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دم�ة : ا�لم�ة

ــز العامليــة للرتجمــة وهــي  إن فضــاء الرتجمــة الــذي تطــل عليــه جائــزة امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزي

تختتــم دورتهــا العــارشة يبقــى دامئـًـا متواشــًجا مــع الحــراك الثقــايف بالعــامل. ويظــل البحــث عــن الجديــد 

ــه  ــة والحصــول علي ــة واملعرفي ــة، والتقني ــة واالجتامعي ــة، والعلمي ــف املجــاالت األدبي املرتجــم يف مختل

ــا،  ــة مًع ــة واألزمن ــف األمكن ــس مختل ــاري؛ ليالم ــياق الحض ــك الس ــن تحري ــوع م ــو ن ــام، ه ــه ع بوج

ويربهــن عــى أن  الشــعوب إمنــا تتحــرك صــوب وعيهــا الثقــايف الحقيقــي، كــام يدلــل مــن جانــب آخــر 

عــى أن الحيــاة تســتمر بهــؤالء املبدعــن ممــن يتلمســون حركــة املطابــع والنــر ســعيًا لرتجمــة إبــداع 

مبتكــر، أو نظريــة علميــة جديــدة، أو رؤيــة تنويريــة تشــارف واقعنــا املعــارص. 

ــا  ــو دامئً ــة تصب ــة للرتجم ــز العاملي ــن عبدالعزي ــدهللا ب ــك عب ــزة املل ــإن جائ ــي، ف ويف ظــالل هــذا الوع

لالرتقــاء بالثقافــة العامليــة، وتســعى عــرب القــوة الناعمــة التــي تشــكلها أصــداء التفاعــل بــن اللغــات 

إىل أن تكــون منوذًجــا متميــزًا يف تحقيــق مســتهدفات رؤيــة اململكــة 2030 التــي تنفتــح عــى مختلــف 

الثقافــات؛ ســعيًا إىل التطويــر وتحقيــق رفاهيــة املجتمــع يف جانــب مــن جوانبــه الثقافيــة الفــذة.
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  : �ة ا�لئ�ز �ة ا�ل�ج ائ �ش �لن

صدرت موافقة مجلس إدارة مكتبة امللك عبد العزيز العامة

 بإنشــاء جـائزة عــاملية للرتجمة مـن اللغة العربية وإليها باسم 

)جائزة امللك عبد هللا بن عبد العزيز العـاملية للرتجمة( يف التاسع من شوال 

لعام 1427هـ املوافق 31 أكتوبر، 2006م ومقرها مكتبة امللك عبد العزيز العــامة بالرياض، وهي 

جــائزة تقديرية عــاملية، ُتنح كل عامن لألعامل املتميزة والجهود البارزة يف مجال الرتجمة.
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ــرى إىل  ــات األخ ــن اللغ ــة م ــل املعرف ــهاُم يف نق اإلس

ــة إىل اللغــات األخــرى.  ــة، ومــن العربيَّ اللغــة العربيَّ

جمــة يف مجال العلــوم إىل اللغــة العربيَّة. تشــجيع الرتَّ

جمــة املميزة. إثــراء املكتبــة العربيَّــة بنــر أعــامل الرتَّ

ــي أســهمت بجهــوٍد  ــات الت ــم املؤسســات والهيئ تكري

بــارزة يف نقــل األعامل العلميَّة من اللغة العربيَّة وإليها.

جمــة وفــق أســٍس مبنيَّــٍة عــى  النهــوض مبســتوى الرتَّ

األصالــة والقيمــة العلميَّــة وجــودة النَّــص.

�ة : ا�لئ�ز �لدا�ن ا�ل�ج ائ
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جمة  جائزة الرتَّ

لجهود املؤسسات والهيئات.

جمة  جائزة الرتَّ

لجهود األفراد.

جمة يف العلوم اإلنسانيَّة  جائزة الرتَّ

من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة. 

جمة يف العلوم الطبيعيَّة من  جائزة الرتَّ

اللغة العربيَّة إىل اللغات األخرى.

جمة يف العلوم الطبيعيَّة من  جائزة الرتَّ

اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة.

جمة يف العلوم اإلنسانيَّة من اللغة  جائزة الرتَّ

العربيَّة إىل اللغات األخرى. 

�ة : ا�لئ�ز �لنروع ا�ل�ج
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: �لكل �لنرع �ة ا�لئ�ز ا�ة ا�ل�ج �لكو�لن
ُيَنُح الفائُز بالجائزة: 

ن مربرات نيل الجائزة. شهادة تقديريَّة تتضمَّ

مبلــغ )750( ألــف ريــال ســعودي )مبــا يعــادل 200 

ألــف دوالر أمريــي(.

مبلــغ )500( ألــف ريــال ســعودي )مبــا يعــادل 133 

جمــة لجهــود األفراد. ألــف دوالر أمريــي( لجائــزة الرتَّ

ميداليَّة تذكاريَّة.
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هم�ك : ام �لة ر�لة ائ

60

1500

457

41

123

ونحو 

عمل خالل الدورات العر املاضية

شارك يف تحكيمها 

محكامً

كتبت بـ

 لغة عاملية

وفاز بالجائزة خالل الدورات العر

مرتجامً

أكرث من

دولة تقدمت للجائزة
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الفائزون يف الدورة العارشة:



القاهرة - جامعة القاهرة







الفائزون بالجائزة يف فرع 

سات والهيئات«  »جهود املؤسَّ
مناصفًة بني كلٍّ من:
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ــزارة  ــز بغ ــع. وتتمي ــر والتوزي ــة يف الن ــة متخصص ــي رشك ــام 1995م، وه ــكان ع ــة العبي ــت رشك تأسس

إنتاجهــا مــن األعــامل املرتجمــة، حيــث ترجمــت أكــرث مــن )1000( عنــوان منــذ تأسيســها، ومبــا يقــارب 

