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  يدعىالمتطورة  التكنولوجيا  مجالقائد متميز في
  المدير التنفيذي للعمليات 

   
   الجديدة إلطارات الخبرة الدولية للمجلسCOOخلفية 

   
التشغيل مسئوًال  ُعين -تنفيذي للشرآةالمدير الندس ومهوال، المتطورةالتكنولوجيا مجال خبرة في بما يتمتع به من  ا تجارًياتم تعيين أآرم عطا اهللا، قائًد

  .ICANNالرئيسي بـ 
   

ا منصب رئيس العمليات شغل مؤخًروقد .  يتمتع عطا اهللا بأآثر من عقدين من الخبرة في مجال الهندسة وعمليات التشغيل واألنشطة المالية والتجارية
  .يا، آاليفورنأنجلوس في لوس CoreObjectsالتنفيذي لبرامج 

   
مذهل لعوالم اإلنترنت والتكنولوجيا الفائقة، ولكن ألنه يتميز بإدراك بديهي فهم من  ICANNأآرم إلى ما يجلبه هذا هو التطابق المثالي، ليس فقط بسبب "

حقيقة أنه "وأضاف قائال. يذي والرئيس التنفICANN، آما جاء على لسان رود بيكستروم، رئيس "لدورنا العالمي الفريد في النظام اإليكولوجي لإلنترنت
  ."يجيد اللغة الفرنسية والعربية سوف تضيف إلى قدرتنا على التواصل بشكل أآثر فعالية للمجتمع الدولي

   
خر آ، في نيوبورت بيتش، بكاليفورنيا، وآان Conexant Systems عاما في شرآة 12، عمل عطا اهللا لمدة CoreObjectsوقبل انضمامه إلى 

.  موظف في ثالث قارات1000و منصب نائب الرئيس والمدير العام لشرآة عالمية بوالية نيوجيرسي حيث عمل على إدارة ما يصل إلى منصب شغله ه
وقبل ذلك، عمل لدى شرآة . Rockwell Semiconductor Systems  تحت اسم عندما آانتConexant عطا اهللا موقدا نض

SyQuest Technology Corporation وشرآة Conner Peripherals Corporation وشرآة Miniscribe Corporation .  
   

اإلنترنت مورد "وأضاف، ". هذه فرصة بالنسبة لي للعمل في دور قيادي للمنظمة التي هي في صميم وقلب االتصاالت والمعلومات"يقول عطا اهللا، 
 أمر أساسي لضمان أنها ال تزال مستقرة وتوحد ICANNأن آما . حاء العالمألعمال والحكومات في جميع أنبالنسبة لشرآات اأهميته تتعاظم وعالمي، 
  ."النظام

   
أآرم عطا اهللا حاصل على ماجستير إدارة األعمال، ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب اآللي، من 

  . جامعة آولورادو
   

  .  سبتمبر20 المدير التنفيذي للعمليات في ةوسوف يتقلد عطا اهللا دوره بصف
   

 # #   
   

 : لقراءة المزيد حول المعلومات األساسية الخاصة بالسيد أآرم عطا اهللا، يرجى زيارة موقع الويب
http://www.icann.org/en/biog/akram-cv.pdf .  

   
  : للحصول على صورة عالية الدقة للسيد أآرم عطا اهللا، يرجى زيارة موقع الويب

http://www.icann.org/en/biog/photos/akram-hires.jpg .  
   

http://www.icann.org/en/biog/akram-cv.pdf
http://www.icann.org/en/biog/photos/akram-hires.jpg


   
  :االتصاالت

  مية العالميةمدير الشؤون اإلعال -براد وايت 
  .مة الواليات المتحدة األمريكيةواشنطن، العاص

  202.570.7118 1+: هاتف
brad.white@icann.org 

   
   منسق شئون التسويق واإلعالم –مايكل جوردان

  ، آاليفورنيا الواليات المتحدة األمريكية أنجلوسلوس 
  310.301.5831 1+. هاتف

michele.jourdan@icann.org 
   
   

 اسم - للوصول إلى شخص آخر على اإلنترنت، يجب عليك آتابة عنوان على جهاز الكمبيوتر الخاص بك . في العمل على ضمان وجود إنترنت عالمي آمن ومستقر وموحد ICANNمهمة تتمثل : ICANNحول 
وبدون هذا التنسيق، لن يتوفر .   تنسيق هذه المعرفات الفريدة في جميع أنحاء العالمICANNوتتولى . ويجب أن يكون العنوان فريدًا بحيث يسهل على جهاز الكمبيوتر التعرف على هذا الشخص المقصود. قمأو ر

وتقوم . منفعة عامة وبها مشترآين من أنحاء العالم وهي مخصصة للحفاظ على أمان اإلنترنت واستقراره وإمكانية تشغيلهوهي شرآة غير ربحية ذات . 1998 في عام ICANNتم تأسيس . لنا إنترنت عالمي واحد
ولكن من خالل . ة الوصول إلى اإلنترنتوال يمكنها وقف البريد المزعج وال تتعامل مع عملي.  في محتوى اإلنترنتICANNوال تتحكم . بتعزيز المنافسة وتطوير السياسة الخاصة بالمعرفات الفريدة لإلنترنت

  . www.icann.org:  للتعرف على مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الويب.دورها التنسيقي لنظام تسمية اإلنترنت فإنه ليس لها التأثير الهام على التوسع وزيادة اإلنترنت الثورية
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