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تلبي جامعة نورثويسترن في قطر تطلعات 
 الطالب وأرباب العمل في مجال اإلعالم 

من خالل برامج جامعية مرموقة في تخصصي 
الصحافة والتواصل اإلعالمي بحيث يتم تحضير 

 الخريجين لتبوء مناصب قيادية في مجاالت 
 اإلعالم أي في قلب األحداث التاريخية 

والثقافية المتغيرة.

يعمل الطالب في جامعة نورثويسترن كمهنيين 
متخصصين في مجاالت اإلعالم في كل أنحاء 

العالم حيث يقومون بإعداد تقارير وكتابة األخبار 
وإنتاج األفالم وَحْبك النصوص وتقديم أعمالهم 

للقراء والمشاهدين ومستعملي وسائل اإلعالم 
لع على هذه األعمال  ولجماهير أخرى متنوعة تطُّ

من مختلف المنابر. كما يقومون بالخوض في 
النظريات الكامنة وراء وسائل اإلعالم ويجتهدون 

في تطوير الحس التقني الذي يميزهم في 
مجتمع عالمي يتجه بتسارع نحو كل ما هو رقمي.

إن جامعة نورثويسترن في قطر هي أكثر من 
مجرد كلية تقنية لإلعالم بل تمتد لتحتضن مجتمعا 

من الطالب ضمن منهج دراسي صارم وواسع 
في مجاالت العلوم اإلنسانية وهو ما يغني 

قدرتهم على التفكير النقدي ويوسع نظرتهم 
إلى العالم.

 تقدم جامعة نورثويسترن في قطر كل 
ما يمكن التماسه من جامعة ذات سمعة عالمية 
حيث تأتي بتاريخ عريق في التميز وبرامج ذائعة 

الصيت وهيئة تدريس على مستوى عالمي. 
 وتوفر جامعة نورثويسترن في قطر لطالبها 

 إطار عمل يتعرفون من خالله على العالم 
ليقوموا فيما بعد بصياغة المستقبل.
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مرحبا بكم في جامعة نورثويسترن في قطر
يوفر عالم وسائل اإلعالم السريع التطور فرصا غير مسبوقة 
للمبدعين ورجال األعمال والقادة. ويشتد الطلب على هؤالء 
المهنيين األكفاء في منطقة الخليج العربي أكثر من غيرهم.



 سوف تقوم المنشأة الجديدة لجامعة 
نورثويسترن في قطر المصممة من طرف 

المهندس المعماري العالمي ›أنطوان بريدوك‹ 
والمتوقع االنتهاء من بناءها سنة 2014 بتعزيز 
االنسجام بين أعضاء هيئة التدريس والطالب 

وبتنمية التواصل بين الطالب أنفسهم. وهي 
تضم مكانا يتوفر على جميع الوسائل السمعية 
والبصرية من ضمنها شاشات فيديو ومساحات 
للعرض. وستكون أكبر هذه المساحات مجهزة 

بشاشة عمالقة تمكن الطلبة من عرض وتقديم 
أعمالهم اإلعالمية. ومن ضمن هذه المعدات:

أربعة استوديوهات لإلنتاج السينمائي	 
قاعتين للمحاضرات تتسع ل 150 شخصا 	 
مسرح مغلق	 
محطة إذاعة تضم استوديوهين	 
غرفة أخبار متعددة الوسائط	 
مكتبة أبحاث تحتوي على معدات إلكترونية 	 

ومطبوعة وأقراص مدمجة.
قاعات مخصصة للطالب ومساحات للنشاطات	 
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المقر الجديد لجامعة 
نورثويسترن في قطر

تتوفر في جامعة نورثويسترن 
في قطر كل المرافق  

والمعدات التي يستعملها 
المختصون في وسائل 

اإلعالم العالمية وتقدم موارد 
وإمكانات تضاهي أكبر الجامعات 

في العالم. وطيلة العامين 
المنصرمين، تشاركنا مع جامعة 

كارنيجي ميلون في مبنى واحد 
واليوم نحن جد متحمسين لقرب 

انتقالنا لمقرنا الدائم.



