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 بُان صحفي

للترجمة "ثزجمة الخليج: ثخطي  الصادس الدوليّ الصنوي تؤثمز  ملمة يعلن عن فتح باب التسجيل معهد دراشات الترج ّ

ّ 32املزمع عقد  في الفترة  حواجز املعزفة"  3102مارس  32و 

مت الخابع لجامعت حمد بً خلُفت، عضى مؤشصت قطس للتربُت ٌعلً معهد دزاشاث الترح   – 3102ًىاًس   31الدوحت، 

اإلازمع  ،. ويهدف اإلاؤجمسلترحمتل الصادس الدولي الصىىي  هوالعلىم وجىمُت اإلاجخمع، عً فخح باب الدسجُل لحضىز مؤجمس 

آلُت في مسكز قطس الىطني للمؤجمساث، للخباحث حىل دوز الترحمت بىؼفها  3102مازس  32إلى  32 في الفترة مًعقده 

ت في جكىًٍ   .االخلُج وخازحهفي مىطقت اإلاخخلفت  اإلاعازف وزأب الؽدع بين الثقافاثحىهٍس

، تحلصاث عامو  ،ُتهقاظ اثزط عمل، وحلقو والري ٌعخمل على  ،حدول أعمال اإلاؤجمساإلاعهد عً  أعلًوقد 

لخعسف على دوز الترحمت في النهضت العسبُت، ًقدم الدكخىز داهُال هُىمان، زئِض قصم في إطاز او زئِصُت. اضساثومح

ت والعفىٍ   ٍس ُ  اللغت العسبُت ومدًس بسهامج ماحصخير آلاداب في الترحمت الخحٍس  زمت في حامعت دت إلى ؤلاهجليزً  ت مً العسب

ت العسبُت في الترحمت في العؽس الحدًث: هظس  ة حدًدة على باإلاملكت اإلاخحدة، محاضسة زئِصُت بعىىان "بداًاث الىظٍس

 حسكت الترحمت في القسن الخاشع ععس".

بعىىان "الىؼف الؽىحي:  هقاظُت حلقتبما فيها  الىقاط، حلقاثوشُحظى اإلاعازكىن في اإلاؤجمس بخُازاث مخىىعت مً 

كي إلاعسوع الىؼف  د اإلاسئي إلاعهد  جحىٍل اإلاعه مصمىع"، والتي ًىاقغ فيها الدكخىز حىل شىاًدز، مدًس اإلاجلض ألامٍس

، ُتؤلاعالم والبرامجوالسائد في هرا اإلاجال، إمكاهُت حعل العسوض اإلاصسحُت، وعسوض اإلاخاحف،  ،الؽىحي للمكفىفين

 .  ِضعاف البؽسوالفىىن في مخىاول 

بُت أزبع وزط عمل اإلاؤجمس عقدكما ٌعتزم القائمىن على  الصُاشت،  ثالخحدًاث التي جىاحه اإلاترحمين في مجال  جدىاول  جدٍز

اضت، وألادب، وؤلاعالم.  والٍس

ُ   املخؽ   33خخُاز على وقد وقع لا  وشُحضس اإلاخحدزىن في  .الترحمتدزاشاث جلقاها معهد  املخؽ   25مً أؼل  ابحث

ا، واإلاملكت اإلاخحدة، وؤلامازاث العسبُت اإلاخحدة، وؼسبُا، وإًسان، واإلاملكت مً قطس، ومؽس، وإشباهُ الجلصاث العامت

كُت  .العسبُت الصعىدًت، واإلاغسب، والصىٍد، والجزائس، وفلصطين، والىلًاث اإلاخحدة ألامٍس

ً   ةاإلاالكي، اإلادًس محمد الدكخىزة أمل  بهره اإلاىاشبت، قالذو  مؤجمس الترحمت  أمس ىإلاعهد دزاشاث الترحمت: " تالخىفُر

ا لخبادل البحىر ألاكادًمُت، وللخىمُت اإلاهىُت، و الدولي الصىىي  بىاء حصىز الري ًىظمه معهد دزاشاث الترحمت مىبر 

ت في الدوحت يهخم بقضاًا الترح   دولي مىخدي   في إوعاءمً خالل جىظُمىا لهرا اإلاؤجمس قد هجحىا فالخىاؼل.  ٍس مت الخحٍس
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ىاقغت والعفىٍ   مخعددة، ت حىل قضاًا هقاظاث هام  عىه  ًيخج، ألامس الري مجمىعت مخخلفت مً الخخؽؽاث ٍو