ــية،  ــة، والفرنس ــات: اإلنجليزي ــن اللغ ــة ع ــا منقول ــاءت يف مجمله ــام 2015م، ج ــذ ع ــا من )167( عنوانً

واألملانيــة، والروســية، واإلســبانية. وشــملت مجــاالت متنوعــة مــن بينهــا التعليــم، والرتبيــة، والسياســة، 

ــون كــام تعاونــت الركــة  ــك، والفن ــة، واالقتصــاد، والهندســة، والفل ــوم، والبيئ ــون، واإلدارة، والعل والقان

ــة إىل  ــة. باإلضاف ــدار يف األســواق العربي ــر منتجــات ال ــن توف ــت م ــل« وتكن ــر »مايكروهي ــع دار ن م

ترجمــة الركــة مجموعــة مــن كتــب مراحــل التعليــم العــام )12 مرحلــة( يف اململكــة العربيــة الســعودية 

ــة.  ــن بالتعــاون مــع دار نــر »مايكروهيــل« العاملي ومملكــة البحري

:) م�ة ر وال�ةَّر�لج �ش دار�ة ا�ل�ن كا�ن )اإ �ي ر�ل�ة ا�لع�ب -�ش ائ
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ــذ  ــدار من ــع عــام 1975م، يف القاهــرة. وانطلقــت حركــة الرتجمــة يف ال تأسســت العــريب للنــر والتوزي

عــام 2005م؛ ليتجــاوز عــدد أعاملهــا املرتجمــة أكــرث مــن )200( عنــوان يف عــدة مجــاالت مثــل: الروايــة، 

ــة  ــة وفني ــة وفكري ــة أعــامل أدبي ــدار عــى ترجم ــزت ال ــات الشــعوب، ورك ــون، وثقاف والقصــص، والفن

ــل،  ــج، والربازي ــدا، والرنوي ــلوفاكيا، وهولن ــيك، وس ــا، والتش ــل: تركي ــة مث ــعوب مختلف ــات وش ــن ثقاف ع

ــا،  ــكا، ومقدوني ــل األســود، وبلجي ــرو، وأيســلندا، والبوســنة والهرســك، والجب ــا، وب واألرجنتــن، وكولومبي

وأملانيــا، وســويرسا، والربتغــال، وإيطاليــا، والهنــد، وأيرلنــدا، وفنلنــدا، واملجــر، ورصبيــا، وأرمينيــا، وفرنســا، 

والصــن؛ مــام أســهم يف تعزيــز معرفــة القــارئ العــريب بثقافــة تلــك الــدول وشــعوبها.

ع:  �لي ورن ر وا�ل�ة �ش �ي �لل�ن -ا�لعر�لج �ج





الفائزون بالجائزة يف فرع 

»العلوم الطبيعيَّة من اللغات 
األخرى إىل اللغة العربيَّة« 

مناصفًة بني كلٍّ من:
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ــام  ــوراه ع ــى الدكت ــت ع ــر 1959م، حصل ــران يف 30 أكتوب ــة الظه ــعودية مبدين ــة الس ــة العربي ــدت باململك ول
ــوم  ــة العل ــاء بكلي ــت أســتاًذا مســاعًدا يف قســم الفيزي 1993م مــن جامعــة سســكس باململكــة املتحــدة، وعمل
ــة  ــطتها العلمي ــن أنش ــال، وم ــن األع ــد م ــا العدي ــام 1982م إىل 1993م، وله ــن ع ــعود، م ــك س ــة املل بجامع
والثقافيــة تدريــس املقــررات واإلرشاف عــى مرشوعــات التخــرج، وهــي عضــو يف لجــان مختلفــة بجامعــة امللــك 
ــات  ــة االعتــاد األكادميــي وغريهــا، واإلرشاف عــى الطالب ــة االستشــارية ولجن ــال: اللجن ســعود عــى ســبيل املث
ــات  ــة املوهوب ــات لرعاي ــع املؤسس ــاون م ــات والتع ــب الطالب ــطة يف تدري ــن األنش ــا م ــا وغريه ــادي فيزكي يف ن

ــاد. ــار األوملبي ــات يف إط ــم املرشوع ــاركة يف تحكي واملش

 . �ة َّ س�ي �ن �ة ا�ل�ج ل:  �لعود�لي ص�ي ا�لج ح �لج
�ل

لى �لا / �ل�ي ور�ة -ا�لد�ل�ة ائ

 

 ، �ة َّ س�ي �ن �ة ا�ل�ج : �لور�لي / �لو�ل�ن �لس�ن ا�لصوا�ن ور�ة وا�لد�ل�ة

ولــدت يف الجمهوريــة العربيــة الســورية مبدينــة دمشــق يف 13 نوفمــر 1962م وحصلــت عــى درجــة الدكتــوراه 
ــا، وعملــت يف عــدة وظائــف،  ــاو تورينجــن بأملاني ــزر قســم الهندســة الدقيقــة جامعــة إيلمين يف تطبيقــات اللي

تتمثــل يف التــايل:

 مــن عــام 1988م إىل 1991م يف قســم اإللكرتونيــات بكليــة الهندســة امليكانيكيــة، ومــن عــام 1999م إىل 2000م 
يف مركــز أبحــاث الليــزر كليــة الفيزيــاء جامعــة دمشــق، ومــن 1999م إىل 2003م أســتاذ مســاعد بقســم الهندســة 
اإللكرتونيــة بجامعــة دمشــق، ومــن 2003م إىل 2004م أســتاذ مســاعد بقســم الفيزيــاء بجامعــة جــازان، ومــن 
2004 إىل 2019م أســتاذ مســاعد بقســم الفيزيــاء يف جامعــة امللــك ســعود. لهــا العديــد مــن األعــال يف مجــال 
الرتجمــة مثــل: مــن حــدود الكشــف عــن جــزء البليــون للنحــاس يف املــاء باســتخدام مطيافيــة االنهيــار املســتحث 
ــزر،  ــتحث باللي ــار املس ــاف االنهي ــتخدام مطي ــة باس ــية عالي ــاء بحساس ــة يف امل ــارص الثقيل ــل العن ــزر. تحلي باللي
وغريهــا مــن األعــال، ومــن أنشــطتها العلميــة والثقافيــة تدريــب الطالبــات يف األوملبيــاد الســعودي الــدويل مــن 
عــام 2010م حتــى 2018م، واإلرشاف عــى الطــاب يف نــادي فيزكيــا بجامعــة امللــك ســعود مــن عــام 2008م إىل 
2019م، وغريهــا مــن األنشــطة يف تدريــب الطالبــات والتعــاون مــع املؤسســات لرعايــة املوهوبــات واملشــاركة يف 

