نشكر االحتاد جزيل الشكر على ما
يوفره من توجيه وعلى العمل مبثابة
جسر جيمع بني أعضائه للتواصل
بصورة أفضل وعلى العمل كمحفل
للتعاون بشكل أفضل.

البروفيسور يَنغ ِجن،
رئيس جامعة ناجنينغ للربيد واالتصاالت يف الصني

باإلضافة إىل االنسجام الوثيق مع
الرؤية االسرتاتيجية جلامعة Georgia
 Techيهدف تعاوننا مع االحتاد الدويل
لالتصاالت أيضاً إىل تعزيز األواصر
املثمرة مع دوائر الصناعة واألوساط
األكادميية واملنظمات األخرى اليت
تعمل بنشاط على ساحة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

آالن لوشيز،
مدير مركز تطوير وتطبيق تكنولوجيا إنرتنت األشياء
معهد جورجيا للتكنولوجيا ،الواليات املتحدة األمريكية

توفر مشاركة جامعة  ICESIيف أنشطة
االحتاد لنا الفرصة لتوسيع آفاقنا ليس
فقط من املنظور التقين واألكادميي
بل أيضاً من منظور التواصل
والعالقات الدولية.

أندريس نافارو كادافيد
مدير الفريق البحثي  ،i2Tشعبة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
جامعة  ،ICESIكولومبيا

انضم اليوم! وساعدنا يف حتديد مالمح مستقبل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.
اتصل بنا علىmembership@itu.int :

إطـالل ــة مـعــرفـيــة

www.itu.int/en/join

االتحاد الدولي لالتصاالت
جنيف ،سويسرا

بـرنـامج عضـويـة
الهيئات األكاديمية
في االتحاد الدولي لالتصاالت

5

8

يشجع االحتاد الدويل لالتصاالت التعاون
بني احلكومات واهليئات التنظيمية واهليئات
7
4
األكادميية والقطاع اخلاص بوصفه احملفل
العاملي الرئيسي احملايد الذي يقوم األعضاء
من خالله بصياغة وحتديد طائفة واسعة من
3
صناعة تكنولوجيا
املسائل اليت تؤثر يف اجتاه
املعلومات واالتصاالت يف املستقبل.
يقوم األعضاء من اهليئات األكادميية بدور
التنظيم2من خالل وضع
هام 6يف جمال املعايري و
9
خرباهتم يف القرارات ذات اآلثار العاملية.

3

6

9

3

6

9

2

5

8

مبادرات االتحاد  -الهيئات األكاديمية
3

2

زيادة معارفك التقنية
6

5

 6املشاركة خبرباتك واالستفادة من
احللقات الدراسية التدريبية واملتخصصة
9

1
2

5

1
5

4

7

4

7

8

املسامهة يف املعايري العاملية
واملمارسات الفضلى
4

لجان5الدراسات يوجد يف كل قطاع 8
من قطاعات االحتاد
1
جلان دراسات خاصة مبجال القطاع احملدد .وهي اليت جيتمع فيها
املعلومات واالتصاالت
أصحاب املصلحة يف جمال تكنولوجيا
3
من مجيع أحناء العامل لوضع معايري وهنج جديدة حتدد شكل
االتصاالت يف املستقبل .وتتمتع اهليئات األكادميية بفرصة فريدة
يف جلان الدراسات للتأثري على أفكار جمتمع تكنولوجيا املعلومات
و 4
االتصاالت العاملي وعلى العمل املشرتك7بصدد موضوعات تتعلق
مبجاالت خرباهتا.
المواضيع الرئيسية للجان الدر 9
6
اسات2األمن السيرباين/
اتصاالت الطوارئ/تغري املناخ/إدارة الطيف والسواتل/النطاق
العريض/الفجوة الرقمية/األلياف البصرية/احلوسبة السحابية/انتشار
املوجات الراديوية وغري ذلك الكثري.

1

4

القيام 6بدور حمرر أو مقرر لوثائق
االحتاد الدويل لالتصاالت

9

8

8

املشاركة يف املناقشات
العاملية واإلقليمية
7

7

 9إطالق شراكات مبتكرة
بني القطاعني العام واخلاص

5

8

إبراز حضور مؤسستك

النفاذ إىل إحصاءات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الرائدة يف العامل

المؤتمر متعدد الجوانب (الكاليدوسكوب) :مؤمتر
أكادميي سنوي لألنداد لتعزيز احلوار بني األكادمييني
واخلرباء العاملني يف جمال تقييس تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وتقوم اهليئات األكادميية يف هذا املؤمتر
بتقدمي ورقات تتضمن هنجاً مبتكرة للبحوث املتعلقة بدور
تقييس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االقتصاد
العاملي اليوم مع فرصة نشرها.

التحديات أمام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
يطرح االحتاد حتديات للهيئات األكادميية ملناقشة القضايا
امللحة يف عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
أكاديمية االتحاد الدولي لالتصاالت :يوفر االحتاد
وجمموعة واسعة ومتنامية من الدورات العامة واملتخصصة
بشأن مجيع جوانب االتصاالت ،حيث يلتقي اخلرباء
وواضعو السياسات واملنظمون ملناقشة القضايا الناشئة .وتعد
أكادميية االحتاد حمفالً منوذجياً لألساتذة والطالب لإلملام
بالتغريات احلالية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مع
استعمال هذه الدورات كجزء مكمل من املنهج.

الفريق المخصص المعني بالتعليم بشأن المعايير:
يضم هذا الفريق خرباء التقييس يف االحتاد وممثلني عن
اهليئات األكادميية واملنظمات األخرى املعنية بوضع
املعايري املهتمة بالتعاون مع االحتاد للنهوض بالتعليم
بشأن املعايري يف العامل واملساعدة يف وضع مناهج تتسم
باالتساق واجلودة للتعليم بشأن املعايري.
تكلفة العضوية حيدد االحتاد رسوماً خمفضة للهيئات
األكادميية ،مبا يف ذلك رسوم خاصة للهيئات األكادميية
من البلدان النامية .وملزيد من املعلومات ،يرجى
االتصال.membership@itu.int :

