمُوأشنُعف ُكملظنمة ُكعدوعة ُعتفونكمةمنة ُ،ابإلضفة ُ
إىلُشكفةأةُشفعة ُقدرهفُعروةُآالفُيمرو(ُ .(10 000

ترشحات اجلائزة:

تُ رتنُكملظنمة ُكعروية ُعتبرية ُوكعلثافة ُوكعرتم ُوكملظنمة ُكعدوعة ُعتفونكمةمنة ُعنُةتحُاببُكعبررحُ
عتجفئزةُيفُوسفئ ُكإلعال ُوعتىُكملمقعُكالعكبروين ُعتةظنمةتنُعتىُأنُُددُأج ُعابملُكعبررافتُ،
وتاب ُكعبررافتُشن:
 كملبرمجنُكعذينُيستجةبمنُعترووطُكملظنصمصُعتةهفُيفُقفنمنُكجلفئزةُ .
 كجلفشرفتُوكملرفهدُكعرتةفُوشوكةزُكعدركسفتُوكعبامثُيفُكعفضفئنُكعرويبُوكعفونكمةمينُ .
 كعرخصةفتُكملرتربةُيفُجمفلُكعبرمج ُوكعترويبُ .
 دورُكعظنروُ .

قائمة الفائزين ابجلائزة:
 :2018الدكتور حممد القاضي (تونس) ،شتاص ُعتىُدةتمركهُدوع ُيفُكعتغ ُوكآلدكبُكعروية  ،ةفزُ
ابجلفئزةُعنُكعبرمج ُكجلةفعة ُشنُكعفونسة ُإىلُكعروية ُعكتفبُ"الراوي مدخل إىل النظرية السردية"
عستفيُابتوونُ.صدرُعنُشظنرُمركتُدكرُسةظنفتوكُُ،شرهدُتمنسُعتبرمج ُعف ُ.2017
ةفزتُركنةفُمسفرك(ُ ،ةونسف)ُابعتظنميهُكخلفصُيفُأدبُكعووكي ُعنُتومجتهفُشنُكعروية ُإىلُكعفونسة ُروكي

"أوالد اجليتو :إمسي آدم" إلعةفسُخمريُ.صدرتُكعبرمج ُعنُدكرُكعظنروُكعفونسة

ُ . Actes Sud 2017

 :2017الدكتور مصطفى حجازي (لبنان)ُ ،شتاص ُعتى ُدةتمركه ُدوع ُيف ُعتم ُكعظنفس ُجبفشر ُ
نسفُ،درسُعتمُكعظنفسُجبفشر ُعبظنفنُوجفشر ُكعباوينُ،ةفزُابجلفئزةُعنُتومجتهُشنُكعفونسة ُإىلُ
عةمن-ةو
ّ

كعروية ُعكتفبُ"التحليل النفسي علما وعالجا وقضية" ملصطفىُصفمكنُ.صدرُعنُستست ُكملرفرفُ
حتتُإروكفُهةئ ُكعباوينُعتبركثُوكآلراثر.
 :2016الدكتور إبراهيم الصحراوي (اجلزائر) أستفذ ُيف ُكعظناد ُكألديب ُونموايت ُكآلدب ُجبفشر ُ
كآلدكبُوكعتغفتُابجلزكئوُ ،عنُتومجتهُشنُكعفونسة ُإىلُكعروية ُعكتفب"فلسفات عصران"ُ ،كربركُيفُ
أتعةفه ُُ 21رخصف ُشن ُكملختصنُ ،أروف ُعتةه ُونساه ُ-ج.ف ُدورتةهُ -رئةس ُحتويو ُجمت ُكعرتم ُ
كإلنسفنة ُكعفونسة ُ،أصدرتهُدكرُكعظنروُكعفونسة ُ"يلُية ُعةبر"ُةونسفُ.2009

 :2015الدكتور مكرم عباس (تونس) ُ أستفذ ُكعفتسف ُكعسةفسة ُوكإلسالشة ُيدكر ُكملرتةن ُكعرتةفُ
"يتةمن"ُةونسفُابجلفئزةُعنُتومجتهُةتفبُ"تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك وسياسةُ
املُلك"ُعتةفورديُأصدرتهُدكرُكعظنرو"يلُية ُعةبر"ُ(ةونسف)ُسظن ُُ .2015
ُ