تحكيــم املرشوعــات يف إطــار األوملبيــاد.
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ــدم العمــل  ــس. ويق ــاول دافيدوفيت ــه/ ب ــة، ملؤلف ــة اإلنجليزي ــن اللغ ــاء والطــب« م ــم األحي ــاء يف عل ــاب »الفيزي ــا كت عــن ترجمته
املرتَجــم النظــرة الجديــدة لتدريــس أساســيات الفيزيــاء بأمثلــة تطبيقيــة يف علــوم األحيــاء والطــب والعلــوم الطبيــة مــع رشوحــات 
م يف تحصيلــه العلمــي واملعــريف، وتطويــر  واضحــة وميــرة، وميهــد بذلــك أساًســا متيًنــا يف تلــك العلــوم يســتطيع معهــا الــدارس التقــدُّ

أســاليب تشــخيصية، أو عاجيــة جيــدة يف البيئــة البحثيــة والعمليــة.
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ــة  ــن جامع ــرشف م ــة ال ــع درج ــام 1987م م ــاء ع ــوراه يف الجيوفيزي ــى الدكت ــل ع ــية، حاص ــعودي الجنس س

 TEXAS امللــك فهــد للبــرتول واملعــادن، وماجســتري الجيوفيزيــاء عــام 1993م مــع درجــة الــرشف مــن

 TEXAS A&M ودكتــوراه يف الجيوفيزيــاء عــام 1998م مــع درجــة الــرشف مــن ،A&M UNIVERSITY

UNIVERSITY، لــه العديــد مــن الكتــب واألعــال وبــراءات اخــرتاع مســجلة لــدى USPO، وعمــل مستشــاًرا 

لجهــات حكوميــة، ولــه العديــد مــن األبحــاث منشــورة يف مجــات ومؤمتــرات محكمــة، وشــارك يف العديــد مــن 

ــة. ــة والثقافي ــطة العلمي األنش

�ة َّ س�ي �ن ل: �لعود�ي ا�ل�ج ه�ي �ل�ش
�ن ا دا�للط�ي ور/ �ل�ج ادن ا�لد�ل�ة �ل�ة - ال�ئ �ج

 

 : �ن ل�ي ى �لن ح�ي �لي
ور     ادن ا�لد�ل�ة �ل�ة وال�ئ

ــام 1974م  ــرة ع ــة القاه ــن جامع ــريان م ــة الط ــوس هندس ــى بكالوري ــل ع ــية، حاص ــي الجنس ــري / أمري م

وماجســتري التحكــم اآليل مــن جامعــة هتفوردشــري عــام 1980م باململكــة املتحــدة، وماجســتري الهندســة 

امليكانيكيــة مــن جامعــة أيــوا بالواليــات املتحــدة، ودكتــوراه يف فلســفة علــوم  الهندســة امليكانيكيــة عــام 1985م 

ــة  ــة بالهيئ ــركات النفاث ــع املح ــل: مصن ــف مث ــدة وظائ ــل يف ع ــدة، وعم ــات املتح ــوي بالوالي ــة إلين ــن جامع م

العربيــة للتصنيــع مبــر، وأســتاًذا مســاعًدا يف قســم الهندســة امليكانيكيــة بجامعــة أالبامــا بالواليــات املتحــدة 

وغريهــا مــن الوظائــف، ولــه بــراءات اخــرتاع وكتــب وأبحــاث منشــورة والعديــد مــن األنشــطة العلميــة والثقافية.
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ــد ســميت، وجيفــري راميــر،  ــه/ برين ــة؛ ملؤلفي ــه« مــن اللغــة اإلنجليزي ــون وتخزين ــاب »مدخــل إىل احتجــاز الكرب عــن ترجمتهــا كت

وكورتيــس أولدنبــريق. ويناقــش العمــل موضوًعــا حيويًّــا ومهــاًّ حــول كيفيــة التخلُّــص مــن انبعاثــات الكربــون الضــار، ووضــع حلــول 

ــا أبحــاث كثــرية، لتســري جنًبــا إىل جنــب  مبتكــرة لتلــك املشــكلة مــن خــال احتجازهــا وتخزينهــا. وهــي منهجيــة يُجــرى عليهــا حاليًّ

مــع أبحــاث الطاقــة املتجــددة، التــي تهــدف إىل منــع انبعاثــات الكربونــات قبــل حدوثهــا. ونظــًرا ألهميــة هــذا املوضــوع فقــد بــادرت 

اململكــة العربيــة الســعودية باالهتــام بــه عندمــا جعلتــه جــزًءا أساســيًّا مــن إحــدى املبــادرات التــي طرحتهــا يف اجتاعــات مجموعــة 

.Circula Carbon Economy »العرشيــن للعــام2020م، واملتمثلــة مببــادرة »اقتصــاد الكربــون الدائــري





الفائزون بالجائزة يف فرع 

»العلوم اإلنسانيَّة من اللغات 
األخرى إىل اللغة العربيَّة« 

مناصفًة بني كلٍّ من:
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ولــد باململكــة املغربيــة يف 31 ديســمر 1952م؛ وحصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف اإلنرثوبولوجيــا – علــم األعراق-؛ 

ــا، ومشــرتكًا،  وعمــل أســتاًذا للتعليــم العــايل بجامعــة مــوالي إســاعيل ســابًقا، ونــرش أكــرث مــن )74( عمــًا فرديًّ

ــدرت وآخــرون يف الرتجمــة  ــه املرتجمــة: )ريكــو، آن ــني التأليــف والرتجمــة، ومــن أعال عــت مــا ب ــا، تنوَّ وجاعيًّ

ــوز وآخــرون، حــوار  ــة ــــ برقســون، دول ــر والنازي ــة ــــ يورقــن هرمــاس، هايدق والفلســفة السياســية واألخاقي

الفلســفة والســينا ــــ  أوقســت موليــرياس، املغــرب املجهــول، الجــزء األول: اكتشــاف الريــف.

