
 
 

  بيان صحفي 

  لغة أوروبية في الدوحة  11لـ  مكّثفة ورش تعريفيةفي قطر يطرح  مجمع االتحاد األوروبي للمعاھد الثقافية

  

  .في أوروباتنوع الثقافي واللغوي للتعزيزاً  سبتمبر من كل عام/ أيلول  26يحتفل العالم سنوياً باليوم األوروبي للغات والذي يوافق 

  

  

الدورة الرابعة لليوم ) دولة من دول االتحاد األوروبي 17المكون من (االتحاد األوروبي للمعاھد الثقافية في قطر مجمع تجمع يعقد 
جامعة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية التابع لالترجمة  دراسات مع معھد من التعاون الوثيقفي إطار األوروبي للغات في قطر 

التعاون األول من نوعه بين معھد  لھذامن المتوقع و. لغة أوروبية 11في  مكثفةسيتم تقديم دورات  ،وبھذه المناسبة . حمد بن خليفة
 الناطقينتعاوًنا مثمًرا يجمع يكون  أن الثقافية للمعاھد األوروبي اإلتحاد مجمع التابع لجامعة حمد بن خليفة و  الترجمة دراسات

  .اللغات األوروبية المتنوعة وھواة والدارسين

البلغارية  :وھي العديد من الصفوف التي تقدم بشكل حيوي اللغات األوروبية وفق اختيارھم حضور للمشاركين الفعالية هھذ ستتيح كما
 متحدثون سيقدمھا حيث ،والھولندية واإلنجليزية والفرنسية واأللمانية واليونانية واإليطالية والبرتغالية والرومانية واإلسبانية والسويدية

  .الترجمة دراسات لمعھد التابع اتمركز اللغ من مدربين جانب الى، اتن بھذه اللغأصليو

 وستبدأ مساًء، 7مساًء حتى الساعة  4من الساعة  ،سبتمبر 26 الموافق، يوم الخميس للجمھور والمفتوح المجاني االحتفال ھذا ينعقد
  .المدينة التعليميةب  )والعلوم اآلداب مبنى(  بنروزھاوسمتعددة في و متزامنة صفوفتليھا افتتاحية،  وكلمةحفل استقبال ب المناسبة

   https://guestli.st/624666: يشترط التسجيل على الرابط التالي* 

  

   مجمع االتحاد األوروبي للمعاھد الثقافيةحول 

االتحاد  جميع دولعضًوا من  35شبكة من المعاھد الثقافية الوطنية في أوروبا تضم  ھو مجمع االتحاد األوروبي للمعاھد الثقافية
الفنون واللغات  مجاالت في المجمعأعضاء دولة، حيث ينخرط  150من  مكاتب في أكثرلديھا دولة و 28األوروبي البالغ عددھا 

  .والتنمية ،والحوار بين الثقافات ،والمجتمع ،والعلوم ،والتعليم ،الشبابقضايا و

وھو . في منطقة دول مجلس التعاون الخليجيالذي يتم إنشاؤه ھو األول من نوعه  مجمع االتحاد األوروبي للمعاھد الثقافيةتجمع 
 قنوات التبادلالتنوع الثقافي واللغوي، وتطوير  تعزيز بغيةالدول األعضاء في االتحاد األوروبي الممثلة في قطر وسويسرا يضم 

لعالقات الثقافية ا توطيدفي  إذ يساھم التجمع في قطر. الفني األوروبي والقطري التبادل وتشجيع ،ألوروبي والقطريبين الشباب ا
  .التنوع الثقافي في أوروباب النھوض ، وكذلكبين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وقطر

  حول معھد دراسات الترجمة

 بھدف 2012في عام المعھد أُِسَس  .اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حمد بن خليفةمن كلية العلوم  جزء معھد دراسات الترجمة ھو
تطوير قدرات الّترجمة في دولة قطر والمنطقة، وليكون بمثابة جھة متخصصة تقّدم تعليًما متطّوًرا للّترجمة التحريرّية بناء و

إلى خدمات الّترجمة االحترافية بنوعيھا التحريرية والشفوّية، وتدريًبا عالي المستوى على مجموعة من اللّغات، باإلضافة 
وتتلّخص رسالة المعھد األساسّية في إعداد الطالب وتزويدھم بالمھارات الالزمة . والشفوّية بجودة تضاھي أعلى المعايير الدولّية

  .لفةلتأھيلھم لمسيرة مھنّية ناجحة كمترجمين تحريريين ومترجمين فوريين في التخصصات اللغوية المخت

  

  

  