 يعتبر التميز الهدف األول لجامعة نورثويسترن منذ إنشاءها 
سنة 1850. ففي هذه السنة اجتمع مؤسسو جامعة نورثويسترن 
التسع في غرفة في الطابق العلوي من متجر لألجهزة في مدينة 

شيكاغو بوالية إلينوي بهدف إنشاء مؤسسة تعليمية تنافس 
نظيراتها في جميع الواليات المتحدة األمريكية. وقد قامت هذه 

المجموعة المؤلفة من طبيب وثالثة محامين واثنين من رجال 
األعمال وثالثة من رجال الدين بتصور جامعة »على أعلى مستوى 

 من التميز« تهدف إلى خدمة الناس في منطقة كانت تعرف 
آنذاك بإقليم الشمال الغربي.

سرعان ما تحقق هذا التصور ليؤتي بثماره حيث تتمتع جامعة 
 نورثويسترن اليوم بمكانة مميزة من بين أكثر الجامعات ريادة 

في العالم. تضم الجامعة مدارس وكليات تتنوع تخصصاتها لتشمل 
مجاالت في األعمال والهندسة والقانون والموسيقى والطب 

 والتعليم والصحافة والتواصل اإلعالمي. تتخذ الجامعة مقرين 
بأمريكا على ضفاف بحيرة ميشيغان بكل من مدينتي شيكاغو 

وإيفانستون ومقرا ثالثا بمدينة الدوحة في قطر.
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تقاليد في التميز
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البرامج األكاديمية بجامعة نورثويسترن في قطر
يتميز برنامجا الصحافة والتواصل اإلعالمي بالصرامة 

حيث يتمتع طالب جامعة نورثويسترن في قطر بمهارات 
استثنائية في اللغة اإلنجليزية والفكر النقدي وهم 

يستجيبون بشكل خالق لكل التحديات الجديدة ويتمتعون 
بحس مغامرة فكري وفني. تولي جامعة نورثويسترن 
في قطر أهمية كبيرة الحتضان مبادئ أخالقية مهمة.

برنامج التواصل اإلعالمي
بجامعة  التواصل اإلعالمي  برنامج  يسعى 

لتحضير الطالب  نورثويسترن في قطر 
لالضطالع بأدوار ريادية وإبداعية في مجال 
والمشاركة  اإلعالمية  والصناعات  التواصل 

يتبوء  المدني.  المجتمع  المسؤولة في 
بارعين  الخريجون مناصب كباحثين ورواة قصص 
المعلومات وطرق تقديمها. وتعتبر  في مجال 
القدرة على إبداع أفكار وصور جديدة وتقنيات 

المجال. يقوم  النابض لهذا  القلب  للتواصل 
بإنتاجات وكتابات  الخريجون في غالب األحيان 
للسينما  باستوديوهات  وبالعمل  تلفزيونية 

ومحطات اإلذاعة ووكاالت البحث عن المواهب 
المواقع  الرقمية وتصميم  المعلومات  وإدارة 

لإلعالم  الجمهور  متابعة  وتحليل  اإللكترونية 
وتأثير هذا األخير عليه. كما أن العديد منهم 

الصناعة  المهنية في مجال  يواصلون مسيرتهم 
اإلبداعية واإلعالن والشركات والمنظمات 

والمنظمات  الثقافية  والجمعيات  الربحية  غير 
والوزارات. الحكومية 

 يتاح للطالب ضمن هذا البرنامج األكاديمي 
االختيار من بين ثالث مسارات:

أشكال وسائل اإلعالم وتاريخها. يتيح هذا 	 
المسار للطالب فهمًا أفضل لجماليات وتاريخ 

السينما والتلفزيون ووسائل اإلعالم الجديدة.
جماهير اإلعالم وتأثيراته. يسعى هذا المسار 	 

إلى تعريف الطالب على المقاربات الكمية 
للجماهير وكذلك المقاربات النوعية لألثر 

االجتماعي لوسائل اإلعالم. 
إدارة وإنتاج وسائل اإلعالم. يقدم هذا المسار 	 

للطالب تدريبا عمليا في مجال صناعة األفالم 
واإلنتاج التلفزيوني وإدارة وسائل اإلعالم.

يتم العمل وفق هذه المسارات جنبا إلى جنب 
بحيث ال يركز الطالب على مهارة واحدة فقط.