والثقافــة«  الطبيعــة  كتــاب »مــا وراء  ترجمتــه  عــن 

ملؤلفــه/ فيليــب ديســكوال مــن اللغــة الفرنســية. ويطــرح 

العمــل مقاربــة جديــدة لطــرق توزيــع االســتمرارية 

ــه. ويشــكَّك العمــل مــن  ــني اإلنســان وبيئت واالنقطــاع ب

جانــب آخــر يف التعــارض القديــم بــني الطبيعــة والثقافــة 

مــن خــال التســاؤل عــن إمكانيــة التفكــري يف العــامل دون 

متييــز الثقافــة عــن الطبيعــة، ومــن خــال ثنائيــة العاقــة 

ــن  ــل م ــوع العم ــد موض ــة، ويع ــة والطبيع ــني الثقاف ب

ــه  ــوة مؤلف ــيا دع ــة، والس ــة واملهم ــات الراهن املوضوع

ــرأت  ــي ق ــة الت ــة الحديث ــة الغربي ــن النمطي ــروج م للخ

ــة. ــه اإلنرثوبولوجي ــق خصائص ــامل وف الع

ور ادن ا�لد�ل�ة �ل�ة ال�ئ
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ولــد باململكــة املغربيــة يف 25 مايــو 1968م؛ وحصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف العلــوم اإلنســانية، وعمــل أســتاًذا 

للتعليــم العــايل بجامعــة محمــد األول؛ نــرش أكــرث مــن )25( عمــًا مؤلًفــا ومرتجــًا فرديًّــا وجاعيًّــا، ومــن أعالــه 

املرتجمــة )الدولــة الجديــدة ــــ زخرفــة العــامل: كيــف خلــق املســلمون واليهــود واملســيحيون ثقافــة التســامح يف 

إســبانيا يف العصــور الوســطى ــــ الرتبيــة املدنيــة العامليــة(.

�ة َّ س�ي �ن �ي ا�ل�ج ر�لج :  �لعن ىي را�ة ور �لن دا�ل�ن ور /�ل�ج ادن ا�لد�ل�ة �ل�ة ال�ئ �ج - 

 

ــات  ــب يف بيان ــاب »مدخــل إىل التنقي ــه لكت ــن ترجمت ع

العلــوم االجتاعيــة«؛ ملؤلفيــه بــاول اتيــول، وديفــد 

موناقــان، ودارن كونــق مــن اللغــة اإلنجليزيــة. ويتنــاول 

علــم  يف  النشــأة  حديــث  علمًيــا  موضوًعــا  العمــل 

البيانــات وطريقــة التنقيــب بهــا، ويحظــى موضــوع 

العمــل باهتــام كبــري يف الــدول املتقدمــة التــي تعتمــد 

ــاالت  ــّوق يف املج ــوة والتف ــدًرا للق ــات مص ــى املعلوم ع

ــا.  ــة، وغريه ــة، والفكري ــة، والتقني ــية واالقتصادي السياس

وتــرز أهميــة املوضــوع يف اشــتاله عــى الدمــج املتميــز 

ألفضــل آليــات اإلحصــاء، واســتخراج األمنــاط، وصــواًل إىل 

تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وتوظيفهــا يف مجــال العلــوم 

ــة. االجتاعي





الفائزون بالجائزة يف فرع 

»جهود األفراد«
مشاركًة بني كلٍّ من:
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ولــد باملدينــة املنــورة عــام 1944م. وحصــل عــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة تكســاس بالواليــات املتحــدة يف 

1981م. وعمــل أســتاًذا للغــة العربيــة بجامعــة امللــك ســعود حتــى تقاعــده يف عــام 2002م.

عــت أعــال الدكتــور/ حمــزة املزينــي وجهــوده بــني العمــل األكادميــي والتأليــف والرتجمــة. وتٌعــد ترجاتــه  تنوَّ

ــا تلــك األعــال التــي ترجمهــا  مــن الرتجــات العميقــة واملهمــة واملرثيــة للفكــر واملعرفــة اإلنســانية، وخصوًص

للمفكــر العاملــي املعــروف »نعــوم تشومســي« وغــريه مــن املفكريــن العامليــني. 

 لقــد أســهمت أعــال الدكتــور/ حمــزة املزينــي العلميــة يف مجــال الرتجمــة يف تنشــيط حركــة الرتجمــة، وتعزيــز 

التواصــل الثقــايف بــني اللغــات مــن خــال ترجمتــه أعــااًل تتســم بالعمــق املعــريف واألثــر املســتدام.

ــة  ــوايئ، أســتاًذا للغــة األوزبكي ــد يف أوزبكســتان عــام 1960م. ويعمــل أســتاًذا مشــاركًا بجامعــة عــي شــري ن ول

ــة طشــقند.  وآدابهــا مبدين

ترجــم الدكتــور/ عمــروف أكــرث مــن )45( عمــًا ركــزت عــى نــرش اللغــة والثقافــة العربيــة بــني الناطقــني باللغــة 

ــة  ــن اململك ــن م ــاء ومفكري ــدارات ألدب ــة األدب واإلص ــزة يف ترجم ــوًدا ممي ــذل جه ــية، وب ــة والروس األوزبكي

العربيــة الســعودية إىل اللغــة األوزبكيــة. كــا أســهم يف تأســيس تخصــص الرتجمــة العربيــة األوزبكيــة بجامعــة 

عــي شــري نــوايئ. 

