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 جامعة نورثويسترن في قطر تعّين مديرة جديدة لعملياتها التشغيلية

  

 2017يناير   14 –الدوحة، قطر 

كرال لجامعة . وتنضم ثو في الجامعة التشغيلية للعمليات مديرة جديدةفي قطر تعيين بيم ثوكرال أعلنت جامعة نورثويسترن 

 ًباكنت تعمل نائنورثويسترن في قطر قادمة من الحرم الجامعي الرئيس ي في جامعة جورجتاون بواشنطن العاصمة، حيث 

 لرئيس األنظمة والحسابات املالية. 

 

ف ثوكرال 
ُ
نائب بها عمل ت والتي كانت كاثرين سيمانك التي تعود إلى كوليدج ستشن بتكساس ةالعمليات السابق مديرةوتخل

 رئيس مشارك لجامعة تكساس إي أند أم قبل االلتحاق بجامعة نورثويسترن في قطر. 

 

في  طر وايل كورنيل في قكلية طب ملدير املوارد البشرية ب ونائًبة للشؤون املاليةمديرة سبق لها العمل ثوكرال  ويذكر أن 

  املدينة التعليمية. 

 

وتعليًقا على توليها املنصببب الجديد، قال إيريرت دينيس، عميد جامعة نورثويسببترن في قطر ورئيسببها التنريذيا لسببتواصبل 

امعة العمليات التشبببببببغيلية في ج أداء السبببببببيدة ثوكرال املسبببببببيرة االسبببببببتسنائية للسبببببببيدة كاثرين سبببببببيمانك التي ارتقت بمسبببببببتو  

ي الوقت جامعة نورثويسترن في قطر التي تنتقل ففي تاريخ  مهمةمرحلة نورثويسترن في قطر. ويأتي تعيين السيدة ثوكرال في 

ية بين الخبرة في املناصب القيادية الجامعبالنجاحات، جمعت خالله تتمتع ثوكرال بتاريخ حافل الحالي إلى مقرها الجديد. و 

 الدولية، وهو ما سيعود بالنرع على جامعة نورثويسترن في قطرل.  اتخبر تعامل مع اللوا

 

للميزانية في الجامعة، إلى جانب  وتنوعت مهامها بين العمل مسؤولعاًما في جامعة جورجتاون،  20كرر من وعملت ثوكرال أل

ومنها رئيس الشؤون املالية ومدير امليزانية ودعم  ،عدد آخر من املناصب التي تقلدتها في املركز الطبي بجامعة جورجتاون 

 القرار ومحلل تخطيط مالي ومسؤول شؤون مالية. 
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ها االستراتيجي وفكر املميز، وألسلوب عملها التعاوني  ،واسع نظًرا لكونها إحد  قادة التغيير التنظيمي تقدير وتحظى ثوكرال ب

ورثويسترن في جامعة ن التشغيلية العملياتإدارة ا ُيعد أمًرا أساسًيا في وهو م ،الذي يتضح جلًيا في تنريذ الخطط التكتيكية

 في قطر. 

  

الجامعة  هودج وقيادة الجامعة عميداملهام التشغيلية والتنسيق مع  وستتولى ثوكرال في منصبها الجديد اإلشراف على جميع

 جميع البرامج واإلدارات.  جديدة على مستو  تطوير استراتيجيات نحو 

 

درجة ماجستير إدارة األعمال في التمويل واملحاسبة من جامعة تولين وبكالوريوس الحاسب اآللي تحمل ثوكرال  شار إلى أنيُ 

 عتمد في والية ميرالند وعضو املعهد األمريكي للمحاسبين القانونين. وهي محاسب م ،من الجامعة نرسها

 

 

 

 انتهى

 
 

 عن جامعة نورثويسترن في قطر

 من جامعة لجامعة نورثويسترن ل االم الواقعة في مدينة إيرانستون بوالية إلينوي األمريكية والتي تحظى تعد جامعة 
ً
نورثويسترن في قطر فرعا

 يبتاريخ عريق وتشبببببهر ببرامجها األكاديمية املرموقة ويعمل به نخبة من أفضببببل األسبببباتذة في العالم. وقد تأسببببسببببت جامعة نورثويسببببترن في قطر ف

ة مع مؤسسة قطر، وتقدم الجامعة لطالبها إطاًرا أكاديمًيا يمكنهم من استكشاف العالم ويقودهم إلى تشكيل مالمح مستقبلهم عبر إطار شراك

 تخصصاتها في االتصال والصحافة والرنون الحرة.

 

  

 

 

 

  

 


