الدكتورة مونيك إل سنودن

نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية وخدمات القبول والتسجيل
مسئول اتصال االعتماد االكاديمي ( ) WASC
جامعة فيلدينغ للدراسات العليا
الدكتورة مونيك إل سنودن هي نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية والتسجيل في جامعة فيلدينغ للدراسات العليا في سانتا
باربرا بوالية كاليفورنيا .وهي عضو هيئة التدريس في كلية التنمية البشرية والمؤسسية  ،وتشغل منصب مسئول اتصال االعتماد
األكاديمي بين الكليات األوائل  WASCومفوضية الجامعات ( . ) WSCUS
تشغل الدكتور سنودن رئيس قسم  ،وتعمل حاليا نائب رئيس المنظمة األمريكية للمسئولين عن القبول والتسجيل في الجامعات
( . ) AACRAOوهي ايضا أمينة مجلس كليتي سانتا بربارا وفينتورا للقانون .وهي الرئيس السابق للجنة الخريجين بالمنظمة
األمريكية للمسئولين عن القبول والتسجيل المختصين بقضايا المدارس ،والبرامج المميزة ،ولجنة السكان ،ولجنة توحيد التعليم ما
بعد الثانوي وتبادل البيانات اإللكترونية ). (SPEEDE
باإلضافة إلى ذلك ،فإنها أكملت مؤخرا العمل لمدة ثالث سنوات في لجنة السياسات العامة والتوجيه بالمنظمة األمريكية للمسئولين
عن القبول والتسجيل في الجامعات (  .) AACRAOوتخدم الدكتورة سنودن في مجلس تدقيق إدارة القبول االستراتيجي الربع
سنوي مع التركيز على إدارة القبول االستراتيجي الذي يركز على المتعلم وعلى منطقيات القبول التي توجه إدارة القبول
االستراتيجي وعملياته .إنها متحدث ومقدم دائم الستراتيجية إدارة التسجيل ،تقنيات القبول والتسجيل ،مصدر البيانات ،التحليل
األكاديمي والتسجيل والربط بين الرسالة المؤسسية واالعتماد األكاديمي ،والقبول والتسجيل.
لقد حصلت الدكتورة سنودن على بكالوريوس في إدارة األعمال ،ماجستير في نظم المعلومات اإلدارية والدكتوراه في االتصاالت
( مع التركيز على االتصال المؤسسي ) من جامعة تكساس أيه أند إم  .وهي مدقق نظم معلومات معتمد ولديها اعتماد كمدير
مشروعات محترف.
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