لقــد أســهمت أعــال الدكتــور/ عمــروف يف تنشــيط حركــة الرتجمــة، وتعزيــز نقــل الفكــر والثقافــة بــني العربيــة 

واألوزبكيــة والروســية. 

 . د �لمرو�ن ى �ل�ي �ن ور/ مر�لة -ا�لد�ل�ة  �ج

- ورائ ادن ا�لد�ل�ة �ل�ة ال�ئ
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ولــد يف القاهــرة عــام 1962م، وحصــل عــى ماجســتري يف الرتجمــة مــن جامعــة »يوهانيــس قوتنــرق«، ويعمــل 

ــا مرتجــًا يف الرملــان األملــاين. حاليًّ

تركــزت أعــال األســتاذ/ ســمري جريــس وجهــوده يف الرتجمــة مــن اللغــة األملانيــة إىل اللغــة العربيــة منــذ نحــو 

)25( عاًمــا وبشــكل مســتمر عــى ترجمــة أعــال أدبيــة رائــدة ومتميــزة مــن اللغــة األملانيــة إىل اللغــة العربيــة، 

وترجــم أكــرث مــن )30( عمــًا خــال مســريته املهنيــة، منهــا أعــال نــال مؤلفوهــا جوائــز نوبــل. 

ــة،  ــة واألملاني ــني العربي ــة ب ــز الرتجم ــة يف تعزي ــال الرتجم ــس يف مج ــمري جري ــتاذ س ــود األس ــهمت جه ــد أس لق

ــة. ــة واألملاني ــني العربي ــني اللغت ــايف ب ــل الثق ــة يف التواص ــه املرتجم ــهمت أعال وأس

. �ة َّ س�ي �ن �ي ا�ل�ج �لما�لن ر�ليس . �لصر�ي /ائ ا �لسعود �لج �ن م�ير �ل�ي
/ �ل ادن �ل�ة - ال�ئ  �ن





مـدن عـامليَّة استضـافت 
الحفل الختامي للجائزة:



أقيــم حفــل األعــامل الفائــزة بجائــزة امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز 

ــة للرتجمــة لدورتهــا األوىل عــام 1429هـــ/ 2008م باململكــة  العامليَّ

ــة الســعوديَّة مبقــر مكتبــة امللــك عبدالعزيــز العامــة. العربيَّ

الرياض - مكتبة امللك عبدالعزيز العامة

لاطاع عى الحفل
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الفائزون بالجائزة يف فرع 

»العلوم الطبيعة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة« 
مناصفًة بني كلٍّ من:

م. عبدهللا بن إبراهيم املهيدب ــ سعودي. 

عن ترجمته لكتاب »الهندسة الجيوتكنيكية: ميكانيكا الرتبية« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

د. أحمد فؤاد باشا ــ مري. 
عن ترجمته لكتاب »من الذرة إىل الكوارك« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

الفائز يف فرع

»املؤسسات والهيئات«

ع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف اململكة العربيَّة السعوديَّة مجمَّ
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الفائز يف فرع 

»العلوم اإلنسانيَّة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة«

د. صالح سعداوي صالح ــ مري. 
عن ترجمته لكتاب »األتراك يف مرص وتراثهم الثقايف« من اللغة الرتكية إىل اللغة العربيَّة.

الفائزون يف فرع 

»العلوم اإلنسانيَّة من اللغة العربيَّة إىل اللغات األخرى«
مناصفًة بني كلٍّ من:

د. عبدالسام الشدادي ــ مغريب. 

عن ترجمته لكتاب »مقدمة ابن خلدون كتاب العرب« من اللغة العربيَّة إىل الفرنسيَّة.

د. كاوديا ماريا تريّسو ــ إيطالية. 

عن ترجمتها لكتاب »رحلة ابن بطوطة : تحفة النُّظَّار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار« من اللغة العربيَّة إىل اللغة اإليطاليَّة.



أُقيــم حفــل األعــامل الفائــزة بجائــزة امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز 

العامليَّــة للرتجمــة لدورتهــا الثانيــة عــام 1430هـــ/ 2009م باململكــة 

املغربيَّــة بالراكــة مــع مؤسســة امللــك عبدالعزيــز آل ســعود 

ــدار البيضــاء. ــوم اإلنســانيَّة بال للدراســات اإلســالميَّة والعل

الدار البيضاء - مؤسسة امللك عبدالعزيز آل سعود 

للدراسات اإلسامية والعلوم اإلنسانية





4849

الفائز بالجائزة يف فرع 

»العلوم الطبيعة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة« 

د. حاتم النجدي ــ سوري. 

 عن ترجمته لكتاب »إدارة هندسة النُّظُم« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل اللغة العربيَّة.

الفائزون بالجائزة يف فرع 

العلوم اإلنسانيَّة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة:
مناصفًة بني كلٍّ من:

د. فايز الُصيَّاغ ــ أردين. 

 عن ترجمته لكتاب« عرص رأس املال 1848 ــ 1875م« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل اللغة العربيَّة.

د. بندر نارص العتيبي ــ سعودي. 

د. هنية محمود أحمد مرزا ــ سعوديَّة. 

عن ترجمتهام لكتاب »تدريس التالميذ ذوي اإلعاقات املتوسطة والشديدة« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل اللغة العربيَّة.

الفائز يف فرع

»املؤسسات والهيئات«

مركز الرتجمة بجامعة امللك سعود



4849

الفائزون يف فرع 

العلوم اإلنسانيَّة من اللغة العربيَّة إىل اللغات األخرى
مناصفًة بني كلٍّ من:

د. تشوي يونغ كيل ــ كوري. 