 يحصل خريجو جامعة نورثويسترن في قطر 
على شهادة بكالوريوس في العلوم، تخصص 

التواصل اإلعالمي. 

مجال الصحافة
يسعى برنامج الصحافة في جامعة نورثويسترن 

في قطر إلى إعداد أفراد يتمتعون بفضول فكري 
واسع ومهارات تجعلهم قادرين بشكل متميز على 
أن يكونوا ناشطين وأكفاء في جمع ونقل األخبار. 

ويسعى هذا البرنامج لتحضير صحفيين عالميين 
يتمتعون بأعلى أخالقيات المهنة في عصر تكثر 
وتتنوع فيه وسائل اإلعالم، كما يوفر للطالب 

أساسا قويا لتبوأ الصدارة في مجموعة واسعة 
من المجاالت الفكرية المستعصية، بما في ذلك 
القانون واألعمال والعالقات العامة. يتطلب عالم 

الصحافة المتميز تفكيرا سليما وواضحا. ويكتسب 
الطالب من خالل التدريب المكثف الذي يخضعون 

له في جامعة نورثويسترن في قطر مهارات عالية 
في إدارة وتوصيل كافة المعلومات.

إن دراسة الصحافة تمنح الطالب القدرة على 
فهم وإيصال السياق العام للخبر. ويقتضي 

برنامج الصحافة بجامعة نورثويسترن في قطر 
القيام بدورات دراسية صارمة في مجال العلوم 

اإلنسانية والتواصل اإلعالمي وفي مجاالت 

أخرى باإلضافة إلى ممارسة العمل الصحفي 
اليومي. ولهذا البرنامج روافد أخرى تقدمها 

جامعة نورثويسترن السيما في مجال العالقات 
الدولية وذلك بهدف تمكين الطالب من التخصص 

في مجاالت معينة من الصحافة. ويستفيد 
الطالب من كل الفرص لتطوير مهاراتهم في 

جميع ميادين الصحافة المكتوبة واإلذاعية وكذلك 
الصحافة اإللكترونية والعالقات العامة. لقد 

تمت صياغة برنامج الصحافة بجامعة نورثويسترن 
المعتمد  الناجح  في قطر على غرارالبرنامج 
لجامعة  التابعة  في مدرسة ميديل للصحافة 
ارتباطا  مرتبطين  يجعلهما  مما  نورثويسترن، 

وثيقا. تعتمد جامعة نورثويسترن في قطر منهجا 
انتقائيا صارما في مرحلة القبول، فهي تقتضي 
الحصول على نتائج متميزة في اللغة اإلنجليزية. 

ويحرص أقوى المرشحين على ممارسة المهن 
التي من شأنها أن تحدث فرقا في العالم. 

يحصل خريجو جامعة نورثويسترن في قطر على 
شهادة بكالوريوس في العلوم، تخصص الصحافة. 

 الشهادة الثانوية )ماينر( 
بجامعة نورثويسترن في قطر 

إن اإللمام بتاريخ وسياسة وثقافة منطقة الخليج 
والشرق األوسط يخول جامعة نورثويسترن في 

 قطر منح الطالب فرصة الحصول على شهادة 
 في دراسات الشرق األوسط التي من شأنها 
أن تركز خبرات وموارد الجامعة على المنطقة. 

وفي خريف عام 2013، اتحدت جامعة نورثويسترن 
في قطر وجامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية 

في قطر من أجل منح شهادة ثانوية مشتركة 
وفريدة من نوعها في »اإلعالم والسياسة«. 
يتعين على الطالب ضمن هذا البرنامج خوض 

دورات دراسية في الجامعتين مما يساهم في 
تطوير فهم أعمق لألدوار والمناهج السياسية 

والديبلوماسية التي تصنع السياسات.



رحالت جامعية
يتم ضمن برنامج الصحافة تصميم رحالت 

 استقصائية دولية تساعد الطالب على 
 تعلم كيفية عمل وسائل اإلعالم حول العالم 
 وقد شملت الرحالت األكاديمية السابقة دول 

تركيا وسويسرا وإيطاليا والواليات المتحدة 
األمريكية وغيرها.

