
 ففيي ASSIA 2014تتككررييمم ددككتتوورر/ ججوونن تتششووففيي االلممددييرر االلتتننففييذذيي للـ 
Internet Hall of Fame 

Internet Hall of Fame تتححتتففلل ببااللممففككرريينن ووااللممببددععيينن االلذذيينن ققددمموواا إإسسههااممااتت ففععااللةة ففيي تتغغييييرر 
 االلإإننتتررننتت للييصصلل إإللىى مماا ههوو ععللييهه االلييوومم ووتتووسسييعع ااننتتششااررهه ععااللمميياًا

٬، إإححددىى .ASSIA, Inc  8 أأببررييلل 2014( أأععللننتت االلييوومم– Marketwired)—ررييددوووودد سسييتتيي٬، ككااللييففووررننيياا
االلششررككااتت االلرراائئددةة ففيي ممججاالل تتققددييمم االلححللوولل إإللىى ممققددمميي خخددممااتت االلننططااقق االلععررييضض٬، ععنن أأنن ددككتتوورر/ ججوونن 
تتششووففيي٬، االلممددييرر االلتتننففييذذيي ووررئئييسس ممججللسس إإددااررةة االلششررككةة٬، ققدد االلتتححقق ببككووككببةة ممنن االلممببددععيينن االلذذيينن تتمم 
أأننححااء االلععااللمم. تتههمم االلههااممةة ففيي تتققددمم االلإإننتتررننتت ففيي اا ننظظييرر إإسسههااممInternet Hall of Fameتتككررييممههمم ففيي ححففلل 
 ٬،DSL ققدد ققااممتت ببتتككررييمم ددككتتوورر/ تتششووففيي ععللىى ااببتتككااررهه Internet Hall of Fameتتججددرر االلإإششااررةة إإللىى أأنن 
 ٬، ووتتككننووللووججيياا االلممتتججههااتت.VDSLوو

 للججاائئززةة االلااببتتككاارر٬، ووههيي االلففئئةة االلتتيي ييتتمم ففييههاا االلتتككررييمم ووااللااححتتففااء ددككتتوورر تتششووففييووققدد تتمم تتررششييحح 
ببااللأأششخخااصص االلذذيينن ققددمموواا إإسسههااممااتت تتككننووللووججييةة٬، أأوو تتججااررييةة٬، أأوو سسييااسسييةة ممتتممييززةة٬، ففضضللااً ععنن ممسسااععددتتههمم 
 ييععتتببرر أأككثثرر ٬، ووااللذذييDSLففيي تتووسسييعع ووصصوولل االلإإننتتررننتت. ووققدد ككاانن أأوولل ااببتتككاارر للددككتتوورر/ تتششووففيي ههوو 
تتككننووللووججييااتت االلننططااقق االلععررييضض ااننتتششااررًاا ففيي االلععااللمم ووااللففععاالل ممنن ححييثث االلتتككللففةة. أأمماا تتككننووللووججيياا 
 للييتتججااووزز DSL 100االلممتتججههااتت٬، ففههيي تتععتتببرر أأححدد االلااببتتككااررااتت االلههااممةة االلأأخخررىى االلتتيي ععممللتت ععللىى تتسسررييعع 
ااتت ففيي االلععااللمم٬، ممييججااببااييتت ففيي االلثثااننييةة٬، ووييتتمم ااسستتخخددااممههاا ححااللييًاا ففيي أأننححااء االلععااللمم ممنن ققببلل ممززوودديي االلخخددمم
 ٬Australian National Broadband، وو٬Eircom، وو٬Belgacom، وو٬Deutsche Telekom، ووAT&Tووممنن ببييننههمم 
Network. 

 ععاامم ٬2003، ففققدد ععمملل ددككتتوورر/ تتششووففيي ككممؤؤسسسس٬، ووممددييرر االلتتككننووللووججيياا٬، وونناائئبب ASSIAووققببلل تتأأسسييسس 
 Texasششتتررييههاا ٬، ققببلل أأنن تت٬DSL، االلممصصننعع االلرراائئدد للممووددمم Amatiااللررئئييسس للللإإددااررةة االلههننددسسييةة ففيي 
Instruments ككمماا تتووللىى ددككتتوورر/ تتششووففيي ررييااددةة االلععددييدد ممنن االلددررججااتت االلععللممييةة ففيي ججااممععةة سستتااننففوورردد ففيي .
ققسسمم االلههننددسسةة االلككههرربباائئييةة ففيي االلففتتررةة ممنن 1985 ححتتىى ٬2009، ححييثث أأصصببحح االلآآنن أأسستتااذذًاا ففخخررييًاا ممعع ججههوودد 
ممنن 400 ببححثث ووللددييهه ببححثثييةة ممسستتممررةة ممححددووددةة ففيي االلووصصوولل إإللىى االلننططااقق االلععررييضض. ووققدد ققاامم ببننششرر أأككثثرر 
 أأككثثرر ممنن 100 ببررااءةة ااخختتررااعع.

