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الـمنظمـة الدوليــة الفرنكوفونيـة

فتح باب الترشح لجائزة ابن خلدون -سنغور للترجمة
)من العربية إلى الفرنسية ومن الفرنسية إلى العربية(
الدورة  11لسنة -2018تُعلن املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) واملنظمة الدولية
للفرنكوفونية ( )OIFعن فتح باب الترشح لجائزة ابن خلدونُ -سنغور للترجمة في دورتها
ُ
الحادية عشر لسنة  .2018وتمنح الجائزة لعمل مترجم من العربية إلى الفرنسية أومن
الفرنسية إلى العربية ،في مجال األدب أو العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
تُقبل الترشحات للجائزة منُ :
 املترجمـ ـي ـن الذين تنطبق عليهم أحكام النظام،
 الجامعات ومعاهد التعليم العالي ومراكز الدراسات والبحوث في الوطن العربي
والفضاء الفرنكفوني،
 الجمعيات واالتحادات الوطنية في البلدان العرب ّية وفي الفضاء الفرنكفوني،
 الشخصيات املرموقة في مجاالت الجائزة،
 دور النشر،
ُيشترط في الترجمة موضوع الترشح أن تكون ترجمة أولى لنص أصلي في مجال األدب أو
ا
وأال يتجاوز تاريخ النشر األصلي الثالث
العلوم اإلنسانية واالجتماعية لم تسبق ترجمتهُ ،
سنواتُ ،
وقد ُحدد يوم  30جوان  2018آخر أجل لقبول ملفات الترشح .علما وأن قيمة الجائزة:
عشرة آالف أورو( (10 000أورو.
ن ا ا
ً
مصحوبا بالوثائق التالية:
كل ترشح
ينبغي أن يكو
 نبذة عن السيرة الذاتية للمترشـح (نسخة عربية ونسخة فرنسية)
 ثمانية نسخ من الكتاب املترجم املرشح لنيل الجائزة،
 ثمانية نسخ من الكتاب األصلي،

 ملخص بالعربية وبالفرنسية للكتاب املترجم ،مع بيان إسهامه في التعريف املتبادل
للثقافتين.
ا
 ال تع اااد مبال ااش الترش ااح والوث ااائق املح ااا،بة ال ااى أ ااحائها ،س ااوا ف ااازوا بالج ااائزة أو ل ااميفوزوا.
 ترساال ملفااات الترشااح باللريااد امل ااجل أو تساالم مبا اارة بمقاار املنظمااة العربيااة للتربيااةوالثقافااة والعلااوم بتااونر أو بمقاار املنظمااة الدوليااة للفرنكوفونيااة ببااار ر علااى العناااوين
التالياة:
ُُ

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم –
األلكـسو
ّ
األصلية  /تونس –
ص ب  – 1120القباضة
ّ
التونسية
الجمهورية
أو عنوان مقر املنظمة شارع محمد علي
عقيد-املركز العمراني الشمالي  1003تونس-
الجمهورية التونسية.
لالتصال  :األستاذة إيالف سالمة
البريد االلكتروني:
ilef.slama@gmail.com /
أمانة الجائزةalecso@alecso.org.tn :
الهاتف+216 70013900:
الفاكس+216 71948668:
موقع املنظمةwww.alecso.org.tn :
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