تعلم الخدمة أإلجتماعية والقيادة
يتعلم الطالب القيادة والخدمة اإلجتماعية في 
الحرم الجامعي بشكل يومي من خالل أنشطة 

أكاديمية المنهجية ويحصلون أيضا على فرص 
لتطور شخصيتهم كأفراد وللتوجه الى وجهات 

متعددة واالستماع إلى قصص لم ُترَو من قبل 
وتحويل الغرباء إلى أصدقاء وتوسيع آفاقهم 

للكيفية التي يعمل بها العالم وذلك من خالل 
الرحالت الدولية. إن التوسع خارج النطاق الدراسي 

يساهم في تطبيق المهارات الخاصة وتسخيرها 
لمساعدة المجتمعات المحلية والدولية. وقد 
شملت هذه الرحالت عدة بلدان مثل تنزانيا 

والبرازيل وتونس وجنوب إفريقيا وغيرها.

التعلم عن طريق التطبيق العملي
من السمات المميزة للتعليم بجامعة نورثويسترن 
في قطر كون الطالب يتعلمون عن طريق القيام 
بنفس العمل الذي يقوم به محترفو هذا المجال.

يتاح لطالب تخصص الصحافة القيام بإجراء 	 
مقابالت مع بعض المصادر والتقاط الصور 
 والقيام بتسجيالت صوتية ومرئية والجمع 

 بين هذه العناصر لتشكيل قصة من شأنها 
أن تلقن المشاهد أشياء جديدة عن عالمه.

 يمكن لطالب تخصص التواصل اإلعالمي 	 
 كتابة قصص وإشراك زمالئهم في تصوير 

فيلم أو تحريره أو التمثيل فيه.

الجانب النظري
تعتبر نظرية وتاريخ الصحافة والتواصل اإلعالمي 

 من الضروريات لتولي أدوار القيادة في إحدى 
هذه الصناعات.

تدريس مواد الفنون والعلوم الحرة 
إن المنهج الدراسي الواسع والصارم لجامعة 

 نورثويسترن يلعب دورا مهما في تحقيق 
 اإلبداع والريادة الفعالة. تقوم دراسة التاريخ 

وعلم االجتماع واالقتصاد والعلوم السياسية 
والدراسات الدينية واألدب وعلم األحياء واإلحصاء 

بتزويد الطالب بالعمق والتوسع، وهي سمات 
مميزة للتعليم الراقي.
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فرص عالميةما الذي يميز جامعة نورثويسترن؟
 إن عالم اإلعالم هو عالم شامل. يستهلك الناس من مختلف 

بقاع العالم ما يتم إنتاجه بغض النظر عن المنبر وعن طبيعة سرد 
الخبر، سواء أكان ذلك عبر البث أوالصحافة المكتوبة أو المقروءة 
أوعن طريق اإلنترنت. يتابع طالب جامعة نورثويسترن دراستهم 
بمدينة الدوحة لكنهم يحظون أيضا بفرصة العيش والعمل في 

جميع أنحاء العالم.

برنامج التبادل مع جامعة إيفانستون 
 إن طالب السنة الثالثة في مجال التواصل 

اإلعالمي يمكنهم التقدم بطلب لقضاء فصل 
دراسي بالحرم الجامعي في إيفانستون لدراسة 
مواد تحتسب أرصدتها في سجالتهم. وبطبيعة 
الحال يتمكن الطالب خاللها من تعلم المزيد عن 
تاريخ وثقافة نورثويسترن والعيش في الواليات 

المتحدة األمريكية وكذلك اكتشاف مدينة شيكاغو.

برنامج اإلقامة المهنية
يقضي طالب السنة الثالثة ثالثة أشهر في 

العمل بمؤسسة إخبارية في مكان ما حول العالم 
والهدف من ذلك هو تمكين الطالب من خوض 

تجربة عملية من شأنها أن تساعدهم على تطوير 
مهارات جديدة واختبار المهارات القديمة والعمل 

تحت ضغط الوقت والمهل المحددة وتوثيق 
أحكامهم على األخبار وصقل مهاراتهم في 

 التدقيق في الحقائق والمهارات البحثية وبناء 
الثقة في قدراتهم باإلضافة إلى التعرف على 

دروب مهنية حديثة. وقد شملت هذه المهمات 
العمل لدى ناشيونال جيوغرافيك وقناة الجزيرة 

باللغة اإلنجليزية في العاصمة واشنطن ومحطة 
دبليو-جي-إن وجريدة فاينانشل تايمز ومؤسسات 

عالمية أخرى عديدة.



