
 

 

 
 

 تعيين مروان الكريدي عميداً لجامعة نورثويسترن في قطر 
 يبدأ الكريدي مهام عمله األول من يوليو، بعد أن كان قد شغل منصب عميد مشارك بجامعة بنسيلفانيا
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، وهو أحد الخبراء الرائدين في مجال اإلعالم العربي، عميداً لجامعة الكريديتم تعيين مروان  ---إيفانستون، إلينوي 

نورثويسترن في قطر ورئيساً تنفيذياً لها، طبقاً لم صرح به اليوم جوناثان هولواي عميد جامعة نورثويسترن 

 ولة مهامه الجديدة األول من يوليو هذا العام.والمسؤول األكاديمي األول بها. وسيبدأ الكريدي مزا

 

وكان الكريدي قد شغل منصب العميد المشارك لشؤون اإلدارة بكلية أنينبيرج لإلتصال بجامعة بنسيلفانيا، حيث كان 

 بتعيين ثابت.خر كأستاذ كرسي آأيضاً أستاذاً في اإلتصال الدولي. كما سيتولى الكريدي منصباً 

 

البروفيسور هولواي أن الكريدي قد ظهر بوضوح من بين نخبة من مرشحين بارزين في مجاالتهم في إطار وقال 

 بحث عالمي مكثف لسد المنصب.

 

و قال هولواي: "يسعدني أن أقوم بتعيين مروان الكريدي عميداً لجامعة نورثويسترن في قطر". و أضاف: "أثناء 

لغاية، سرعان ما أصبح واضحاً أن مروان هو الشخص المناسب لتوجيه بحثنا عن قيادة لسد هذا المنصب المهم ل

الجامعة في هذا الوقت الحرج. أنا سعيدٌ لمروان وألعضاء حرمنا الجامعي في قطر. كما أود أن أؤكد علي ثقتي البالغة 

 في قدرته على قيادة ومناصرة كل أعضاء أسرتنا هناك".

 

أسس  ٢٠١٣المشارك لشؤون الدراسات العليا بكلية أنينبيرج. وفي عام  ويحتل الكريدي اآلن أيضاً منصب العميد

الكريدي مركز البحوث المتقدمة في اإلتصال الدولي، والذي يعتبر معهداً رائداً للدراسات المتقدمة حيث يستضيف 

يدي بقيادة فرق أساتذة وطالب وباحثين ما بعد الدكتوراة، إضافة إلى نشر أحدث األبحاث. وكمدير للمركز قام الكر

 متعددة التخصصات من العلماء في بحوث غطت قضايا اإلعالم العالمي والسياسة والثقافة.

 

ولد الكريدي في لبنان، و يعتبر خبيراً في اإلعالم العربي، وألكثر من عقدين قام بتدريس ونشر بحوث حول الشرق 

طقة، يتحدث الكريدي اللغة العربية بطالقة إضافة للغات األوسط نالت عدداً من الجوائز. وبجانب معرفته العميقة بالمن

 أخرى.

 

وقال الكريدي: "أتشرف وأسعد بكوني العميد القادم لجامعة نورثويسترن في قطر. إن التعليم في المستقبل سيكون 

بل الحتوائها عالمي التوجه و رقمياً ومتعدد التخصصات. وأرى أن هذه الجامعة تحتل موقعاً فريداً لتشكيل ذلك المستق



 

 

فاق جديدة، و تعميق على هيئة تدريس رائعة وموظفين موهوبين وطالب أذكياء. أتطلع لقيادة هذه األسرة المتميزة آل

 تأثيرنا على نورثويسترن والعالم بأكمله ".

 

 لتعليم العالمي.كما قال أيضاً أنه بينما تقترب الجامعة بثقة لعقدها الثاني، فهي مستعدة ألن تكون عنصراً حفازاً في ا

 

وقال: "كحرم جامعي لجامعة أمريكية مرموقة مترسخة في منطقة لديها صناعات إعالمية  ومؤسسات مميزة وسريعة 

التغير، باستطاعة جامعة نورثويسترن في قطر أن تلعب دوراً محورياً في تشكيل حركة تداول المعرفة بين قارات 

 هم المتبادل بين الواليات المتحدة والعالمين العربي واإلسالمي."سيا واألمريكتين، وتعميق التفاآأفريقيا و

 

ويأتي الكريدي خلفاً لكريج الماي والذي شغل منصب العميد مؤقتاً منذ شهر ديسمبر. وقد شارك الماي في لجنة 

 البحث عن العميد الجديد، وسيعود إلى واجباته كأستاذ مقيم بالجامعة بداية من األول من يوليو.

 

 ٢٠١١ل الماي مهام العميد مؤقتاً منذ أن أخذ إيفيريت دينيس أجازة عائلية. وظل دينيس عميداً للجامعة منذ يونيو وشغ

حيث قادها عبر حقبة من النمو الهائل، تزايدت فيه أعداد الطالب، وتوسعت فيه مساحة البحوث التي أثرت على قطر 

 والمنطقة والعالم.

 

، أعلن دينيس عن نيته لترك منصب العميد بحلول األول من يوليو، وخطط للعودة كأحد وقبل أن يبدأ أجازته العائلية

 أعضاء هيئة التدريس في كلية ميديل للصحافة واإلعالم واإلتصاالت التسويقية المتكاملة.

 

ي لمتحف ويعتبر الكريدي مناصراً مسموعاً للفنون والعلوم اإلنسانية، حيث كان عضواً في المجلس اإلستشاري الدول

 عضو في مجلس إدارة المجلس األمريكي للمنظمات العلمية في نيويورك. ناآلقطر الوطني، وهو 

 

والدكتوراة في اإلعالم من جامعة أوهايو. وحصل على ليسانس في فنون  حصل الكريدي على درجتي الماجيستير

ا في العلوم اإلنسانية من مدرسة مار يوسف اإلتصال من جامعة سيدة اللويزة في لبنان، كما حاز على شهادة البكالوري

 داب واللغات.ببلدة عينطورة اللبنانية. وحاز الكريدي أيضاً على البكالوريا الفرنسية في اآل

 


