
  

   ٢٠٢٢ جائزة نجيب محفوظ لألدب
 

، تقبل الترشيحات في فترة ما بين  ٢٠٢٢تم فتح باب الترشيحات لجائزة نجيب محفوظ لألدب لعام 

 . ٢٠٢٢يناير  ١٥و ٢٠٢١سبتمبر  ١٩

دوالر باإلضافة    ٥٠٠٠جائزة نجيب محفوظ لألدب تتألف من ميدالية فضية وجائزة نقدية بقيمة 

 رواية الفائزة من قبل دار نشر الجامعة األمريكية بالقاهرة.للنشر الترجمة اإلنجليزية ل

 

 شروط الترشح لجائزة نجيب محفوظ لألدب :

المكتوبة والمنشورة باللغة العربية في أي مكان في  الترشح للجائزة مفتوح للروايات المعاصرة ،  •

، والتي لم يتم ترجمتها ونشرها   ٢٠٢١و ٢٠٢٠العالم ، بتاريخ حقوق التأليف والنشر في عامي 

 باللغة اإلنجليزية. 

 غير مؤهلة للترشح.أخرى ي رواية حصلت بالفعل على جائزة أدبية أ •

 ير مؤهلة للترشح.مجموعات القصص القصيرة أو المجموعات الشعرية غ •

 ال يتم قبول الروايات المنشورة ذاتيًا بواسطة مؤلفيها. •

 ترشيح األعمال مقبول عن طريق المؤلف أو دار النشر التي نشرت الرواية باللغة العربية. •

 ينبغي أن يكون المؤلف الذي تُرشح أعماله على قيد الحياة وقت الترشيح للجائزة.  •

المؤلف أو الناشر )اعتمادًا على من يحمل حقوق اللغة اإلنجليزية( قد ، يعتبر أي روايةرشيح بت •

وافق على أنه في حالة فوز روايته ، سيتم ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية ونشرها في جميع أنحاء 

 العالم بواسطة دار نشر الجامعة األمريكية بالقاهرة.

على أن يكون متاًحا لألنشطة الترويجية   للجائزة يُعتبر المؤلف أنه قد وافق أي روايةعند تقديم  •

 مثل الظهور اإلعالمي المتعلق بالجائزة أو السفر داخل العالم العربي.

تحتفظ دار نشر الجامعة األمريكية بالقاهرة بحقها في رفض أي ترشيح ال يتوافق مع قواعد    •

 الترشح.

 يعتبر قرار لجنة تحكيم الجائزة قراًرا نهائيًا.  •

 

 التقديم: كيفية 

يجب إرسال ثالث نسخ من الكتاب المطبوع أو تسليمها على العنوان التالي ، لتصل في موعد   •

 : ٢٠٢٢يناير  ١٥أقصاه 

 جائزة نجيب محفوظ لألدب 

 أ/ نادية فوزي عناية: 

 المساعد التنفيذي 

 دار نشر الجامعة األمريكية بالقاهرة



 مبنى الجامعة األمريكية بالقاهرة بالتحرير 

 شارع القصر العيني  ١١٣

   ١١٥١١، القاهرة  ٢٥١١صندوق بريدي 

 جمهورية مصر العربية

 

 :صورة حديثة للمؤلف ، إلى كاملة من الكتاب ، مع pdfيجب أيًضا إرسال نسخة إليكترونية  •

<mahfouzmedal@aucegypt.edu > 

  ستمارةاوكاملة من الكتاب  pdfليكترونية اإلنسخة الالثالث و نسخ الكتابستالم إ ن يتمأ يجب •

حتى يتم قبول  دار نشر الجامعة األمريكية بالقاهرة وصورة المؤلف من قبل رشيح كاملة الت

 غير مكتمل. ترشيحسيتم تجاهل أي و رشيحالت

 

 استمارة الترشيح  ءاضغط هنا لملي

https://bit.ly/3qFmFUN 

 

 عن جائزة نجيب محفوظ لألدب: 

جائزة نجيب محفوظ لألدب، إدارة وتقوم دار نشر الجامعة األمريكية بالقاهرة ب ١٩٩٦منذ عام 

 وهي جائزة كبرى لدعم األدب العربي المعاصر المترجم.

