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اجلامعات تتحالف يف منتدى مبتكر يعيد استكشاف احلياة والتاريخ 

 والثقافة يف قطر
 
 

قامت جامعة نورثويسرتن يف قطر هذا الشهر باطالق منتدى الدوحة،   - 2102سبتمرب  22 –الدوحة، قطر 
والذي يعد منتدى تكرميي للطالب املتميزين يف املدينة التعليمية، ويقوم بتدريسها خنبة من هيئات التدريس يف 

 جامعات املدينة التعليمية وجامعة قطر ومركز بروكنز الدوحة.
 

عات املدينة التعليمية، والذين أرادوا خلق مشروع جيمع الطالب وهيئات التدريس وتعود فكرة املنتدى إىل عمداء جام
معاً. ويوفر املنتدى منظور أكادميي لدولة قطر وللمنطقة فيما خيص جماالت األسرة والفن والثقافة والبيئة والشؤون 

 الدولية.
 

يا كومنويلث وكلية الشؤون الدولية ويتضمن املنتدى حماضرات من جامعة نورثويسرتن وكارنيجي ميلون وفريجين
. ويقوم مدرسي جامعة نورثويسرتن الدكتور خالد احلروب وساندرا ريتشاردز جبورجتاون ومركز بروكنجز الدوحة

  باإلشراف على املنتدى.
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وتقول ساندرا ريتشاردز: "من املهم أن يتعلم الطالب كيفية التواصل من أجل فهم خمتلف أساليب التعلم للحصول 
 على فهم دميز لطبيعة ما يقومون بدراسته."

 
ويعكس املنتدى التحديات اليت تواجهها دولة قطر من خالل حماولة التواصل بني القيم والعادات احمللية واجملتمع 

عميد جامعة نورثويسرتن يف قطر: "يعد املنتدى مثاال الدويل. ويف هذا الصدد يقول إيفرييت دينيس الرئيس التنفيذي و 
 كيف ميكن ملؤسسة تعليمية أن تعمل على أن يستفيد  الطالب واجملتمع."على  

 
وقد قام العميد بتكرمي الدكتور جريميي كوهني مساعد العميد للشؤون األكادميية جبامعة نورثويسرتن يف قطر لقيادته 

 اجلامعات األخرى.وإلقرتاحة فكرة املنتدى والعمل على إذماحها مع 
 

الدكتور عبد اهلل بعبود من جامعة قطر ودانيل إميانز وبن رايلي من كارنيجي ميلون بتقدمي عروض وقد قام كل من 
 حول التاريخ، وخرائط الدوحة.

 
كما شهد املنتدى مؤخرًا حماضرة حول التنمية العمرانية قام بتقدميها هانز ويرنري من منظمة جايدينج أركيتيكس، 

 حة. والذي يقوم مبمارسة اهلندسة يف الدو 
 -انتهى  -

 : نبذة عن جامعة نورثويستيرن في قطر

إيفانستون بوالية إلينوا، في  بواسطة المؤسسة األم جامعة نورثويستيرن في 8002نورثويستيرن في قطر عام  تأسست جامعة
 الجامعة األم منمؤسسة قطر. وترتكز جامعة نورثويستيرن في قطر عمى ما لدى  الواليات المتحدة األمريكية، بالشراكة مع

والصحافة، والعموم اإلنسانية، التي تعمم الطالب  تاريخ مرموق وبرامج شهيرة وكميات مرموقة مثل كميات التواصل اإلعالمي،
به الجامعة في  في صناعة اإلعالم العالمية سريعة التطور. وفي سياق الدور النشط الذي تقوم وتهيئهم لشغل مناصب قيادية

نورثويستيرن في قطر إسهامات بارزة في مجاالت البحوث والريادة  ث قائم عمى المعرفة في قطر، تقدم جامعةتنمية اقتصاد حدي
 والخدمات ذات الصمة بقطر والشرق األوسط والمجتمع العالمي. الفكرية،

 