 "ييسستتضضييفف ححففلل Internet Societyووففيي ههذذاا االلسسييااقق٬، تتققوولل ككااثثيي ببررااوونن٬، االلممددييرر االلتتننففييذذيي للـ 
 ععللىى االلأأففرراادد االلممتتممييززيينن االلذذيينن سسااععددوواا ففيي تتغغييييرر ششككلل Internet Hall of Fameتتووززييعع ججوواائئزز 2014 
ررييخخيي ممنن رروواادد االلإإننتتررننتت٬، ووااللممببتتككرريينن٬، وورروواادد االلففككرر االلإإننتتررننتت ففيي أأننححااء االلععااللمم." "إإنن ههذذاا االلججممعع االلتتاا
ييممثثللوونن االلععددييدد ممنن االلددوولل ووااللخخللففييااتت االلممخختتللففةة٬، ككلل ممننههمم للددييهه ققصصةة ممللههممةة للييششااررككههاا ممعع االلججممييعع. ووإإنننناا 
ننححتتففيي ببإإننججااززااتتههمم ووتتصصممييههمم ععللىى ااققتتححاامم االلححووااججزز االلتتككننووللووججييةة ووتتققددييمم ااببتتككاارر ااججتتممااععيي ييععمملل 
 ععللىى تتووااصصلل االلععااللمم."



 Internet Hall of االلذذيي أأللققااهه "ييششررففننيي أأنن ييتتمم تتككررييمميي ففيي االلببييااننووففيي ففيي ووييققوولل ددككتتوورر/ تتشش
Fame ووأأنن أأححصصلل ععللىى ههذذهه االلففررصصةة االلرراائئععةة ججددًاا للممششااههددةة االلإإننتتررننتت ييتتططوورر ببااسستتممرراارر ووييححقققق االلككثثييرر 
ممنن االلإإممككااننييااتت ووااللممسسااههممةة ففيي ذذللكك." "ووللععلل أأححدد أأههمم أأههددااففيي االلههااممةة ييتتممثثلل ففيي تتسسههييلل االلأأددااء االلععاالليي٬، 
ااععددةة ووااللففععااللييةة ممنن ححييثث االلتتككللففةة٬، ووااللووصصوولل إإللىى االلممععررففةة ووااللأأففككاارر االلتتيي ييققددممههاا االلإإننتتررننتت٬، ووااللممسس
 ففيي تتووااصصلل االلععااللمم ببححثثًاا ععنن االلتتععللييمم٬، ووااللتتععااوونن٬، ووااللتتففااههمم."



 

 ففيي 8 أأببررييلل ففيي Internet Society 2014تتمم تتككررييمم ددككتتوورر/ تتششووففيي ففيي ححففلل تتووززييعع االلججوواائئزز للـ 
 ممنن خخللاالل االلببثث االلممببااششرر: Internet Hall of Fameههووننجج ككووننجج. ييممككنن ممُششااههددةة ححففلل تتووززييعع االلججوواائئزز للـ 
https://new.livestream.com/internetsociety/2014internethalloffame ييووججدد االلممززييدد ممنن االلتتففااصصييلل .
٬، ووككذذللكك سسييررههمم االلذذااتتييةة ووصصووررههمم٬، ممنن خخللاالل Internet Hall of Fameععنن االلذذيينن تتمم تتككررييممههمم ففيي 2014 
 ععللىى االلففييسس ببووكك Internet Hall of Fame. ييممككنن ممتتااببععةة www.internethalloffame.orgااللررااببطط 
 .Internet_HOF (#ihof2014)@ووتتووييتترر ممنن خخللاالل 