 :2014الدكتورة هناء صبحي (العراق)ُ ،أستفذة ُكعتغ ُكعفونسة ُوآدكهبف ُيف ُجفشر ُابريس ُ-
كعسويمن/ ُ -أيم ُظيب ُكإلشفركت ُكعروية ُكملتادةُ ،عبرمجتهف ُةتفب ُكعسمسةمعمجي ُكعفونسي ُآدغفرُشمركنُ
"النهج  :5إنسانية البشرية"ُكعصفدرةُعنُشؤسس ُأيمُظيبُعتلثافة ُوكعبركث"ُ/ستست ُةتة ُ .

ُ

 :2013األستاذ حممد احلداد (تونس)ُ ،أستفذ ُابجلفشر ُكعتمنسة ُوهم ُكملروف ُعتى ُةوسيُ
كعةمنسكم ُعتدركسفت ُكملافرن ُعألداين ُشظنذ ُسظن ُُ 2005عبرمجته ُةتفب ُكملفكو ُكعفونسي ُ"ةويديويكُ

عمنمكر"ُاملصنف الوجيز يف اتريخ األداين"ُكعصفدرُعنُكملوةزُكعمطينُعتبرمج ُيتمنسُ .
ُ

 :2012األستاذ "روحان امباي" (السينغال)ُ ،أستفذ ُةوسي ُكعتغ ُكعروية ُوكعدركسفت ُكإلسالشة ُ
جبفشر ُدكةفرُعبرمجتهُشنُكعروية ُإىلُكعفونسة ُةتفبُشنُكعبركثُكعرويبُكإلسالشيُ"جواهر املعاين وبلوغ
األماين يف في

أ ي العباس التيجاين "ُعترالش ُكعصميفُكعسينُسةديُعتيُحوكز ُينُكعرويبُيوكدوُ

كملغويبُكعففسيُ .
ُ

 :2011الدكتور عبد القادر املهريي والدكتور محادي صمود (تونس)ُ ،أستفذكن ُابحلثفن ُشنُ

جفشر ُشظنمي ُيتمنسُ ،عن ُتومجتهةف ُشن ُكعفونسة ُإىل ُكعروية ُعكتفب ُ"القاموس املوسوعي اجلديد
لعلوم اللغة"ُكعصفدرُسظن ُُ1995يفُعغتهُكألصتة ُعنُدكرُكعظنروُوكعوةزُكعمطينُعتبرمج ُ(ُ(le seuil
يتمنسُسظن ُُ .2010
 :2010عبد السالم الشدادي (املغرب)ُ ،وهم ُأستفذ ُابحث ُمبرهد ُكعباث ُكعرتةي ُوكإليدك ُ
جلفشر ُحمةدُكخلفشسُابعوابطُكملغوبُ.عنُتومجتهُشنُكعروية ُإىلُكعفونسة ُعكتفبُ"ترمجة حياة املؤرخ
ابن خلدون بقلمه"ُنروُيدكرُكعفظنمنُعترتم ُوكآلدكبُابملةتك ُكعروية ُ .
 :2009األستاذ حسن محزة (لبنان)ُأستفذُجفشريُعبظنفينُةونسيُشنُجفشر ُعةمن(ةونسف)ُعنُترويبهُ
عكتفبُةونسيُيرظنمكنُ"حرب اللغات والسياسات األلسنية" ُصفدرُعنُشظنرمركتُكملظنمة ُكعروية ُ
عتبرمج ُ ُُُ.

 :2008مركز البحث والتنسيق العلمي "ساركوس" (املغرب) ،عنُكعبرمج ُشنُكعروية ُإىلُكعفونسة ُ
عكتفب"ُكعرا ُكعسةفسيُيفُكإلسال ...كألشسُوكعةم "ُأتعةفُحمةدُعفيدُكجلفيوي ،أصدرتهُشظنرمركتُ
"كةترفف"ابريسُ ُ.2007