تعتبر الحياة الطالبية بجامعة نورثويسترن في قطر فرصة لالستمتاع 
بتجارب غنية وممتعة مع األصدقاء والعائلة وتعلم مهارات من شأنها 

أن تسفر عن فوائد عديدة على المدى البعيد. إن الحياة الطالبية 
في جامعة نورثويسترن في قطر هي تعزيز حقيقي لحياة الفرد.

تتوفر في جامعة نورثويسترن في قطر عدد من النوادي الطالبية 
من بينها نادي حكومة الطالب ونادي المناظرات ونادي جامعة 

نورثويسترن في قطر للفيلم دون أن ننسى نادي التصوير 
الفوتوغرافي والمشروع البنفسجي الذي يهتم بخدمة المجتمع 

ونادي العمل الخيري. وباإلضافة إلى المنظمات التي يسيرها 
الطالب هنالك الكثير من الفرص التي تسمح للطالب االنخراط 

في الحياة الجامعية من خالل الفرق الرياضية واألحداث والمشاريع 
المنبثقة عن مبادرات من الطالب ورحالت لتعلم الخدمة والتمرن 

على القيادة.

في الوقت الذي تواصل فيه وسائل اإلعالم نموها السريع في 
منطقة الخليج، تتاح أمام خريجي تخصصي التواصل اإلعالمي 

والصحافة فرص بارزة للمشاركة في إعادة تشكيل الصناعات بأكملها 
وذلك باستخدام مهاراتهم المكتسبة. يبدأ الخريجون مسيراتهم 

المهنية كمراسلين ومنتجين في مجال الوسائط المتعددة ومحررين 
ومختصين في مجال العالقات العامة وصناعة األفالم وكتابة 

سيناريوهات ومنظمين حكوميين ومحللين إعالميين في شركات 
رائدة في مجال اإلعالم كقناة الجزيرة وتلفزيون قطر ومؤسسة 

 قطر الدولية ووزارة الخارجية وشركة اوريكس للدعاية واإلعالن 
ومركز الدوحة لحرية اإلعالم وشركات ومؤسسات أخرى كثيرة.

11

خريجو جامعة نورثويسترن في قطرالحياة الطالبية بجامعة نورثويسترن في قطر
10
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الرسوم الدراسية والموارد المالية
 إن التعليم الجامعي هو بمثابة استثمار مهم 
 يمهد على عالم من االحتماالت المستقبلية. 

 ولهذا السبب نحن في جامعة نورثويسترن 
 في قطر نعلم تماما أن التعليم المميز يتطلب 

قرارات مالية مهمة للطالب ولعائلتهم.

رسوم ومصاريف الفصل الدراسي

الفصل الدراسي ربيع 2014  الفصل الدراسي خريف 2013   الرسوم    

   $22,560    $22,560 رسوم الدراسة   
   $100    $100 رسوم الصحة   
   $81    $81 رسوم النشاطات   
   $600    $600 رسوم الكتب المدرسية  

 $23,341    $23,341 المجموع    

تكاليف السكن المتوقعة للسنة الجامعية 2013-2014

ريال قطري   دوالرًا   الرسوم     

1000 ريال قطري     $274 تكاليف الحجز    
2,000 ريال قطري     $548 ضمان قابلة لالسترداد   
18,880 ريال قطري     $5,189 تكاليف السكن السنوي   
65 ريال قطري     $18 تكاليف السكن الصيفي/ عن كل يوم 

الرسوم والتكاليف 
بناًء على ما هو متبع في جميع الجامعات 

 بمؤسسة قطر تفرض جامعة نورثويسترن 
 في قطر نفس الرسوم المفروضة بالجامعة 

األم في الواليات المتحدة األمريكية. لإلطالع 
 على التفاصيل المتعلقة برسوم السنة 

الدراسية يرجى الرجوع إلى الجدول أعاله.

