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 نورثویسترن تنظم لقاء تعریفیًا للطالب الجدد
 
 

 
 طلبات أكبر عدد من ھذا العام جامعة نورثویسترن في قطر استقبلت ، الدوحة، قطر:أبریل 15

لاللتحاق بالجامعة  متقدَّ و .عن العام الماضي %50بزیادة قدرھا  في تاریخ الجامعةااللتحاق 
وكتقلید  قوام الدفعة الجدیدة.  لیشكلوا بذلكدولة  39وقبلت الجامعة طالبًا من  دولة، 60طالب من 

عة الجدیدة ب الدفنھایة الشھر الجاري لقاء تعریفیًا لطال سنوي، تنظم جامعة نورثویسترن في قطر
 اءوتعریفھم على أعض في الجامعةكادیمیة واالجتماعیة الطالعھم على طبیعة الحیاة األوعائالتھم 

 وطالب وخریجي الجامعة. الھیئة التدریسیة والموظفین 
 

 قال إیفرت دینیس، عمید جامعة نورثویسترن في قطر ورئیسھا التنفیذي:
ویتیح ھذا اللقاء  الموھوبین من خلفیات ثقافیة شتى.من الطالب "نرحب كل عام بمجموعة 

الطالب ن أقرانھم مللتعرف على أعضاء الھیئة التدریسیة و الطالب أمام فرصة حقیقیة التعریفي
 ".وتعزیز التواصل بینھم

 
 استكشف الطالب أیضً یسوالدورات التي تقدمھا الجامعة،  على البرامجالتعّرف ضافة الى وباإل

ي التدریب فوفرص  ،البنادي الطأنشطة  ومن ضمنھا، التي تقدمھا الجامعة الالصفیةاألنشطة 
 م في الوالیات المتحدة.في الحرم الجامعي للجامعة األ اسةوالدر ،وإجراء البحوث ،الخارج

  
دد مع الطالب الج االستراتیجيالصحافة واالتصال  برنامج طالب تحدثسی اللقاء،وعلى ھامش 

وشركة  ،ذا واشنطن بوست مثلالمؤسسات اإلعالمیة حول العالم عن خبراتھم التدریبیة في أبرز 
 برنامجطالب  تحدثیبینما  الدولیة والمحلیة. وغیرھا من المؤسسات وقناة الجزیرة، يأوجیلف



التي تنظمھا جامعة في برامج التبادل  ھماربتجعن والتكنولوجیا  عالمیةاإلصناعات ال
ي ف فصًال دراسیًّا ویقضي خاللھا الطالب الجامعة األم بالتعاون مع نورثویسترن في قطر

 إیفانستون.
 
المجر وكینیا والمكسیك ومولدوفیا البرازیل وغانا و دول عدة منھامن  طالبًاتضم الدفعة الجدیدة و

 رواندا.ونیبال وروسیا وصربیا وتایوان و
 

الشدید  نوععلى الت مكتب القبول بجامعة نورثویسترن في قطر، مدیر ألیكس شولتزمن جھتھ علق 
 من دولالب وانضمام ط ھذا العامااللتحاق  طلباتفي  زیادةال تعكس"في طالب دفعة ھذا العام: 

 ".وتمیّزھا األكادیميفي قطر  نجامعة نورثویسترالتي تحظى بھا  المرموقةمعة السجدیدة 
 

ل ھذه خال شھدتوقد  العام بالعام العاشر على تأسیسھا.تحتفل نورثویسترن في قطر ھذا ھذا و
طالب  300 من لى ما یقاربإ ا عند التأسیسطالبً  38من بدًءا طالبھا  أعدادزیادة في  السنوات

في أبرز  ا من خریجیھاخریجً  220 قرابةیعمل ودفعات،  6الجامعة  فيوتخرج في الوقت الحالي. 
 رموقةم دراساتھم العلیا في جامعاتسات اإلعالمیة المحلیة والعالمیة، فیما یستكمل بعضھم المؤس

 ونورثویسترن وكورنیل. وكامبریدجحول العالم ومنھا ھارفارد وأكسفورد 
 

 انتھى
 نبذة عن جامعة نورثویسترن في قطر 

لینوي)، فانستون، إجامعة نورثویسترن في قطر تستمد من مؤسستھا األم، جامعة نورثویسترن (إی
تاریخا متمیزا، والبرامج الشھیرة وأعضاء ھیئة التدریس استثنائیة. تأسست الجامعة بالشراكة مع 
مؤسسة قطر، وھي توفر إطارا یستكشف من خاللھ الطالب العالم، ویشكلون في نھایة المطاف 

لفنون تراتیجیة وامستقبلھم من خالل مدارسھ المتمیزة في االتصال والصحافة واالتصاالت االس
 .الحرة

 
 
 

 


