الدكتورة جولي باين كوركمير

نائب رئيس جامعة نورث وسترن لشئون الطلبة CASP -

الدكتورة جولي باين كوركمير هي ،القائد االستراتيجي الملهم المسئولة عن تشجيع الطلبة وإمدادهم بالخبرات المهنية من خالل
دراستهم الجامعية  ،ولديها شغف لتعزيز استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي في العديد من المجاالت  -المادية واالفتراضية
والتجريبية  -حتى يتمكن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من االنخراط في ديناميكية شبكة اإلنترنت النشطة بما يعزز
خبراتهم في الحرم الجامعي .وكمهتمة بشئون المرأة  ،فإن جولي لديها أيضا اهتمامات بحثية متعلقة بشئون المرأة في مجال
التعليم العالي.

لقد حصلت جولي على شهادتي البكالوريوس في علم الوراثة وماجستير التربية في إدارة شؤون الطلبة في التعليم العالي من A
&  ،Mو الدكتوراه في القيادة التربوية  -أساسيات إدارة األعمال من جامعة والية إنديانا .وهى تشغل حاليا منصب مساعد نائب
رئيس جامعة نورث وسترن لخدمات الطلبة المساعدة  ،وتعمل كمدرس للدراسات العليا في برنامج الماجستير في التعليم العالي.
وكمخضرمة في مهنة شئون الطلبة ؛ فإن لديها  71سنة خبرة مباشرة في برامج شئون الطلبة المستجدين واسرهم  ،وخبرة في
السنة األولى ،وخدمات دعم التعليم ،والتسكين ،والتغذية ،وتكنولوجيا المعلومات ،والتسويق لشؤون الطلبة ،التخطيط للفعاليات،
والخدمات المهنية ،واالتحادات الطالبية والخدمات المساعدة.

Dr. Julie Payne-Kirchmeier

CASP, Associate Vice President for Student Affairs
Northwestern University

Dr. Julie Payne-Kirchmeier is a strategic, visionary leader committed to providing students with
engaging experiences during their university careers. She has a passion for infusing the use of
social media into many spaces – physical, virtual and experiential – so that students, faculty and
staff can engage in a dynamic, on-line network that enhances their campus experiences. An ardent
feminist, Julie also has research interests concerning women in higher education.

Julie earned her B.S. in Genetics and M.Ed. in Student Affairs Administration in Higher Education
from A&M, and her Ph.D. in Educational Leadership, Administrations and Foundations from
Indiana State University. She currently serves Northwestern University as the Assistant Vice
President for Student Auxiliary Services, and as a graduate instructor in the master’s program in
higher education. A 17 year veteran of the student affairs profession, Julie has direct experiences
with new student and family programs, first-year experience, learning support services, housing,
dining, information technology, student affairs marketing, event planning, career services, student
unions and auxiliary services.

