كريستوفر تريمبلي

الدكتور كريستوفر تريمبلي هو مساعد نائب مدير جامعة ويسترن ميتشيجان (  )WMUوالمسؤول عن اإلشراف على مكتب
القبول  ،مكتب المساعدات المالية للطلبة ،مكتب خبرة السنة الدراسية األولى  ،إدارة القبول والتسجيل ،إدارة تقنية المعلومات ،
ومكتب المسجل العام.
وقد خدم السييييد تريمبلي قبل العودة إلى جامعة ويسيييترن ميتشييييجان في جامعة يو إم ديربورن من عام  ٦٠٠٢الى ، ٦٠٠٢
أوال فى وظيفة مدير القبول والتوجيه  ،ثم المدير التنفيذي إلدارة القبول والتسييجيل ثم المدير المشييار للمسيياعدات المالية قبل
أن يتم ترقيته إلى مساعد نائب مدير الجامعة إلدارة القبول والتسجيل حيث أشرف على جميع عمليات قبول مرحلة البكالوريوس
 ،المسيياعدات المالية و عمليات التوجيه .وقد ،زادت تحت إشييرافه معدالت االلتحاق في المرحلة الجامعية األولى بنسييبة ٪٠١
 ،و شييتدت الجامعة أكبر أربع فصييول لقبول الطلبة المسييتجدين في تاريختا  ،كما ارتفع متوس ي نتائج الطلبة التراكمي بصييور
واضحه.
قبل انضمامه إلى إدارة جامعة يو إم ديربورن ( ، ) UM-Dearbornعمل الدكتور ترمبلي مديرا للقبول في جامعة جانون لمدة
ثالث سيينوات  .وقبل قبوله لمنصييبه في مدرسيية خاصيية بتا  0444طالب  ،كان قد عمل في القبول بجامعة ويسييترن ميتشييجان (
 ) WMUلمدة تسع سنوات كمستشار ثم مساعد مدير القبول ومنسق توجيه الطلبة.
دكتور تريمبلي هو الرئيس المشييار بالمجلس االسييتشيياري الخارجي لكلية االتصيياالت بجامعة ويسييترن ميتشيييجان ( WMU
 ) School of Communicationوهو نش في عدد من الجمعيات المتنية التي تركز على عمليات القبول  ،والمساعدات
المالية  ،وتخ ص صات الكليات وهو أي ضا مؤلف أو شار في تأليف أكثر من اثنى ع شر مقاال صحفيا كم أنه محا ضر في عدد
كبير من المؤتمرات .
ويعمل كم ست شار ل شركة " ستاماتز"  ،وهي وكالة ت سويق للتعليم العالي .كما ت شير سيرته الذاتية الى ح صوله عدد من الجوائز
في تسويق وتطوير مواقع ومواد القبول المطبوعة والمسموعة والمرئية
حصيييل الدكتور تريمبلي على كل من درجتي البكالوريوس و الماجسيييتير من كلية االتصييياالت بجامعة ويسيييترن ميتشييييجان (
 )٠٩٩٩ – ٠٩٩١كما حصييييل على شييييتادة الماجسييييتير في إدارة القبول والتسييييجيل من جامعة كابيال  .وهو يسييييتكمل دراسيييية
الدكتورا في القيادة التربوية في جامعة يو إم ديربورن  ،ويتوقع أن يتم حصيييييوله على هذ الدرجة في عام  .٦٠٠١وقد ركزت
أبحاثه للدكتورا على اإلرشاد في قبول الطلبة بالكليات.
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