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جامعة التابع لالحضارة  في المسممين إلسهامات ثاني آل حمد بن محمد مركز 
 ة األولى في معرض لندن لمكتاب لممر   شاركي   حمد بن خميفة

 ةكمي  التابع ل الحضارة في المسممين إلسيامات ثاني آل حمد بن محمد شارك  مركزي   – 6112أبريل  11الدوحة، 
أن ر في معرض لندن لمكتاب ىذا العام. ومن المقر  ة األولى ولممر  ، خميفة بن حمد جامعة في ةاإلسالمي   الد راسات

 ضمنفي ة غة اإلنجميزي  المركز منشوراتو بالم  وسيعرض لندن،  دفي أولمبيا بريلأ 25 - 23 بين ي فتتح المعرض
 ". لحضارة اإلسالميةا منسمسمتو "كتب عظيمة 

 إسيامات برزت   التي ةالعممي   المؤل فات إلى الوصول من ةبالعربي   الناطقين غير تمكين لغرضلمركز تأسيس ا تم  قد و 
القرن  من مسممين، والتي تمتد  لمعمماء ال الرائدةمن األعمال  المركز بترجمة عدد  قام ف، ةاإلنساني   الحضارة في المسممين

 ،من المواضيع كبيرة   الحضارة اإلسالمية" مجموعة   منعظيمة  "كتبغط ي سمسمة ت  و  .التاسعاليجري حتى القرن  األول
ىذه عد  ت  والجغرافيا. و  ،اتوالبصري   ،والفمك ،والطب   ،واألدب ،ياسةوالس   ،والتاريخ ،والفقو ،ىوتالال  عمم و  ،القانونك

 ة. غة اإلنجميزي  الم  ب منيا نشر كل كتابدار "جارنيت" بوتقوم ، المجاالتىذه الكتب مصادر موثوقة في 

ثت الدكتورة تحد  حيث ألمانيا، بفي فرانكفورت  3125في أكتوبر لمكتاب  مماثل   شارك في معرض  وكان المركز قد 
من النصوص  المركزسمسمة  قادت"مساىمة قطر في حوار الحضارات". وقد  عنالمركز،  ةعائشة المناعي، مدير 

غة من الكتب إلى الم   في ترجمة المزيد الن ظرلمركز ا ا أليم  م  مة، إيجابي   إلى عد ة مراجعات  المترجمة المجتمع الدولي 
 .ةة والصيني  ة واأللماني  سباني  ة واإلالفرنسي  

المسممين في  إلسياماتبن حمد آل ثاني مركز محمد رؤية ب ةالمناعي: "أنا فخور  ةالدكتور  تقعم  حول ىذه المشاركة و 
الضوء  سم طتي ت  ال‘ الحضارة اإلسالمية من عظيمةكتب ’بسمسمة  في معرض لندن لمكتاب ىذا العامشارك ي  الحضارة 

 ةالعممي  مكتبة كاممة من األعمال  شك ل ىذه السمسمة، حيث ت  المسممين في العموم والفمسفة العمماءعمى إسيامات 
 ".  مفيدةالت المعموماالغني ة بة اإلسالمي  



        
 
 

ال ينحصر المركز  يسعفإن المعرفة،  تنمية يل فالمتمث   جامعة حمد بن خميفة مع ىدف وتوافق اوأضافت المناعي: "
في جميع أنحاء األفراد  بين يدي الموادىذه  يضع بل، فحسب بكفاءةترجمة األعمال العظيمة لممسممين عبر التاريخ ب

ة األساس لعصر النيضة األوروبي   واوضع الذينالمشيورين أفكار عمماء المسممين  عمىنوا من االطالع ليتمك  العالم، 
 ة". ة المعاصر الحضارات العالمي  في  كبير   إلى حد  روا أث  و 

المفاىيم الخاطئة حول اإلسالم وحضارة  ل المركز بنجاح في تصويب بعضب  ساىمت الكتب المترجمة من ق  قد و 
 مين.المسم

  ل باحثيو، يرجى زيارة الموقع:ب  عمى ممخصات الكتب المترجمة من ق   ولالطالعلمعرفة المزيد حول عمل المركز،  
-contribution-muslim-hamad-bin-centres/mohammed-http://www.qfis.edu.qa/research
. /cmcc-c. 

 -انتهى-

 :نبذة عن جامعة حمد بن خميفة

التعاون الفريد أساس عمى  ناشئة تقومة جامعة بحثي   المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة عضو خميفة، بن حمد امعةج
 شياداتة لمم الجامعة مجموعة من البرامج األكاديمي  قد  ة، ت  من موقعيا في المدينة التعميمي  و ين. ين ومحمي  دولي   بينيا وبين شركاء

ة ة القانون، وكمي  ة العموم واليندسة، وكمي  كمي   :والتي تضم   ،ات التابعة ليامن خالل الكمي   ،راسات العمياالد  شيادات و  ،ةالجامعي  
ا الجامعة فرص   ت وف ر. كما ةة واالجتماعي  كمي ة العموم اإلنساني  ضافة إلى إ، في قطر ةراسات اإلسالمي  لد  ة اة، وكمي  ة العام  الصح  

برامج  التابع ليا مركز التعميم التنفيذي   . وي قد مةمن خالل معاىدىا البحثي  ة والمنح الدراسي  غير مسبوقة في مجال البحوث 
 .3141مصم مة بشكل خاص لمجتمع األعمال في قطر والمنطقة بما يخدم رؤية قطر الوطنية 
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