 Internet Hall of Fameننببذذةة ععنن 
( ببررننااممججًاا ممررممووققًاا ووممتتححففًاا ظظااههررييًاا www.internethalloffame.org)  Internet Hall of Fameتتعُعتتببرر 
نن أأددتت ممسسااههممتتههمم االلااسستتثثنناائئييةة إإللىى تتططووييرر ييححتتففلل ببااللتتااررييخخ االلححيي للللإإننتتررننتت ووااللأأففرراادد االلذذيي
االلإإننتتررننتت٬، ووككذذللكك إإتتااححتتهه ووااسستتخخددااممهه ففيي أأننححااء االلععااللمم٬، ووككذذللكك ططببييععتتهه االلتتححووييللييةة. تتمم إإططللااقق 
Internet Hall of Fame ممنن ققببلل Internet Society.2012 ففيي ععاامم  

 Internet Societyننببذذةة ععنن 
( االلممصصددرر االلممسستتققلل االلممووثثووقق ببهه للممععللووممااتت www.internetsociety.org)  Internet Societyتتعٌعتتببرر
 االلممببااددئئااللإإننتتررننتت ووااللررييااددةة االلححككييممةة ففيي أأننححااء االلععااللمم. ووممنن خخللاالل ررؤؤييتتههاا االلتتيي تتععتتممدد ععللىى ممججممووععةة ممنن 
 تتققوومم ببتتععززييزز االلححوواارر االلممففتتووحح ففيي سسييااسسةة Internet Societyووااللأأسسااسس االلتتككننووللووججيي االلممتتممييزز٬، ففإإنن 
االلإإننتتررننتت٬، ووااللتتككننووللووججيياا٬، ووااللتتططووييرر االلممسستتققببلليي ببيينن االلممسستتخخددمميينن٬، ووااللششررككااتت٬، ووااللححككووممااتت٬، 
 تتععمملل ععللىى Internet Societyووااللممؤؤسسسسااتت االلأأخخررىى. ووممنن خخللاالل االلععمملل ممعع أأععضضاائئههاا ووأأععممااللههاا ححوولل االلععااللمم٬، ففإإنن 
 تتققددييمم االلتتططووييرر ووااللننمموو االلممسستتممرر للخخددممةة االلإإننتتررننتت للللججممييعع.

  .ASSIA, Incننببذذةة ععنن 
.ASSIA, Inc ممققددمميي خخددممااتت االلننططااقق االلععررييضض ففيي أأننححااء إإللىى ههيي مموورردد ححللوولل ااسستتررااتتييججييةة ممووثثووقق ببههاا 
 االلممززوودديينن ممنن تتننممييةة إإييررااددااتتههمم٬، ووززييااددةة ررضضاا االلععممللااء٬، ووتتححسسيينن االلففععااللييةة ASSIAااللععااللمم. ووتتمُمككنن ححللوولل 
االلتتششغغييللييةة٬، ووتتققددييمم ممححتتووىى ووسساائئطط ممتتععدددد إإللىى االلممننااززلل االلممففععلل ففييههاا خخااصصييةة االلننططااقق االلععررييضض. 
 ممنن 70 ممللييوونن خخطط ننططااقق ععررضض ببممووججبب تتععااققدد ممعع أأككببرر مموورردديي االلخخددممااتت ففيي أأننححااء أأككثثرر ASSIAووتتممتتللكك 
 ٬Mingly China، وو٬AT&T، ممنن ببييننههمم االلااسستتررااتتييججييييننممووععةة ممنن االلممسستتثثممرريينن االلععااللمم ووييددععممههاا ففيي ذذللكك ممجج
Growth Fund٬، ووSFR Development٬، ووSandalwood Partners٬، ووSofinnova Partners٬، ووStanford 
University٬، ووSwisscom Ventures٬، ووT-Ventures٬، ووTelefonica للممززييدد ممنن االلممععللووممااتت٬، االلررججااء ززييااررةة .
www.assia-inc.com. 

Expresse ههيي ععللااممةة تتججااررييةة ممُسسججللةة للـ ASSIA, Inc. 



 

"ASSIA ههيي االلححررووفف االلأأووللىى ممنن "adaptive spectrum and signal alignment االلططييفف االلممتتوواائئمم ووممححااذذااةة( 
 االلإإششااررةة(."

 ممععللووممااتت االلااتتصصاالل

 ممععللووممااتت االلااتتصصاالل: 
Todd Lane 
Trainer Communications 
(415) 225-3397 
ASSIA@trainercomm.com  
 
 

 

 