 

دوالر باإلضافة    ٥٠٠٠جائزة نجيب محفوظ لألدب تتألف من ميدالية فضية وجائزة نقدية بقيمة 

لنشر الترجمة اإلنجليزية للرواية الفائزة في جميع أنحاء العالم الناطق باللغة اإلنجليزية. تقدم الجائزة 

نجيب محفوظ   ،ديسمبر الموافق لذكرى ميالد األديب الحائز على جائزة نوبل  ١١سنويًا في يوم 

حضور وزير الثقافة المصري والعديد من  ويقوم بتقديمها رئيس الجامعة األمريكية بالقاهرة في ،

 أعالم الحياة الثقافية المصرية.

 

لم يتم نشرها  وتمنح جائزة نجيب محفوظ لألدب ألفضل رواية معاصرة منشورة باللغة العربية )

شيرين أبو  ، ويتم اختيارها من قبل لجنة تحكيم الجائزة: ٢٠٢١او  ٢٠٢٠باللغة اإلنجليزية( في عام 

مترجم حائز  همفري ديفيزناقدة أدبية وأستاذة األدب اإلنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة،  النجا

مترجم وكاتب وناقد أدبي،   ثائر ديب على جوائز في ترجمة األدب العربي إلى اللغة اإلنجليزية،

ستاذ مساعد في كلية  أ دينا حشمتستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة وأ حمودةحسين 

جائزة  الترجمة الكتاب الحائز على يتم  الحضارة العربية واإلسالمية بالجامعة األمريكية بالقاهرة. 

 نيويورك ولندن. والجامعة األمريكية بالقاهرة  دار نشرباللغة اإلنجليزية من قبل  هونشره في طبع
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وفي ترحيبه بالجائزة ، قال األديب نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل: "اإلعالن عن هذه  

الجائزة لتكريم الكتاب واألدب هو أكثر حدث ممتع في عيد ميالدي. آمل أن تساعد هذه الجائزة  

 اكتشاف مواهب جديدة في األدب العربي وتقديمها للقراء في جميع أنحاء العالم "أيًضا في 

باللغة  تعد دار نشر الجامعة األمريكية بالقاهرة الناشر الرئيسي لألعمال األدبية لنجيب محفوظ

من أعمال الفائز بجائزة نوبل بأربعين لغة  طبعة ٦٠٠وقد نشرت أو رخصت حوالي  اإلنجليزية

 .مختلفة

 

 ١٢رجالً ؛  ١٥نساء و   ١٠ :  بجائزة نجيب محفوظ لألدب منذ انشاءها  ٢٥من بين الفائزين الـ و

  ١سوريين ،  ٢مغربي ،  ١لبنانيين ،  ٢جزائريين ،  ٢فلسطينيين ،  ٣بعد وفاتهم( ،  ٢مصريًا )

 سعودي.   ١سوداني ، و  ١عراقي ، 

 

 

 

 (: أحمد طيباوي، إختفاء السيد ال أحد ٢٠٢١)ُمنحت في مارس  ٢٠٢٠

 : أميمة الخميس، مسرى الغرانيق في مدن العقيق٢٠١٨

 : حزامه حبايب، ُمخمل٢٠١٧

 : عادل عصمت، حكايات يوسف تادرس ٢٠١٦

 : حسن داوود، ال طريق إلي الجنة ٢٠١٥

 : حمور زيادة، شوق الدرويش ٢٠١٤

 اكين في مطابخ هذه المدينة: خالد خليفة، ال سك٢٠١٣

 : عزت القمحاوي، بيت الديب ٢٠١٢

 : منحت الجائزة لإلبداع األدبي الثوري للشعب المصري ٢٠١١

 : ميرال الطحاوي، بروكلين هايتس ٢٠١٠

 : خليل صويلح، وراق الحب٢٠٠٩

 : حمدي أبو جليل، الفاعل٢٠٠٨

 زيدان، نبيذ أحمر : أمينة٢٠٠٧

 ونه وعهد قديم : سحر خليفة، صورة وأيق٢٠٠٦

 : يوسف أبو رية، ليلة عرس ٢٠٠٥

 : علياء ممدوح، المحبوبات ٢٠٠٤

 : خيري شلبي، وكالة عطية ٢٠٠٣

مة٢٠٠٢  : بنسالم حميش، العالا

 : سمية رمضان، أوراق النرجس٢٠٠١

 : هدى بركات، حارث المياه ٢٠٠٠



 : إدوارد الخراط، راما والتنين١٩٩٩

 الجسد: أحالم مستغانمي، ذاكرة ١٩٩٨

 : مريد البرغوتي، رأيت رام هللا، ويوسف إدريس، قصة حب١٩٩٧

 : إبراهيم عبد المجيد، البلدة األخرى، لطيفة الزيات، الباب المفتوح ١٩٩٦

 

 

 


