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

 
 

 التعريف ابجلائزة :
ثل مشروع شراكة بني وهي متُ  2007سنة سنغور للرتمجة  -جائزة ابن خلدون حدثت أُ 

 تشجيع ىلوهتدف اجلائزة إ ،نظمة الدولية للفرنكوفونيةوامل نظمة العربية للرتبية والثقافة والعلومامل
العربية والفرنكوفونية أجل اإلثراء املتبادل للثقافتني  جهودهم منعلى املرتمجات ني و مكافأة املرتمجو 

 والنهوض ابلتنوع الثقايف واللغوي.
 إسناد اجلائزة :

الفرنسية للرتمجة من العربية إىل الفرنسية ومن سنغور للرتمجة سنو�  -سند جائزة ابن خلدونتُ 
وتتمثل  منظمة األلكسو ومنظمة الفرنكوفونية.بني الداخلي املتفق عليه  نظامهاإىل العربية وفقا ل

ولية للفرنكوفونية، ابإلضافة داجلائزة يف شهادة موقعة من قبل مدير عام األلكسو وأمني عام املنظمة ال
 .000 10)إىل مكافأة مالية قدرها عشرة آالف يورو(

 :اجلائزةترشحات 
 علن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واملنظمة الدولية للفرنكوفونية عن فتح ابب الرتشحتُ 

 للمنظمتني على أن ُحيدد أجل لقبول الرتشحات، الم وعلى املوقع االلكرتوينللجائزة يف وسائل اإلع
 وتقبل الرتشحات من:

 .عليها يف قانون اجلائزةاملرتمجني الذين يستجيبون للشروط املنصوص  •
 واملعاهد العليا ومراكز الدراسات والبحوث يف الفضائني العريب والفرنكوفوين.اجلامعات  •
 الشخصيات املعتربة يف جمال الرتمجة والتعريب. •
 دور النشر. •

 
 

  



 قائمة الفائزين ابجلائزة:

متحصل على دكتوراه دولة يف علم النفس جبامعة  ،(لبنان): الدكتور مصطفى حجازي 2017سنة 
فرنسا، دّرس علم النفس جبامعة لبنان وجامعة البحرين، فاز ابجلائزة عن ترمجته من الفرنسية إىل -ليون

صدر عن سلسلة املعارف . ملصطفى صفوان التحليل النفسي علما وعالجا وقضية"العربية لكتاب "
  اثر.حتت إشراف هيئة البحرين للرتاث واآل

أستاذ يف النقد األديب ونظر�ت اآلدب جبامعة براهيم الصحراوي (اجلزائر) إ: الدكتور 2016سنة 
اشرتك يف  "،فلسفات عصر�عن ترمجته من الفرنسية إىل العربية لكتاب" اآلداب واللغات ابجلزائر،

رئيس حترير جملة العلوم  -ج.ف دورتيه-شخصا من املختصني، أشرف عليه ونسقه  21أتليفه 
 .2009، أصدرته دار النشر الفرنسية "يل بيل ليرت" فرنسا الفرنسية اإلنسانية

أستاذ الفلسفة السياسية واإلسالمية بدار املعلمني العليا  (تونس) الدكتور مكرم عباس :2015سنة 
 أخالق امللك وسياسةالظفر يف تسهيل النظر وتعجيل ""بليون" فرنسا ابجلائزة عن ترمجته كتاب 

 .2015(فرنسا) سنة  "يل بيل ليرت"" للماوردي أصدرته دار النشراملُلك

-)، أستاذة اللغة الفرنسية وآداهبا يف جامعة ابريس الدكتورة هناء صبحي (العراق :2014سنة 
 موران/أبو ظيب اإلمارات العربية املتحدة، لرتمجتها كتاب السوسيولوجي الفرنسي آدغار  -سربونال
 " الصادرة عن مؤسسة أبو ظيب للثقافة والرتاث"/ سلسلة كلمة.: إنسانية البشرية5النهج "

، أستاذ ابجلامعة التونسية وهو املشرف على كرسي )تونس(: األستاذ حممد احلداد 2013سنة 
فريديريك "لرتمجته كتاب املفكر الفرنسي  2005اليونسكو للدراسات املقارنة لألد�ن منذ سنة 

 " الصادر عن املركز الوطين للرتمجة بتونس.املصنف الوجيز يف اتريخ األد�ن" لونوار

أستاذ كرسي اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  ،)السينغال( "روحان امباي" : األستاذ2012سنة 
ين وبلوغ جواهر املعاجبامعة داكار لرتمجته من العربية إىل الفرنسية كتاب من الرتاث العريب اإلسالمي "

" للعالمة الصويف السين سيدي علي حرازم بن العريب برادو األماين يف فيض أيب العباس التيجاين
 املغريب الفاسي.



أستاذان ابحثان من  ،الدكتور عبد القادر املهريي والدكتور محادي صمود(تونس): 2011سنة 
القاموس املوسوعي اجلديد "ترمجتهما من الفرنسية إىل العربية لكتاب جامعة منوبة بتونس، عن 

 le seuil)يف لغته األصلية عن دار النشر والركز الوطين للرتمجة ( 1995الصادر سنة  لعلوم اللغة"
 .2010بتونس سنة 

وهو أستاذ ابحث مبعهد البحث العلمي  ،: عبد هللا السالم الشدادي (املغرب)2010سنة 
ترمجة حياة ترمجته من العربية إىل الفرنسية لكتاب " عن .واإلبداع جلامعة حممد اخلامس ابلرابط املغرب

 " نشر بدار الفنون للعلوم واآلداب ابململكة العربية.املؤرخ ابن خلدون بقلمه

أستاذ جامعي لبناين فرنسي من جامعة ليون(فرنسا) عن  (لبنان) : األستاذ حسن محزة2009سنة 
صادر عن منشورات املنظمة  "األلسنيةحرب اللغات والسياسات تعريبه لكتاب فرنسي بعنوان "

    العربية للرتمجة.

 عن الرتمجة من العربية إىل)، "ساركوس" (املغربمركز البحث والتنسيق العلمي : 2008سنة 
أصدرته  لكتاب" العقل السياسي يف اإلسالم...األمس واليوم" أتليف حممد عابد اجلابري،الفرنسية 

  .2007ابريسمنشورات "اكتشاف"


