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 يمتد ثالثة أسابيع ويتطلب خبرة عامين 

  في اإلعالم والقانون والتسويق الرياضي تدريبيًا تطلق برنامًجا  نورثويسترن

 

 :2018 يناير 27 ،قطر ،الدوحة

والقانون والتسويق تنظم جامعة نورثويسترن في قطر الشهر المقبل برنامًجا تدريبيًا حول اإلعالم 

 أسابيع بمعدل محاضرة واحدة أسبوعيًا.  3على مدار الرياضي 

إلى االرتقاء  والرياضةمتخصصون في مجال اإلعالم دوليون ويهدف البرنامج الذي يقدمه خبراء 

 لعمل بهذا المجال. لالراغبين إعداد بأداء العاملين في مجال الرياضة و

 ،اإلعالم القديم والجديد والتغيرات الرياضية""عنوان بفبراير  10المحاضرة األولى يوم تنطلق  

عد القوا -فبراير تحت عنوان "القانون والحوكمة الرياضية  17المحاضرة الثانية يوم  قامفيما ت  

بعنوان  فبراير 24يوم  فستكونالتي تنظم عمل الجهات الرياضية"، أما المحاضرة الثالثة 

   . "استخدام التسويق الرياضي للتأثير على نمو األعمال والرياضة"

ورئيسها  قال إيفريت دينيس، عميد جامعة نورثويسترن في قطروتعليقًا على هذا البرنامج، 

  التنفيذي:

دريسها في وأعضاء هيئة تسترن ينورثوخبرة جامعة  المشاركون في هذا البرنامج منسيستفيد "

فهم  يرغب في اكتساب لكل من فرصة مثاليةهذا البرنامج عل جما ي، قطاعي اإلعالم والرياضة

 ". الرياضةمجال في  والقانونأفضل لدور اإلعالم والتسويق 



من الخبرة في مجال الرياضة  بعقود طويلة البرنامج سيقدمونأعضاء هيئة التدريس الذين ويحظى 

 تخصصمارك كونراد، أستاذ مشارك في القانون واألخالق ومدير  وهم:. والقانون واإلعالم

الصحافة واالتصاالت التسويقية  ةكاندي لي، أستاذواألعمال الرياضية في جامعة فوردهام؛ 

 الصحافة في برنامجمقيم تاذ مشارك كريغ الماي، أسوسترن؛ يالمتكاملة في جامعة نورثو

 جامعة نورثويسترن في قطر.التواصل االستراتيجي في و

 

 :  البرنامج ومقدم أولى محاضراتهالعام على مشرف ال، الماي غكريقال البروفيسور 

مهمة متمثلة في اإلعالم  ثالثة تخصصاتتلبية لحاجة السوق القطري في "تم تصميم البرنامج 

مجاالن رئيسيان لتعزيز اإلعالم والرياضة " " وأضاف: والتسويق والقانون في مجال الرياضة

ال غنى عنهما قانون عالم والواألمكانة دولة قطر التي تسعى لكي تكون وجهة رياضية للعالم، 

 دورالوالتسويق هو المفتاح لفهم  ،حقوق اإلنسان والرياضةاللوائح والضوابط الخاصة بتنفيذ في 

 ".  في نجاح أو فشل صناعة الرياضة الرياضية الذي تسهم فيه العالمات والفعاليات والمشاركات

ميدل للصحافة واإلعالم واالتصاالت نورثويسترن ماي عميد مساعد سابق في كلية الوالدكتور 

في جامعة  ميديل كليةاذ مشارك في ا في إجازة من منصبه كأستوهو حاليً  ،التسويقية المتكاملة

وقد ألف العديد من الكتب عن السياسة  .جامعة نورثويسترن في قطر ويعمل فياألم نورثويسترن 

مقاالت بحثية في صحيفة نيويورك تايمز، وول ستريت  نشر . كمااإلعالمية وحرية الصحافة

 .نيوزويك، وغيرها الكثيروجورنال، وواشنطن بوست، 

مال الرياضية والقانون، عاألمجال ، وهو خبير في مارك كونراد المحاضرة الثانية الدكتوروسيقدم 

وأخالقياتها، إلى جانب كونه مؤلف وكاتب في مجال الرياضة  في قانون الرياضة متخصصو

ات حاضرقدم العديد من الم الشهيرة، كماوله ظهور على العديد من القنوات التلفزيونية العالمية 

   في جامعات وأماكن بارزة. 

تطوير برنامج  علىا حاليً تعمل والتي  كاندي لي ةالبروفيسور أما المحاضرة الثالثة فستقدمها

جامعة في  معلم العامبجائزة فد فازت سابقًا و ،في جامعة نورثويسترنالصحافة الرياضية 

وى ويتكون من المحت جيةاستراتي برنامًجا إلكترونيًا حول، وشاركت في إنشاء ويسترنثنور

 دورات إلكترونية. 

رئيس التسويق في صحيفة واشنطن  ةنائب عملت لي، جامعة نورثويسترنإلى  انضمامهاقبل و

 برامجسلسلة من ال شاركت في وضعبوست، صحيفة واشنطن خالل فترة عملها مع و .بوست

الدراسات العليا في ماجستير تصميم المنتجات  لطالبلي  دّرستالمبتكرة عبر اإلنترنت. كما 

 .وبرنامج إدارة التنمية في معهد تصميم سيجال



الحصول على درجة جامعية  المشاركينيشترط في هذا وستنطلق المحاضرات في شهر فبراير و

، وسيحصل المشاركون على شهادة في على األقلمن الخبرة المهنية تين إلى ثالث والتمتع بسن

 الثالث.  محاضراتالرياضي من الجامعة فور استكمال الاإلعالم 

 زيارة الموقع اإللكتروني:لمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى 

http://www.qatar.northwestern.edu/education/executive   

 

 

 -انتهى-

 

 جامعة نورثويسترن في قطرنبذة عن 

جامعة نورثويسترن في قطر تستمد من مؤسستها األم، جامعة نورثويسترن )إيفانستون، إلينوي(، تاريخا 

وهي متميزا، والبرامج الشهيرة وأعضاء هيئة التدريس استثنائية. تأسست الجامعة بالشراكة مع مؤسسة قطر، 

يشكلون في نهاية المطاف مستقبلهم من خالل مدارسه المتميزة توفر إطارا يستكشف من خالله الطالب العالم، و

 في االتصال والصحافة واالتصاالت االستراتيجية والفنون الحرة

 

http://www.qatar.northwestern.edu/education/executive

