
 

 

 صحفي بيان

 الصيفية بدوراثه لاللتحاق التسجيل باب يفتح الترجمة دراسات بمعهد اللغات مزكز 

  )املاندرين( والصينية وإلاسبانية والفزنسية العزبية اللغات في

 ألاولى للمزة يقدمها التي الخليجية للهجة باإلضافة

 قطةس، مؤطظةة عضو  خليفة، بن حمد بجامعة الترجمة دزاطات ملعهد الحابع اللغات مسكص  يفحح :5102 أبزيل 05 الدوحة،

 التةة  الحدزيبيةةة، الةةدوزات فة  الخسةةلي  فتةةر  وجظةحمس  .5102 لعةةا  الـةةيفية  بدوزاثة الالححةةا  فةة  الةسابين  أمةةا  حالًيةةا أبوابة 

 فةة  أبسيةة ، 52 يةةو  حتةة  )املاةةةدزين ، والـةةيةية ةجلنزيةةةوإلا  وإلاطةةياةية والفسنظةةية العسبيةةة اللغةةات فةة  عةةد  مظةةحويات جؼةةم 

 فةةة  محةوعةةةة دوزات العةةةا  لهةةةرا االـةةةيف    بسةامجةةة  فةةة  املسكةةةص  ويقةةةد  يوةيةةةو. 01 إلةةة  مةةةايو  2 مةةةن الفتةةةر  فةةة  الدزاطةةةة ثيةةةدأ حةةةن 

 دوزات إلةةة  فةباإلضةةةا أيًضةةةا، واملـةةةسية الخليجيةةةة اللهلحةةةن  جؼةةةم  بةةة  فقةةة ، الُفـةةة   جعلةةة  علةةة  ثقحـةةةتر  ل  العسبيةةةة اللغةةةة

. املجال ف  للعاملن  العسبية اللغة ف  محخــة أخسى      الطب  

 جظةةةاعد التةةة  املحكاملةةة الحعليميةةةة الحجسبةةة مةةةةه  ألاجةبيةةة للغةةةات ثدزيظةةة  فةة  الترجمةةةة دزاطةةات بمعهةةةد اللغةةات مسكةةةص  ويعحمةةد

 كافًيةةا مةةا دولةةة   لغةةة فهةة  يعةةد لةة  العوملةةة، وثنةةر  اشديةةاد فمةةع جحمةةا. .إلا  الظةةيا  فةة  يجةة  كمةةا وممازطةةا ا اللغةةة اكخظةةا  علةة 

 الضةسوز    مةن أؿةيح بة  املخحلفة، الثقافية الخلفيات أصحا  من بنره  مع ومثمس  قوية عالقات بةاء من ألافساد لحمكن 

 أثةا  وقةد املخحلفةة. وفةون ا  ا،ب الخاؿة املوطيقى وةم  ،الحقليدية وأطياقها ، الدولة ثلك أبةاء عادات عل  الحعسف أيًضا

 الظةفنر  مةع كلقةاه   دزاطةا  ، لحعصيةص  اللغةو   الانغمةاض فكةس  علة  القائمةة الفسؾ من مجموعة املاض   ف  طالب  املسكصأما 

،  عائلةةةةةة مةةةةع والعةةةةيؽ الدزاسةةةة  ، الفـةةةة  فةةةة  شماله ةةةة  بسفقةةةةة بفسنظةةةةا وثةةةةوزض بئطةةةةياةيا بسةاطةةةةة مةةةةديةت  إلةةةة  والظةةةةفس  الـةةةةي   

    الححد . من قدًزا ثحم  جديد  مفسدات إثقا  ف  جظاعده  الت  ألابان  وجعل  محلية،

 لغةةةة بةةةحعل  اطةةحمحعد "لقةةةد قائلةةة  اللغةةةات مسكةةص  فةةة  ثجسبا ةةا علةةة  العسبيةةةة، اللغةةة ؿةةة  فةة  الطاليةةةة بوةةةا ، إيلصابيةةة  وعلقةةد

  ثجمةةةع حيويةةةة بيئةةةة يةةةوفس  الةةةر  الترجمةةةة دزاطةةةات معهةةةد فةةة  جديةةةد 
ً
 .الـةةة  حةةةدود خةةةاز  جعلمةةةو  مةةةا لحطييةةة  يحوقةةةو   طالبةةةا

 ."اليوم  جدول  مع خةاط ث الت  املظائية الـفوف وثوفس  الحدزيع للود  العال  هواملظحوى  ذكس  يج  ما وأه 



 

 

 إلاةجلنزيةة اللغةة لحعلةي  املظةحوى  محقدمةة عمة  وزغ العا  لهرا الـيف  البرةامج خالل الترجمة دزاطات معهد يقد  كما 

 هرا وف  املنه . الـعيد عل   إلاةجلنزية اللغوية مهازات   ثحظن  ف   السابين املوظفن  الخـوؾ وج  عل  جظا دف  والت 

 املحعلقةة الحدزيبيةة الاححياجةات لحلييةة املسكةص  "يظع  الترجمة  دزاطات بمعهد اللغات مسكص  مديس  وانعيم ، مةنر  قال الـدد،