عند االنتهاء من فصلين دراسيين بجامعة 
 نورثويسترن يصبح طالب الجامعة الحاصلون 

 على معدل تراكمي يصل إلى 3.6 أو أكثر 
 مؤهلين لتقديم طلباتهم لمؤسسة قطر 

 بغية الحصول على منح دراسية إضافية. 
 تقدم مؤسسة قطر منح دراسية تغطي 

 رسوم الدراسة بنسبة 100% ألكثر الطالب 
كفاءة بالمدينة التعليمية. 

المساعدات المالية التي تقدمها مؤسسة قطر 
تقدم مؤسسة قطر من خالل برنامج حمد بن 
خليفة للمساعدات المالية قروضا بدون فوائد 

 للطالب غير القادرين على تحمل مصاريف 
الدراسة وذلك قصد تمكينهم من تمويل 
 تعليمهم. يتعين على الطالب سداد هذه 
القروض بعد التخرج عبر تخصيص نسبة من 

 رواتبهم حتى يتم سداد القرض بأكمله. 
 ويمكنهم عوضا عن ذلك تسديد القرض 

عن طريق العمل لدى مؤسسة معتمدة لدى 
مؤسسة قطر لفترة أقصاها ست سنوات.

التمويل المالي لهيئة التعليم العالي
إن المواطنين القطريين مؤهلون للحصول على 

تمويل مالي في إطار هيئة التعليم العالي التي 
تقوم بتمويل جزء كبير من الرسوم الدراسية 

وبعض التكاليف األخرى. إن جامعة نورثويسترن 
هي واحدة من جامعتينن فقط معترف بهما 

حاليا باعتبارهما جامعتي تميم بن حمد وهو ما 
يؤهل الطالب في جامعة نورثويسترن في قطر 

الحصول على فرص وحوافز إضافية من مؤسسات 
التعليم العالي. للمزيد من المعلومات يرجى 

زيارة مكتب االستشارة والتطوير المهني أو زيارة 
www.english.education.gov.qa :الموقع

 المساعدات الفيدرالية 
بالواليات المتحدة األمريكية

يمكن للمواطنين األمريكيين االستفادة من 
المساعدات الفيدرالية التالية: »فيدرل دايركت 
ستافورد«، »قرض بارنت بلس« و »منحة بيل 
غرانت« ويتعين على الطالب المهتمين ملء 
استمارة FAFSA عبر اإلنترنت كما يمكنكم 

اإلطالع على المزيد من التفاصيل حول المنح 
 والقروض المذكورة أعاله وطريقة التقدم 

لها من خالل الصفحة اإللكترونية لبرنامج 
المساعدات المالية لجامعة نورثويسترن.

المساهمات األسرية
يمكن ألسر الطالب دفع الرسوم الدراسية 
 مباشرة قبل بداية كل فصل دراسي. وفي 

واقع األمر، يقوم الطالب بدفع رسومهم 
الدراسية بأنفسهم في أغلب األحوال. 

طرق سداد القروض ومرونة الدفع
تقوم مؤسسة قطر بتسهيل عملية سداد 

 القروض وهو ما يعتبر خيارا جيدا لألسر التي 
تحتاج إلى بعض المرونة في دفع المساهمة 

المترتبة عليها.

يتمكن الطالب من تحديد أفضل الخيارات لتمويل 
تعليمهم بفضل الشراكة التي تجمع جامعة 

نورثويسترن في قطر ومؤسسة قطر.

لذا يتعين على الطالب متابعة هذه العملية خطوة 
 بخطوة وذلك بدءا من المعلومات المبينة أدناه. 

 عند الرغبة في معرفة المزيد يرجى االتصال 
بممثل الخدمات المالية للطالب على العنوان التالي:

nuqfinancialaid@qatar.northwestern.edu
 

يتم إرسال الفواتير للطالب عبر عناوينهم األلكترونية 
الجامعية المسجلة عبر northwestern.edu وذلك 

مرة واحدة في كل فصل دراسي ويتوجب دفع 
الرسوم كاملة قبل التسجيل في كل فصل.



