
 

 

 

 والبحث للترجمة شهرباني-شنهاف يهودا جائزة

 منح عن أبيب تل جامعة في واألنثروبولوجيا االجتماع علم وقسم القدس في لير فان معهد يعلن
 شهرباني-شنهاف ليهودا الفكريّّ اإلرث في والبحث للترجمة سنويّة جائزة

 والترجمة والتدريس البحث، في إلسهامه وذلك اليوم، إسرائيل في المفّكرين أبرز من شهرباني-شنهاف يهودا عتبري ُ 

 مروًرا والهندسة، اإلحصاء من بدًءا كثيرة، معرفيّة حقولًُ لتطال بحثها التي المواضيع تتنّوع. الجماهيريُّ والعمل

 اجتماع بعلم التزامه يشّكل. والترجمة واألدب استعماريّة، بعد الما والدراسات البيروقراطيّات ودراسة العلوم، بفلسفة

 فان معهد في نشاطه من عقود مدى على. المجالت هذه كلُّ بين يربط ارئيسي ُ امحورًُ الجتماعيُّ والتاريخ المعرفة

 ،"مكتوب –מּכתּוּב " ،"ونقد نظريّة   –ה וביקורת יתיאור)" بارزة نشر ومنّصات مجّّلت وأّسس حّرر ،لير

 في أثّرت التي والمقالت الكتب من اكبيرًُ اعددًُ وحّرر كتب ،"(הקשרי עיון וביקורת – ونقديّة نظريّة سياقات"

 كان مسيرته طوال .كثيرة بحث مجالت ترأّس كما. وخارجها لبّلدا في الجامعات في وت دّرس الطلبة من أجيال

 مختلف في والباحثين والباحثات والطّّلب، الطالبات من ألجيال مخلًصا مرشًدا زال، وما شهرباني،-شنهاف

 .البّلد أنحاء مختلف في كثيرة مؤّسسات في دّرست ُ مساقات وأّسس البحثيّة، المجالت

 الذين المركزيّين العمومّيين المثقّفين أحد صبحأ وقد ،أيًضا األكاديميُّ-يُّالعاج برج خارج من شهرباني-شنهاف يعمل

 .والتربويّة والثقافيّة الجتماعّية المنظّمات في المدنيُّ المجتمع قيادات من أجيال في أثّروا

 جائزة على ة/الفائز ستحصل /سيحصل. البحثو الترجمة مجالَي ُ في شهرباني-شنهاف يهودا اسم على جائزة ست منح

 الجائزة ست خّصص الترجمة، مجال في. مكتوب إصدار من كتب ورزمة تقدير درعو دولر، 1،000 بقيمة ماليّة

. العربيّة اللغة من للترجمة فضليّةاأل وست منح غربيّة، غير بلغة نثريُّ لنصُّ منشورة غير عبريّة ترجمة عن للمترجمين

 دكتوراهال بعد ما دراسات مرحلة في ات/نوباحثي الدكتوراه وطالبات لطّّلب مخّصصة الجائزة البحث، مجال في

 .الجتماعيّة العلوم في ةيمعرف مجالت في أصيل بحثيُّ مقال عن

 أولويّة ت منح  .االجتماعيّة العلوم في المعرفة مجال في لبحث الجائزة ستُمنح 2020/2021 الدراسيّة السنة في

 أطيافها بمختلف والنقد النظريّة مجال تتناول لمقالت أو المعرفة، وفلسفة التاريخ الجتماع، علم تدمج التي للمقالت
 ة/الحائز تعرض/يعرض سوف. ذاته شهرباني-شنهاف أعمال حول نقديّة بمقالت ي رّحب كما. المستقبليّة وأشكالها

 .عليه بالتعقيب شهرباني-شنهاڤ وسيقوم سنويّة، جلسة في المقال الجائزة على

 .إيال يلج خوري،-صبّاغ أريج كامب، أدريانا :2020/2021 الجائزة لجنة 

 تزيد ل مخطوطة ي رسلن/ي رسلون الدكتوراه بعد ما ات/وباحثو دكتوراه وطالبات طّّلب :للجائزة الترّشح ميتقد 

. للجائزة تقّدمهم تبّرر كلمة 200 من رسالة بها مرفقة ،(akemp@tauex.ac.il) اللجنة لرئيسة كلمة 000،12 عن

 .1.3.2021 هو المخطوطة إلرسال األخيرة الموعد

 .أبيب تل جامعة في 18:00 الساعة في ،2021 حزيران 10 الخميس، يوم الفائز للمقال الجائزة منح حفل ي عقد 

 تحمل. المتميّز وعطائه لعمله الئقًا تقديًرا شهرباني-شنهاف. د.أ اسم على والترجمة للبحث جائزة مأّسسة تشّكل 

 والجماهيرّي، الفكريّّ والنشاط العمل قيم إسرائيل، في علماءّوعالماتّاالجتماع وركجمه ،إلينا بالنسبة الجائزة
 األكاديميّة حياته في شهرباني-شنهاف يرسيه الذي النظر بعيدوال المتميّز يّّالفكر اإلرث استمرار في ويُسهم

 .والجماهيريّة
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