توؤلاعالم، والالخىاؼل بين الثقافاث، ك     . "ةؼعد، جىاكب آخس اإلاصخجداث على هره ألا قضاًا الجىدٍز

ا  خاػ: "هحً مخحمصىن إلاؤجمس هرا العام على وحه الدكخىزة اإلاالكي وأضافذ صم به؛ حلياإلاع طاب  للهظس 
 
هىا إإذ  الري ًد

 
 
دزج مىطقت الخلُج العسبي في اإلاعادلت لىدزس وضع الخلُج العسبي ضمً ؤلاطاز العالمي ألاكبر، خالل مؤجمس هرا العام ه

 
 
ُ  بالخُازاث اللغىٍ   ومخأزس   س  كمؤز ُ  ت، والثقاف  اإلاخخلفت". تت، وألاًدًىلىح

فئن معهد دزاشاث الترحمت كعادجه ل ًفسض أي زشىم على الدسجُل ، مً أحل جِصير حضىز اإلاؤجمسو س أهه حدًس بالرك

 عً أو حضىز اإلاؤجمس
 

، ووزط ُتالىقاظ اثحلقالحمُع اإلاحاضساث السئِصُت، و حضىز مىح الفسؼت للعامت ل، فضال

ا جلصاث العامتالعمل، وال
 
ا. مجاه  اإلاقاعدإلاحدودًت عدد  غير أهه وهظس 

 
الدسجُل اإلاصازعت باإلاهخمين على ضسوزة  ، هحث

 http://tii.qa/register_nowاإلابكس مً خالل السابط:  

 -اهخهى  -

 

رجمة 
 
 نبذة عن معهد دراشات الت

رحمت في قطس واإلاىطقت. 
 
رحمت هى حزء مً حامعت حمد بً خلُفت جم  جأشِصه بهدف بىاء قدزاث الت

 
معهد دزاشاث الت

وبىؼفه أحد مبادزاث مؤشصت قطس اإلاىضىٍت جحذ مظلت حامعت حمد بً خلُفت، ًقع مقس اإلاعهد في حسم اإلادًىت 

م ف قد   ً ت   ُ ت وافتراض  ُ ب الخعلُمُت الساقُت لُكىن مصاحت فعل ت وجدٍز ت والعفىٍ  سٍ  رحمت الخحٍس
 
يها بسامج دزاشاث علُا في الت

رحمت 
 
 عً خدماث الت

 
ت، والفسوصُت، وؤلاشباهُت(، فضال غاث )العسبُت، وؤلاهجليًز

 
عالي اإلاصخىي على مجمىعت مً الل

ت.   ُ ت عالُت الجىدة حصب أزقى اإلاعاًير الدول ت والعفىٍ   ٍ  الفىز

ث الىطىُت في مجال ألابحار ألاكادًمُت وجكىًٍ اإلاترحمين عبر أقصامه ألازبعت، قصم ٌصاهم اإلاعهد في بىاء القدزا

ج كىادز مً  الدزاشاث العلُا، ومسكز البحىر، ومسكز اللغاث، ومسكز الخدماث لاحترافُت؛ إذ جقىم زشالخه على جخٍس

 اإلاحترفين اإلاؤهلين في اإلاىطقت العسبُت. 

 

ّخليفة بن حمد نبذة عن جامعة

عخب
 
ر حامعت حمد بً خلُفت، عضى مؤشصت قطس للتربُت والعلىم وجىمُت اإلاجخمع، إحدي الجامعاث البحثُت الؽاعدة ح

د بُنها وبين العسكاء الدولُين واإلاحلُين. وحصعى الجامعت مً مىقعها في اإلادًىت الخعلُمُت إلى  التي حعخمد على الخعاون الفٍس

http://tii.qa/register_now
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م لجمُع طالبها عبر مجمىعت مً البرامج جىفير فسػ ل مثُل لها في مجال اإلاىح الدز 
 
اشُت والخدَزض ولاكدعاف والخعل

 مخعددة الخخؽؽاث.

ت طب واًل كىزهُل في   ُ  مً حامعت فسحُيُا كىمىىلث في قطس، وكل
 

وجخضمً قائمت ظسكاء حامعت حمد بً خلُفت كال

ت العؤون الدولُت  – وحامعت حىزحخاون قطس، وحامعت جكصاس إي أهد أم في قطس، وحامعت كازهُجي مُلىن في قطس،   ُ كل

ض-هىززىشترن في قطس، وحامعت إحغ إي س ي في قطس، وحامعت ت لىدن الجامعُت في قطس  باَز  ُ  .في قطس، وكل

 


