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المستوى لقسمي الصحافة  عمى أعمى انضمام أعضاء هيئة تدريس
 قطر –واالتصال في جامعة نورثويسترن 

 

 

انضم ثالثة من أعضاء ىيئة التدريس الجدد من ذوي الخبرة في كل  – 4102سبتمبر  7 –الدوحة، قطر 
 من وسائل اإلعالم العالمية وقانون اإلعالم واالتصال االستراتيجي إلى جامعة نورثويسترن في قطر.

 وشمل ىذا انضمام العالم الشيير في وسائل اإلعالم العالمية الدكتور جون داونينج، أستاذ االتصال،
النص القانوني في وسائل االتصال  قامت بتأليفوالدكتورة إيمي كريستين ساندرز، باحثة قانونية ومحامية، 

 في الصحافة. زميلكالىما أستاذ و االتصاالت التسويقية. بالجماىيري، وكذلك الدكتورة إليام العالقي 

جامعة نورثويسترن في قطر لمفصل الدراسي في الخريف، قال العميد والرئيس التنفيذي لوفي إعالن التعيينات 
نضمام األساتذة الثالثة قيمة كبيرة لمجامعة، وسيقدم قوة جديدة في إسيضيف  : "إيفيريت الدكتور دينيس

خبرة مينية  األعضاء الجدد جمبيسو  .وسائل اإلعالم الرقمية ودور اإلعالم في تغيير التنمية االجتماعية
حيث يعتبر األساتذة الثالثة من أفضل الكتاب ولدييم العديد من  –رائعة في مجال الصحافة والشؤون العامة 

 "الكتب والمقاالت العممية.
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باإلضافة إلى األعضاء الثالثة، فإن العضو الرابع ىو الدكتور في األنثروبولوجيا سامي ىرمز من جامعة 
"إن نقل المعرفة والمواىب سيظير  ، ويضيف دكتور إيفيريت في ىذا الصدد:ىارفارد الذي يصل في يناير

وسعييا في إنشاء وسائل اإلعالم وصناعات  4101مدى التزام جامعة نورثويسترن في قطر لرؤية قطر 
االتصاالت ىنا وفي أماكن أخرى في المنطقة. وقد ارتبط اسم أعضاء ىيئة التدريس الجدد مع بعض 

 دة في العالم."الجامعات الرائ

"إن وأضاف أيضًا أن سجل األبحاث وقدرتيا يعتبر رصيدًا لجامعة نورثويسترن وقطر. وأكمل حديثو 
لقد أتوا في وقت تعمل فيو الجامعة عمى ، المستفيدين الحقيقيين من أعضاء ىيئة التدريس الجدد ىم طالبنا

الم واألثر االجتماعي ووسائل اإلعالم يعتبر إعادة تعريف وبناء االتصاالت االستراتيجية وفيم قانون اإلع
 أمر في غاية األىمية."

كتابًا، قد قام بالتدريس في االتصال والثقافة والعولمة ووسائل  04األستاذ داونينج وىو مؤلف ومحرر لـ 
اإلعالم، وسائل اإلعالم البديمة والحركات االجتماعية وسياسية السينما في العالم الجنوبي واإلعالم 

 والدكتاتورية، والديمقراطية، وكذلك األعراق والعنصرية.

سوثرن وشممت خبراتو األكاديمية كل من جامعة تكساس وكمية ىنتر في نيويورك، وكان آخرىا جامعة 
، حيث كان المدير المؤسس لمركز بحوث اإلعالم العالمي. وسيستفيد الطالب كثيرًا من خبرات إلينوي

 وسائل اإلعالم العالمية. البروفيسور داونينج في فيم

جامعة نورثويسترن في االتصاالت التسويقية المتكاممة ضمن برنامج الصحافة، تممك  استمرارًا لمسارو 
األستاذة إليام العالقي خبرة كبيرة في ىذا المجال فضاًل عن استخدام وسائل اإلعالم الرقمي في العالقات 

نورثويسترن قادمة من قسم االتصال الجماىيري في الجامعة يأتي انضمام األستاذة إلى جامعة و العامة. 
خبراتيا العالية كأستاذة وباحثة،  ، ليضاف إلىاألمريكية في الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

وسائل اإلعالم وأساليب البحث االستراتيجي و باالضافة إلى العالقات العامة واإلعالن، والحمالت والتخطيط 



 
 

بما في ذلك وسائل اإلعالم العربية. تشمل بحوث األستاذة العالقي في كتابين من المقرر نشرىما  ،وغيرىا
 .ىذا العام

عممت الدكتورة ساندرز عمى قانون اإلعالم واألخالق والتكنولوجيات الجديدة مكممة لزمالئيا في كمية 
عمميا العديد من اإلنجازات، حازت الصحافة. باعتبارىا واحدة من أكثر األساتذة الموىوبين، ويتضمن سجل 

عمى جوائز بالصحافة، ومحامية معترف بيا، وتقدم إضافة ىامة لبرنامج الصحافة في جامعة نورثويسترن في 
قطر. تحمل دكتوراه في قانون وسائل االتصال الجماىيري من جامعة فموريدا، وىي مؤلفة ألكثر من اثني 

والسياسة، ومجمة قانون االتصاالت االتحادية، مجمة  االتصالون الجرائد مثل قانعشرة مقاالت عممية في 
  مقانون الدستوري والسياسة العامة.لقانون اإلعالم وعمم األخالق ومجمة ديوك 

تمتزم جامعة نورثويسترن في قطر بالتميز في التعميم، واإلبتكار في البحث العممي، وتعزيز دور الطالب 
دولة وخمس قارات حول العالم، حيث يتحدث  41من  4102ب دفعة وصقل نموىم الفكري. ويندرج طال

معظميم عمى األقل لغتين. وتنقسم ىذه الدفعة بين إختصاصات االتصال والصحافة. وسوف يتعمم الطالب 
شخص يعد منيم شخصيات عامة ورجال دولة  411,111في كمية ىي جزء جامعة تخرج منيا أكثر من 

 وقادة إجتماعيين.
 -انتيى  -

 : نبذة عن جامعة نورثويستيرن في قطر

إيفانستون بوالية إلينوا، في الواليات  بواسطة المؤسسة األم جامعة نورثويستيرن في 4112نورثويستيرن في قطر عام  تأسست جامعة
اريخ مرموق وبرامج ت مؤسسة قطر. وترتكز جامعة نورثويستيرن في قطر عمى ما لدى الجامعة األم من المتحدة األمريكية، بالشراكة مع

في  والصحافة، والعموم اإلنسانية، التي تعمم الطالب وتييئيم لشغل مناصب قيادية شييرة وكميات مرموقة مثل كميات التواصل اإلعالمي،
ة في بو الجامعة في تنمية اقتصاد حديث قائم عمى المعرف صناعة اإلعالم العالمية سريعة التطور. وفي سياق الدور النشط الذي تقوم

والخدمات ذات الصمة بقطر والشرق األوسط  نورثويستيرن في قطر إسيامات بارزة في مجاالت البحوث والريادة الفكرية، قطر، تقدم جامعة
 والمجتمع العالمي.


