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 بُان صحفي

 مزكز اللغاتلدورات  يفتح باب التسجيلمعهد دراسات الترجمة بجامعة حمد بن خليفة 

 ديسمبر 7نشز  يوم ألاحد ي   –محظور نشزه 

عن فخح باب مسكص اللغاث بمعهد دزاطاث الترجمت الخابع لجامعت حمد بن خلُفت  ٌعلن – 4102دٌظمبر  6الدوحت، 

  هاجو إجقانسكص للسابينن في حعل  لغت ججبيُت املٍدُح و دوزاث اللغاث. في طلظلخه القادمت من  الدسجُل
 
 الالخحاق فسضت

ت، والعسبُت،  ، وهيخمع لغاث واحدة منمجمىعت واطعت من الدوزاث في ب إلاطيانُت، ولغت والفسنظُت، و إلانجلنًز

ن الطِبُت.   املاندٍز

ل،  01ًباًس حتى  01باب الدسجُل للفطل القادم، ٌظّسنا إعالن فخح  ًمكن ، في حنن ًباًس 01حتى من آلان ولغاًت جبٍس

ل. 31 - 01 منماًى، الدسجُل في الفترة  42 - 3، الطُفُتدوزاث الفي الالخحاق بلسابينن ل دوزاث  جدًس بالركس جن جبٍس

    املدًبت الخعلُمُت.في بمقس معهد دزاطاث الترجمت  طخعقد اللغاث

  ،مضطسد على نحى  و  ،، جضحذ املهازاث اللغىٍتالُىم قاطى لا  هإطاز الخبافع الري حشهدفي 
 
  ضسوزة

 
للخقدم املنهي في  ملحت

  اللغاث بمظخىٍاث جباطب الطالب ُخعللمسكص اللغاث بمعهد دزاطاث الترجمت دوزاث ومن هرا املبظىز ًقدم  جي قطاع.

 بسنامج َعدو  .للطالب وذلك لخىفنر ججسبت حعلُمُت مثلى ،طالب املظخىي املخىطط، وطالب املظخىي املخقدمو امليخدئنن، 

ت  حعل  دوزة إعداد و ، IELTS، فهى ٌشمل دوزة إعداد الخخياز "آلاًلدع" امكثف   ابسنامج   على وجه الخطىصاللغت إلانجلنًز

ت لألعمالندوزجو  ،TOEFLالخخياز "الخىفل"   ،(دوزة جطاطُاث لاعمال ودوزة مهازاث لاعمال) ن لخعلُ  اللغت إلانجلنًز

ا و  ت لاكادًمُت. جًض      دوزة اللغت إلانجلنًز

الري ٌشهده املسكص: "لقد على مدي الخطىز والبمى ه في حعلُق مدًس مسكص اللغاث،، الظُد مبنر وانعُمي قال، وبهره املباطيت

 
 
معسوفت لخعلُ  اللغاث لاجبيُت في دولت قطس. فمع مض ي كل فطل  جضحى مسكص اللغاث بمعهد دزاطاث الترجمت وجهت

ا  ا نخطى دزاس ي، نغدو جكثر إملام   إضافُتبمخطلياث واحخُاجاث جمهىزنا من الدازطنن، وبالخالي نحن دائم 
 
ليُت لخ خطىة

."مخطلياته  على نحى  م    سض 
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رجمة 
ّ
 نبذة عن معهد دراسات الت

رجمت في قطس واملبطقت. 
ّ
رجمت هى جصء من جامعت حمد بن خلُفت جّ  جأطِظه بهدف بباء قدزاث الت

ّ
معهد دزاطاث الت

وبىضفه جحد ميادزاث مؤطظت قطس املبضىٍت جحذ مظلت جامعت حمد بن خلُفت، ًقع مقس املعهد في حسم املدًبت 

قّدم ف  ً ت  ُّ ت وافتراض ُّ ب الخعلُمُت الساقُت لُكىن مظاحت فعل ت وجدٍز ت والشفىٍّ سٍّ رجمت الخحٍس
ّ
يها بسامج دزاطاث علُا في الت

رجمت 
ّ
 عن خدماث الت

 
ت، والفسنظُت، وإلاطيانُت(، فضال غاث )العسبُت، وإلانجلنًز

ّ
عالي املظخىي على مجمىعت من الل

ت ٍس ت عالُت الجىدة  الخحٍس ت.  وفقوالشفىٍّ ُّ  جزقى املعاًنر الدول

اث الىطبُت في مجال لابحار لاكادًمُت وجكىٍن املترجمنن عبر جقظامه لازبعت، قظ  ٌظاه  املعهد في بباء القدز 

ج كىادز من  الدزاطاث العلُا، ومسكص اليحىر، ومسكص اللغاث، ومسكص الخدماث الاحترافُت؛ إذ جقىم زطالخه على جخٍس

 املحترفنن املؤهلنن في املبطقت العسبُت. 

 

 خليفة بن حمد نبذة عن جامعة

عخبر جامعت حمد بن خلُفت، عضى مؤطظت قطس للتربُت والعلىم وجبمُت املجخمع، إحدي الجامعاث اليحثُت الطاعدة 
 
ح

د بُنها وبنن الشسكاء الدولُنن واملحلُنن. وحظعى الجامعت من مىقعها في املدًبت الخعلُمُت إلى  التي حعخمد على الخعاون الفٍس

  لجمُع طالبها عبر مجمىعت من البرامج  جىفنر فسص ال مثُل لها في مجال املبح
ّ
الدزاطُت والخدَزع والاكدشاف والخعل

 مخعددة الخخططاث.

ت طب واًل كىزنُل في  ُّ  من جامعت فسجُنُا كىمبىلث في قطس، وكل
 

وجخضمن قائمت شسكاء جامعت حمد بن خلُفت كال

ت الشؤون الدولُت  – وجامعت جىزجخاون قطس، وجامعت جكظاض إي جند جم في قطس، وجامعت كازنُجي مُلىن في قطس،  ُّ كل

ع-نىززىطترن في قطس، وجامعت إحش إي س ي في قطس، وجامعت ت لبدن الجامعُت في قطس  باَز ُّ  .في قطس، وكل

 