د )صّى هللا عليه وسلّم(« عن كتاب » الرحيق املختوم« من اللغة العربيَّة إىل اللغة الكوريَّة.  عن ترجمته لكتاب »النَّبي محمَّ

د. محمد الطاهر امليساوي ـــ سوداين. 

 عن ترجمته لكتاب »مقاصد الريعة اإلسالميَّة« من اللغة العربيَّة إىل اللغة اإلنجليزيَّة.

الفائزون يف فرع 

جهود األفراد
مشاركة بني كلٍّ من:

د. سلمى الخرضاء الجيويس ــ فلسطينيَّة. 

د. هاندرتش هارمتوت ــ أملاين.
جمة. عن جهودهام بالرتَّ



أُقيــم حفــل األعــامل الفائــزة بجائــزة امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز 

العامليَّــة للرتجمــة لدورتهــا الثالثة عام 1431هـــ/ 2010م بالجمهورية 

الفرنســية، بالراكــة مــع منظمة اليونســكو.

باريس - منظمة اليونسكو

لاطاع عى الحفل





5253

الفائز بالجائزة يف فرع 

»املؤسسات والهيئات« 

الهيئة املريَّة العامة للكتاب ــ جمهوريَّة مر العربيَّة. 

الفائزون بالجائزة يف فرع 

العلوم الطبيعيَّة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة:
مناصفًة بني كلٍّ من:

د. رشيف محمد الوتيدي ــ مري. 

د. عصام الدين عي الجال ــ مري.

عن ترجمتهام لكتاب »أسس الجراحة العصبيَّة« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

د. نارص العندس ــ سعودي.

د. عبدهللا القحطاين ــ سعودي. 

د. أحمد العويس ــ سعودي.

عن ترجمتهم لكتاب »الكيمياء الفيزيائيَّة« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.



5253

الفائزون يف فرع 

العلوم اإلنسانيَّة  من اللغات األخرى إىل  اللغة العربيَّة
مناصفًة بني كلٍّ من:

د. محمد الخويل ــ مري. 

 عن ترجمته لكتاب »انهيار العوملة وإعادة اخرتاع العامل« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

الفائزون يف فرع 

جهود األفراد
مشاركة بني كلٍّ من:

بروفيسور. أندريه ميكائيل ــ فرنيس. 

بروفيسور. عبدالواحد لؤلؤة ــ عراقي. 

عن جهودهام للرتجمة.

د. عبدالقادر املهريي ــ تونيس. 

د. حادي حميدة صمود ــ تونيس. 

عن ترجمتهام لكتاب »معجم تحليل الخطاب« من اللغة الفرنسيَّة إىل العربيَّة.



أُقيــم حفــل األعــامل الفائــزة بجائــزة امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز 

العامليَّــة للرتجمــة لدورتهــا الرابعة عــام 1432هـــ/ 2011م بجمهوريَّة 

الصــن الشــعبيَّة بالراكــة مــع جامعــة بكــن.

بكني - جامعة بكني

لاطاع عى الحفل





5657

الفائز بالجائزة يف فرع 

»املؤسسات والهيئات« 

املنظمة العربيَّة للرتجمة ــ الجمهوريَّة اللبنانيَّة. 

الفائزون يف فرع 

جهود األفراد
مشاركة بني كلٍّ من:

د. تشونغ جيكون ــ صيني.

د. محمد عناين ــ مري.

عن جهودهام للرتجمة.

الفائزون بالجائزة يف فرع 

العلوم الطبيعيَّة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة:
مناصفًة بني كلٍّ من:

د. محمد بن عبدهللا الزغيبي ــ سعودي. 

عن ترجمته لكتاب »الفيزيولوجيا« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

ام ــ سعودي. د. عبدهللا بن عي الغشَّ

د. يوسف أحمد بركات ــ سوري.

عن ترجمتهام لكتاب »مبادئ تغذية اإلنسان« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.



5657

الفائزون يف فرع 

العلوم اإلنسانيَّة من اللغة العربيَّة إىل اللغات األخرى
مناصفًة بني كلٍّ من:

د. فرانس شوب ــ منساوي.

 عن ترجمته لكتاب »ابن رشد: كتاب فصل املقال وتقرير ما بن الريعة والحكمة من االتصال« 

من اللغة العربيَّة إىل اللغة األملانية.

الفائزون يف فرع 

العلوم اإلنسانيَّة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة
مناصفة بني كلٍّ من:

د. جورج زنايت ــ لبناين.

عن ترجمته لكتاب »األتراك يف مرص وتراثهم الثقايف« من اللغة الفرنسية إىل اللغة العربيَّة. )كتاب الذاكرة، التاريخ، النسيان(.

د. يولنده غواري ــ إيطاليا.

أ. حسني بن شينه ــ جزائري.

عن ترجمتهام لكتاب »األرسار يف نتائج األفكار: آالت مذهلة من ألف عام« من اللغة العربيَّة إىل 

اللغة االيطاليَّة.

د. محمد بدوي ــ لبناين.

عن ترجمته لكتاب »تأويل الثَّقافات« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.



أُقيــم حفــل األعــامل الفائــزة بجائــزة امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز 

2012م  1433هـــ/  عــام  الخامســة  لدورتهــا  للرتجمــة  العامليَّــة 

ــن الحــرة. ــة بالراكــة مــع جامعــة برل ــا االتحاديَّ ــة أملاني بجمهوريَّ

برلني - قاعة بلدية مدينة برلني

لاطاع عى الحفل





6061

الفائز بالجائزة يف فرع 

املؤسسات والهيئات:

الفائزون يف فرع 

 الطبيعة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة
مناصفًة بني كلٍّ من:

د. محمد سامة الحراشة ــ أردين.

د. وليد محمد خليفة ــ مري. 