15 14

قسم القبول
إن ارتياد جامعة نورثويسترن في قطر يعتبر من أكثر الفرص 

المجزية والمليئة بالتحديات في حياة طالبنا لذلك يتسم قبول 
الطالب بجامعة نورثويسترن في قطر بالتنافسية. تسعى جامعة 

نورثويسترن إلى اجتذاب الطالب من جميع أنحاء منطقة الخليج 
 والعالم الذين برهنوا عن تميزهم داخل الصف وخارجه خالل 

المراحل الدراسية السابقة. 

تأخد قرارات القبول النهائية عددا من العوامل في 
االعتبار ومن أجل تحسين فرص القبول يمكنكم 

االعتماد على النصائح والتوجيهات التالية: ال توجد 
صيغة مسبقة أو معادلة تلقائية تضمن القبول 

بالجامعة بناء على درجات مدرسية أو نتائج اختبارات 
معيارية معينة. نحن نقوم بمراجعة وتقدير جميع 

الطلبات بالكامل بدءا من المقاالت الشخصية 
ورسائل توصية األساتذة إلى الدرجات المحصل 

عليها أثناء اإلختبارات.

معلومات اإلتصال 
مكتب القبول في جامعة نورثويسترن في قطر:

هاتف: 5100 4454 )974+(
ص. ب.: 34102 الدوحة – قطر

البريد اإللكتروني: 
 admissions@qatar.northwestern.edu

 www.qatar.northwestern.edu

متطلبات القبـول
طلب التسجيل، يقدم الطلب عبر اإلنترنت . 1

المتوفر على الموقع األلكتروني للجامعة
مواضيع انشائية:. 2

أ. مقالة شخصية*
ب. مقالة عن موضوع من اختيار الطالب* 

توصية لألستاذين. 3 تقرير/
نسخة عن جواز السفر. 4

 ويتعين تسليم الوثائق المذكورة أدناه مباشرة 
 من طرف الثانوية أو الجامعة أو شخصيا إلى 

مكتب القبول وذلك داخل مغلف رسمي مختوم.
تقييم دراسي عام من المرشد األكاديمي . 5

في الثانوية
سجل عالمات الطالب في المرحلة الثانوية . 6
 تقرير العميد )خاص بالطالب القادمين . 7

من جامعات أخرى( 
سجل عالمات الطالب في المرحلة الجامعية . 8

)خاص بالطالب القادمين من جامعات أخرى( 
 نتيجة اختبار SAT )الرمز: 5714( . 9

أو ACT )الرمز: 1107( 
10 ..IELTS الرمز: 5945( أو( TOEFL نتيجة اختبار
نماذج عن األنشطة الغير المنهجية )اختياري( كما . 11

 يمكن إرسال نسخة رقمية إلى العنوان التالي: 
admissions@qatar.nothwestern.edu

 رسوم استمارة الطلب.. 12

الموعد النهائي الستالم الطلبات
األول من شهر مارس.

مصادر تمويلية أخرى 
 يمكن للطالب أن يتقدموا بطلبات للحصول 

 على تمويل من قبل بعض الوكاالت الحكومية 
في دولة قطر مثل شركة قطر للبترول ووزارة 

الداخلية ووزارة الخارجية أو من قبل شركائهم 
كشركة شيل أو مؤسسة الجزيرة أو شركة 

ميرسك. وتقوم هذه المنظمات بتحديد معايير 
القبول وشروط التمويل الخاصة بها. إن تحديد 

وترتيب هذا النوع من التمويالت المالية هو 
مسؤولية الطالب وأسرهم وكنقطة انطالق 

جيدة يرجى القيام بمراجعة البرامج واإلمتيازات 
 التي يوفرها أرباب عمل الوالدين أو غيرهم 

من أفراد األسرة.

أبناء األمهات القطريات
 وعند استنفاذ جميع الخيارات يمكن 

 أن يستفيد الطالب من أمهات قطريات 
من فرص تمويل خاصة. 

اتفاقيات بين الحكومات 
تبرم مؤسسة قطر اتفاقيات ثنائية سارية 

المفعول مع البلدان التي وافقت على تقديم 
مساعدات مالية لمواطنيها الذين يدرسون 

بمؤسسة من مؤسسات المدينة التعليمية. 
ومن بين هذه البلدان نجد سلطنة عمان ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة ودولة البحرين. ومن 
أجل االستفسار عن البرامج المالية يرجى االتصال 

بمكتب المساعدات المالية لمؤسسة قطر.