 . حةول  ويحمحوز  العالية باللود  يخظ  جعليمًيا مةهًلا يعحمد حي  الدوحة، ف  املجحمع أفساد لدى باللغات
 
 فة  وةسكةص  املةحعل

 مجحمعةةةةةات فةةةة  اةخةةةةةساطه  عبةةةةر  طالبةةةةةةا لةةةةدى والحواؿةةةةة  والاطةةةةحما  الححةةةةةدذ مهةةةةازات ثحظةةةةةن  علةةةة  ال الحةةةةة الـةةةةيف  البرةةةةةامج

 اللهلةةةةةة فةةةة  محخــةةةةة ثدزيبيةةةةةة دوزات ألاولةةةة  للمةةةةس  ةقةةةةد  أ  خةةةةةاؾ بؼةةةةك  يظةةةةعدةا كمةةةةا يدزطةةةةةون ا. التةةةة  باللغةةةةة ثححةةةةدذ

  القطسية". اللهلة بحعل  املهحمن  الطال  ملظاعد  الخليجية

 الكينةر  قيةاللإل ةظةًسا ميكةًسا الخسةلي  الـةي  اهةر املسكةص  يقدمها الت  لغاتال بدوزات الالححا  ف  ابين الس  من ويسج  هرا،

 مةن كة  فة  والثقةاف  اللغةو   الانغماض ثجسبة يعصش  أطيوعن  ملد  بسةامًجا أيًضا ةقد  أةةا بالركس  وجديس  ألاماكن. ومحدودية

 خةةةةةةالل مةةةةةن وإلاةجلنزيةةةةةة والفسنظةةةةةةية إلاطةةةةةياةية اللغةةةةةات فةةةةةة  مهةةةةةازات   ويس ثطةةةةة فةةةةةة  الةةةةةسابين  للطةةةةةال  وإةجلتةةةةةةرا وفسنظةةةةةا إطةةةةةياةيا

  إلالكترونةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  املوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع شيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز  يسجةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  املعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةات، مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن للمصيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدو  اللغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات. بحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةك ةاطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الاةخةةةةةةةةةةةةةةةةةةسا 

center-http://www.tii.qa/language. 
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رجمة دراسات معهد عن نبذة
ّ
  الت

رجمة دزاطات معهد
 
 ب دف املعهد ثأطيع ث     .قطس مؤطظة ميادزات أحد وه  خليفة بن حمد جامعة من جصء هو  الت

رجمة قدزات بةاء
 
ة مظاحة ليكو    الحعليمية املديةة حس  ف  املعهد مقس  يقعو  ،واملةطقة قطس  ف  الت ة فعلي   ُيقد   وافتراضي 

رجمة ف  عليا دزاطات بسامج في ا
 
ة الت ة الححسيسي  غات من مجموعة عل  املظحوى  عال  وثدزي  والؼفوي 

 
 )العسبية، الل

   ،والـيةية ،وإلاطياةية والفسنظية، وإلاةجلنزية،
ً

رجمة خدمات عن فضال
 
ة الت ة الفوزي   أزق  حظ  اللود  عالية والؼفوي 

ة. املعاينر    الدولي 

 قظ  الثالرة، ام أقظ عبر  املترجمن  وثكوين ألاكاديمية ألابحاذ مجال ف  الوطةية القدزات بةاء ف  املعهد يظاه 

 املحترفن  من كوادز  ثخسيج عل  زطالح  ثقو  إذ الاحترافية؛ الخدمات ومسكص  اللغات، ومسكص  اليحوذ،و  العليا الدزاطات

  العسبية. املةطقة ف  املؤهلن 

 

 خليفة بن حمد جامعة عن نبذة

عحب
ُ
 الـاعد  اليحثية اللامعات إحدى املجحمع، وثةمية والعلو  للتربية قطس  مؤطظة عضو  خليفة، بن حمد جامعة ر ج

 إل  الحعليمية املديةة ف  موقعها من اللامعة وجظع  واملحلين . الدولين  الؼسكاء وبن  بين ا الفسيد الحعاو   عل  جعحمد الت 

  والاكخؼاف والحدزيع اطيةالدز  املةح مجال ف  لها مثي  ل  فسؾ ثوفنر 
 
 البرامج من مجموعة عبر  طالب ا للميع والحعل

 الحخــات. محعدد 

  خليفة بن حمد جامعة ػسكاء قائمة وثحضمن
ً

ة قطس، ف  كومةول  فسجينيا جامعة من كال  ف  كوزةي  واي  ط  وكلي 

ة – جوزجحاو   ةوجامع قطس، ف  ميلو   كازةيج  وجامعة قطس، ف  أ  أةد إ  ثكظاض وجامعة قطس،  الدولية الؼؤو  كلي 

ة قطس، ف   بازيع-س   إ  إجؽ وجامعة قطس، ف  ةوزروطتر   وجامعة قطس، ف   .قطس ف  اللامعية لةد  وكلي 

 