عن ترجمتهام لكتاب »الحصول عى الفلزات من الخامات، مقدمة إىل استخالص الفلزات« من 
اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

مرشوع »كلمة« التَّابع لهيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث ــ 

اإلمارات العربيَّة املتَّحدة.

د. رضوان السعيد عبدالعال ــ بريطاين.

د. السيِّد محمد األلفي ــ مري.

عن ترجمتهام لكتاب »شبكات الحاسب واإلنرتنت« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

الفائزان يف فرع 

العلوم اإلنسانيَّة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة
مناصفة بني كلٍّ من:

د. محيي الدين عي حميدي ــ سوري.
عن ترجمته لكتاب »اللسانيَّات الرسيريَّة« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة. 

أ. فاضل لقان جتكر ــ سوري.

عن ترجمته لكتاب »آالم العقل الغريب« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.



6061

الفائزون يف فرع 

جهود األفراد
مناصفة بني كلٍّ من:

د. منى بيكر ــ مريَّة. 
د. دولينينا أنا أركاديفينا ــ روسية.

جمة عن جهودهام بالرتَّ

د. عز الدين مجدوب
د. سندس كرونة

د. بسمة بلحاج الشكيي
د. شكري السعدي

د. أحمد الجّوة
د. توفيق بن عزالدين قريرة

د. منصور بن مبارك الصادق ميغري

د. سهيل الشمي
د. محمد الشيباين
د. املي العايدي

د. شكري املبخوت
د. خالد الوغاين

د. محمد بن محمد الخبو

الفائزون بالجائزة يف فرع 

العلوم اإلنسانيَّة من اللغة العربيَّة إىل اللغات األخرى
مناصفًة بني كلٍّ من:

د. نعمة هللا إبراهيموف.
د. عبدالحكيم عبداألحد عارفوف.

د. أكمل جان إكرامجانوف.

جميعهم من أوزبكستان.

رة النبوية البن هشام« من اللغة العربيَّة إىل اللغة األوزبكيَّة. عن ترجمتهم لكتاب »السِّ

د. نبيل الرضوان ــ تونيس.

عن ترجمته لكتاب »الظِّل أساطره وامتداداته املعرفيِّة واإلبداعيِّة« من اللغة العربيَّة إىل اللغة الفرنسيَّة.

د. عبدالحميد زيريوف.
د. جهانكري نعاتوف.

د. عبدالواحد أحمد عليوف.



أُقيــم حفــل األعــامل الفائــزة بجائــزة امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز 

2013م  1434هـــ/  عــام  السادســة  لدورتهــا  للرتجمــة  العامليَّــة 

ــاوباولو. ــة س ــع جامع ــة م ــة بالراك ــل االتحاديَّ ــة الربازي بجمهوريَّ

ساوباولو - قر حاكم مدينة ساوباولو

لاطاع عى الحفل





6465

الفائزون يف فرع 

العلوم الطبيعية من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة
مناصفة بني كلٍّ من:

د. ريم محمد عابد الطويرقي ــ سعوديَّة. 
 

عن ترجمتها لكتاب »كيف تعمل األشياء فيزياء الحياة اليومية« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

امة ــ مري.  د. عي عبدهللا السَّ

د. عبدالنارص صاح شبل ــ سعودي.

عن ترجمتهام لكتاب »بكتريولوجيا البر نظريَّة بيئيَّة« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

الفائز بالجائزة يف فرع 

املؤسسات والهيئات:

جمة والتَّأليف والنَّرش ــ  املركز العريب للتعريب والرتَّ

الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة.

الفائزان يف فرع 

جهود األفراد
مشاركة بني كلٍّ من:

الروفيسور جواو بابتستا دي ميديريوس فاخنيس ــ برازيي. 

الروفيسور لويس ميغيل كانيادا ــ إسباين.

جمة عن جهودهام بالرتَّ



6465

الفائزة يف فرع 

العلوم اإلنسانّية من اللغة العربيَّة إىل اللغات األخرى

د. سيسيليا مارتيني ــ إيطاليَّة. 
 

عن ترجمتها لكتاب »الفارايب: كتاب الجمع بن رأيي الحكيمن أفالطون اإللهي 
وأرسطوطاليس« من اللغة العربيَّة إىل اللغة اإليطاليَّة.

الفائزان يف فرع 

العلوم اإلنسانيَّة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة
مناصفة بني كلٍّ من:

د. سلوى سليان نقي ــ سعوديَّة. 
 

مة يف نقد الشعر املعريف« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.  عن ترجمتها لكتاب »مقدِّ

د. رشا سعد زيك ــ مريَّة. 

عن ترجمتها لكتاب »االقتصاد التطبيقي« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة



أُقيــم حفــل األعــامل الفائــزة بجائــزة امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز 

2015م  1436هـــ/  عــام  الســابعة  لدورتهــا  للرتجمــة  العامليَّــة 

ــدة. ــم املتَّح ــع األم ــة م ــويرسا بالراك ــة س بجمهوريَّ

جنيف - األمم املتحدة

لاطاع عى الحفل





6869

جمة عن جهودهام بالرتَّ

عن ترجمتهم لكتاب »التحليل الدايل: دراسة نظريَّة وتطبيقات« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

الفائزان يف فرع 

سات والهيئات املؤسَّ
مناصفة بني كلٍّ من:

املركز القومي للرتجمة ــ جمهوريَّة مر العربيَّة.

املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون »بيت الحكمة« ــ الجمهوريَّة التونسيَّة.

الفائزون يف فرع 

العلوم الطبيعيَّة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة
مناصفة بني كلٍّ من:

د. سليم مسعود ــ جزائري.

د. سامية شعال ــ جزائرية.

د. عبدالسام اليغفوري ــ مغريب

د. مروان الوزَّة ــ سوري.

ان اليقة ــ سوري. د. حسَّ

عن ترجمتها لكتاب »طب الكوارث: املبادئ الشاملة واملامرسة« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

الفائزان يف فرع 

جهود األفراد
مشاركة بني كلٍّ من:

الروفيسور تشوي وي ليه ــ صيني. 