قروض البنوك التجارية
 يمكن للطالب من جميع الجنسيات طلب 

قروض من البنوك التجارية في حال لم تغطي 
 الخيارات األخرى جميع الرسوم الدراسية 

والتكاليف. يمكنكم زيارة البنك الذي تتعاملون 
 معه لالستفسار عن ماهية القروض المخصصة 

للطالب وشروط سدادها. 

توظيف الطالب
يمكن للطالب الذين يدرسون بدوام كامل تدبير 

موارد مالية إضافية لتغطية بعض من التكاليف 
عبر العمل بدوام جزئي في الحرم الجامعي بحيث 

تبدأ قيمة الرواتب الشهرية عادة ب 25 ريال قطري 
مقابل كل ساعة من العمل مما يساعدهم على 

تغطية بعض النفقات والتكاليف الصغيرة مثل 
النقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع 

 www.tech4work.com

 مهل تقديم طلبات لالستفادة 
من المساعدات المالية 

 يرجى زيارة موقع مؤسسة قطر لمعرفة 
مواعيد تقديم طلبات المساعدات المالية.

fas.qf.org.qa/psp/FASPROD/?cmd=login
&languageCd=ENG 

لإلتصال
يمكن تقديم طلبات الحصول على المساعدات 

المالية لمؤسسة قطر عبر شبكة األنترنت:
 fas.qf.org.qa

مكتب المساعدات المالية لمؤسسة قطر
هاتف: 0400 4454 )974+(

fao@qf.org.qa :البريد األلكتروني

الخدمات المالية لجامعة نورثويسترن في قطر
nuqfinancialaid@qatar.northwestern.edu

الصفحة الخاصة بالمساعدات المالية لجامعة 
نورثويسترن في قطر

www.qatar.northwestern.edu/
admissions/financial-aid/index.html



*Definitions:
Personal statement: Upload your personal 
statement in its assigned section through 
the online application. In no more than 
650 words, describe your unique 
and impressive characteristics that 
you posses and would improve your 
prospects for success in the field of 
study at Northwestern University in Qatar.

Writing Sample (Essay): Upload your 
essay writing in its assigned section 
through the online application. In no 
more than 650 words, implement the 
writing skills you learned in high school 
to demonstrate your writing abilities  
and also your creativity as a writer.  
A list of six essay options are provided 
in the essay section of the online 
application form.

Standardized testing scores – are required 
to be mailed from the testing agency 
directly to NU-Q Office of Admissions:
9. SAT or ACT scores – Our institutional 

codes are: 
a. SAT: 5714
b. ACT: 1107 

10. TOEFL or IELTS scores – Our TOEFL 
institutional code is 5945

11. Extracurricular activity samples
(optional) – A scanned  
electronic copy can be sent to 
admissions@qatar.nothwestern.edu 

12. Application fee – Non-refundable 
$65 (QAR 240)
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تعريف
مقالة شخصية: يتيح هذا المقال للطالب فرصة 

التعبير عن هويتهم كأفراد عن طريق وصف 
شخصيتهم و سرد األنشطة الالمنهجية المنجزة 

خالل المرحلة الثانوية وعن كيفية قضاء أوقات 
فراغهم بنفس المرحلة. وهي فرصة أيضا تسمح 

 لهم بالتعبير عن ما يجعلهم مؤهلين للدخول 
الى جامعة نورثويسترن في قطر. لذا يتعين 

على الطالب الكتابة بطريقة تجمع بين المؤهالت 
والنشاطات الشخصية والتخصص الذي يسعون 
إليه والقيام بالجمع بين هذه النقاط في كتابة 

متماسكة ومنطقية ومثيرة لالهتمام من شأنها 
 أن تتميز من بين البيانات الشخصية األخرى 

 )الحد األقصى: 650 كلمة(

مقالة عن موضوع من اختيار الطالب: يجب أن تكون 
المقالة واضحة ومتناسقة بطريقة تبرز مهارات 
الطالب الكتابية وأيضا حسه اإلبداعي وإلمامه 

بقواعد اللغة. )الحد األقصى: 650 كلمة(
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