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املزموقين فيين امن أشهز الصحالجامعة تزحب بأكبر دفعة منذ تأسيسها في قطز بحضور واحد 

 دولًيا

 هورثوسترن في قطز تختتم أسبوعها التعزيفي للطالب الجدد

  

 

 أغسطس: 24الدوحة، قطز، 

 

في  جامعت هىسزىظترن في كطش اخخخمذ  طلب دفعتها بتحخفا  الزي هظمخه لل  فعالُاث أظبىعها الخعٍش

خ الجامعت مىز جأظِعها في كطش عام ذًذة، التي حعذ ألاهبالج ز ، بحفٍل 8002ر في جاٍس تحضشه ممي 

غ". االياجب واملإلف والصح ا "ألِغ وَى ًُ يي املشمىق دول  في  ألامٍش

 

وسئِعها الخىفُزي، في كطش ئًفشث دًىِغ، عمُذ جامعت هىسزىظترن  ووان في ملذمت الحضىس العُذ

ب بذوسه  بأعضا  هُئت جذَسغ الجامعت ومىظفيها وطلبها، مىىًها ئلى أن دفعت هزا العام هي والزي ستح 

جىهشة أخشي جضاف ئلى ِعلذ "صفىة الطلب املىدعبين ئلى جامعخىا مً دولت كطش وغيرها مً دٌو 

 العالم". 

 

ذ رهشان؟"، كاٌ جحذ الخخامي   حفلوفي ولمخه التي أللاها خلٌ ال
 
غ"عىىان "هُف جخل ن ليل ئ "وَى

  ،صت مامىا ك
 
مشترن،  عالمي   ت لها طابع  ُالجامع املشتحلت" نأ، مىضًحا ظىىاث الجامعت ل ملمحهاحشي

الاظخمخاع والاهطلق  ئنها وكذوالىالدة مً جذًذ ئن جاص لىا الخعبير،  ،فهي فترة جحذًذ الطمىتحاث

ت التي لً جىال خفىير والاخخُاساث التي ال حعذ وال الخأمل وال فترة ،مثلها في أي مشتحلت أخشي  ىاوالحٍش

 ل ، بل وهي الفترة التي جذفع عللًجحص ى
 

والعإاٌ  ت، لبعض الىكذ،لح  م أظئلتعً الخفىير في  لىف

على أي مىا فخلً أظئلت معلذة ًصعب  .وكخً في هزه الحُاة اظخغلٌ ُتوهُف تحُاجًالهذف مً عً 

 مهما بلغذ دسجت روائه". إلاجابت عليها 
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غ": وعً سؤٍخه لت، أضاف "وَى لت"الجامعاث ال للجامعاث العٍش ألافياس جىمى واملشاعي الخصبت، فيها  عٍش

التي  . وهزا ًىطبم جماًما على جامعت هىسزىظترن مبمخخلف أعماسهسواح الشباب أ عمى وحوالطمىتحاث 

ش أهفعهم وجحذًذ حعاعذهم في للطلب في أهحا  مخخلفت مً العالم و وسعاًتها جىاصل جيشئتها  جطٍى

 ". أهذافهم في الحُاة

 

بشفلت اسجذي الطلب الجذد زىبهم الجامعي  باليامل واهخظمىا في صف ًخلذمهم فُه سئِغ الجامعت 

غ" وأعضا  هُئت الخذَسغ  فشد مً بُنهم  800أهثر مً في تحضىس كبل جلىظهم في ملاعذهم و"وَى

جين ومىظفين بالجامعت  . طلب تحالُين وخٍش

 

غ أهه أشا لتفي س وَى هشغب في أن التي  ظل هزه ألاوكاث العصِبت التي همش بها، علُىا أن هفىش في الطٍش

ذ رهشاها بها
 
ت شاهًذا وان مهخًما بلصت ملهىذط معماسي   معدشهًذا، جخل بأن جيىن جصمُماجه املعماٍس

لت الىتحُ“أن مىضًحا على رهشاه،  ليي ًخلذ إلاوعان رهشاه، فعلى ذة املباوي الطخمت لِعذ هي الطٍش

"لى اظخطاع مضًُفا " اظًما جًُذا، أو أبىاً  ًيىهىن له أسر صالحوسا ه ألاكل ًمىً للمشة أن ًترن 

ذ ألافياس عبره الىثير والىثير مً ىلل ًأن  ه، فُمىىإلاوعان أن ًىجذ لىفعه مىبًرا ما
 
والشؤي التي جخل

 رهشاه". 

 

"هثير مىىم جىطلم ستحلخه مً هىا، فانهلىا كذس ما شئخم مً الحىمت التي جىللها لىم هزه وجابع 

ذ بعضها، فذائًما ما ظُحل  ميانها معاسف وتحىم أخشي. اغخىمىا 
 
لت، وال ٌشغلىم جفل الجامعت العٍش

عخحم وابحثىا عً ميانفخحىا أعُىىم على العالم واهزه الفشصت  ابحثىا عً  ،جهذهم ًحخاجىم َو

     ". بلعت أسض جيخمىن ئليها

 

ً. وكذ ظبم له العمل ً ذة هُىصٍو عمل محشًسا معاهًما لجٍش ا بصفت دائمت، َو ًُ ىخب وىط عمىًدا صحف

ذة "جاًم. ولذ وىط بمذًىت  ا لجٍش ًُ ً دًلي هُىص"، ومحشًسا معاهًما وهاكًذا صحف ذة "هُى ٍو محشًسا في جٍش

حمل دسجت املاجعخير في العلىم والخىىىلىجُا والعُاظت العامت مً  جامعت واشىطً، شُياغى، ٍو

 في ول مً مشهض جاهِذ للذساظاث إلاعلمُت في جامعت وىلىمبُا كبل ئغلكه، ومجلغ 
ً

وعمل صمُل

البحىر الىطني وألاوادًمُت الىطىُت للعلىم، وعمل أًًضا صمُل أٌو ومذًش للطاكت باملشهض املشترن 

 . وسون فُلش للذساظاث العُاظُت في واشىطً، ئلى جاهب عمله معدشاًسا بمإظعتي فىسد

  



 

 