الروفيسور هانالورايل يانكا ــ سويرية. 
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الفائزان يف فرع 

العلوم اإلنسانيَّة من اللغة العربيَّة إىل اللغات األخرى
مناصفة بني كلٍّ من:

د. صالح ضحوي العنزي ــ سعودي.

عن ترجمته لكتاب »تاريخ اململكة العربيَّة السعوديَّة« من اللغة العربيَّة إىل اللغة الفرنسيَّة.

د. بيرت آدمسون ــ أملاين.

د. بيرت بورمان ــ أمريي. 

عن ترجمتهام لكتاب »الرسائل الفلسفية للكندي« من اللغة العربيَّة إىل اللغة اإلنجليزيَّة.

الفائزان يف فرع 

العلوم اإلنسانيَّة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة
مناصفة بني كلٍّ من:

د. مصطفى محمد قاسم ــ مري.

 عن ترجمته لكتاب »مأساة سياسة القوى العظمى« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

ام بركة ــ لبناين. د. بسَّ

عن ترجمته لكتاب »فلسفة اللغة« من اللغة الفرنسيَّة إىل العربيَّة.

د. عبدالعزيز عبدهللا الرينث ــ سعودي.

د« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة. عن ترجمته لكتاب »موسوعة اضطرابات طيف التوحُّ



أُقيــم حفــل األعــامل الفائــزة بجائــزة امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز 

ــة للرتجمــة لدورتهــا الثامنــة عــام 1437هـــ/ 2016م مبملكــة  العامليَّ

إســبانيا بالراكــة مــع جامعــة طليطلــة.

طليطلة - جامعة كاستيا المنتشا

لاطاع عى الحفل
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الفائز يف فرع 

سات والهيئات املؤسَّ

مدرسة طليطلة للمرتجمني ــ مملكة إسبانيا. 

الفائزون يف فرع 

العلوم الطبيعيَّة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة
مناصفة بني كلٍّ من:

د. فهد دخيل العصيمي ــ سعودي. 

عن ترجمته لكتاب »الطِّب النفيس الجسدي: مقدمة يف الطِّب النفيس التواصيل« 

من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

د. السيِّد أحمد السيِّد أحمد ــ مري. 

عن ترجمته لكتاب »التقنية الحيويَّة الصناعيَّة: منو مستدام ونجاح اقتصادي« 

من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

الفائزون يف فرع 

العلوم اإلنسانيَّة من اللغة العربيَّة إىل اللغات األخرى
مناصفة بني كلٍّ من:

د. ربريتو توتي ــ إيطاليا. 

عن ترجمته لكتاب »املوطَّأ« من اللغة العربيَّة إىل اللغة اإليطالية.

د. محمد أبطوي ــ مغريب. 

د. سليم الحسني ــ بريطاين. 

عن ترجمتهام لكتاب »منت املظّفر اإلسفزاري يف علمي األثقال والحيل« 

من اللغة العربيَّة إىل اللغة اإلنجليزيَّة.
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الفائزون يف فرع 

العلوم اإلنسانيَّة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة
مناصفة بني كلٍّ من:

د. محمد إبراهيم السحيباين ــ سعودي.

د. لطفي عامر جديدية ــ تونيس. 

د. عاد الهادي املذيوب ــ تونيس. 

د. عبدالعزيز متعب الرشيد ــ سعودي.

عن ترجمتهم لكتاب »النِّظام املايل اإلسالمي: املبادئ واملامرسات« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

د. هند سليان الخليفة ــ سعوديَّة. 

مة يف املعالجة الطبيعيَّة للغة العربيَّة« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة. عن ترجمتها لكتاب »مقدِّ

جمة عن جهودهام بالرتَّ

الفائزان يف فرع 

جهود األفراد
مشاركة بني كلٍّ من:

د. ماثيو غيدير ــ فرنيس.

د. صالح علاين ــ سوري. 



أُقيــم حفــل األعــامل الفائــزة بجائــزة امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز 

العامليَّــة للرتجمــة لدورتهــا التاســعة عــام 1441هـــ/ 2020م باململكة 

العربيَّــة الســعوديَّة مبقــر مكتبــة امللــك عبــد العزيــز العامــة.

الرياض - مكتبة امللك عبدالعزيز العامة

لاطاع عى الحفل
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الفائزون يف فرع 

العلوم الطبيعيَّة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة
مناصفة بني كلٍّ من:

د. هيثم غالب الناهي ــ عراقي. 

عن ترجمته لكتاب »فيزياء تكنولوجيا املعلومات« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

د. حسني محمد حسن ــ مري. 

د. نارص محمد عمر ــ مري.

عن ترجمتهام لكتاب »النانو: املواد والتقنيات والتصميم، مقدمة للمهندسن واملعامرين« 

من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

الفائز بالجائزة يف فرع 

»املؤسسات والهيئات« 

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ــ أبو ظبي. 
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الفائزان يف فرع 

العلوم اإلنسانيَّة من اللغات األخرى إىل اللغة العربيَّة
مناصفة بني كلٍّ من:

د. هشام عبدهللا سلان خليفة ــ عراقي.  

عن ترجمته لكتاب »نظرية الصلة أو املناسبة: يف التواصل واإلدراك« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة. 

د. سعد نارص الحسني ــ سعودي. 

عن ترجمته لكتاب »طُرُق البحث األساسيَّة يف الجغرافيا« من اللغة اإلنجليزيَّة إىل العربيَّة.

الفائزان يف فرع 

جهود األفراد
مشاركة بني كلٍّ من:

ار ــ مري.  الروفيسور عبدالعزيز حمدي عبدالعزيز النَّجَّ

الروفيسور محمد خري البقاعي ــ سوري. 

أ. محمد طلعت أحمد أحمد الشايب ــ مري.

جمة عند جهودهم بالرتَّ
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