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السية الذاتية
ر
األراضي سوزان ( Kكاثي) هو مدير البرنامج لوكالة الدفاع الصاروخي مع أكثر من  03عاماً خبرة في مجال صناعة
في تطبيق منهجيات هندسة البرمجيات ،وإدارة نظم المعلومات ،وقيادة فرق تطوير البرمجيات .السيدة األرض هو
مؤلف أو شارك في تأليف عدد من النصوص ومنشورات تدعم مبادئ هندسة البرمجيات والتطبيق العملي
لمنهجيات عملية البرمجيات .الرئيسية أدوار IEEE: IEEEالمجلس مجلس إدارة المديرين و "األنشطة التقنية نائب
الرئيس"IEEE- ،الواليات المتحدة األمريكية (عام  ،)3302 ،3300المنطقة  0اللجنة التنفيذية ،ورئيس جمعية
الكمبيوتر IEEE.وهي زميل  ،IEEEاألعضاء IEEE-ضياء الكرادIEEE ،الكمبيوتر ريتشارد هاء جائزة Merwinالمجتمع
المتلقي ومتلقي لميدالية معايير رابطة المعايير IEEE.

السية الذاتية
ر
إذا كان هناك رسالة واحدة أريد أن أنقل ،فإن أنا أن أشعر بذلك شاكرين شخصيا في قد حظيت بدعم IEEE. IEEE
الصفحة الرئيسية لألفراد عيار أعلى وكانت دائماً مكاناً حيث تشجع أفكاري والمشاركة .أريد IEEEاالستمرار في أن
تكون مكاناً حيث يمكن أن يشارك أعضاء في المستقبل من المجموعات المحرومة أو الممثلة تمثيال ً ناقصاً ،بما في
ذلك النساء ،الطالب ،والمهنيين الشباب ،فضال عن أولئك في االقتصادات المتقدمة أقل يسعى للنمو المهني ،و
المساهمة.
وسأواصل جهودي الرامية إلى توضيح التقارير المالية ،وتعزيز المسؤولية المالية  .للنجاح على المدى الطويل،
علينا أن نفهم من الواضح لدينا اإلبالغ المالي .يجب أن تكون اإلحالة التهم إلى وحدات تشغيل IEEEوتخصيصها
المزيد للمجتمعات لخلق منتجات وخدمات واضحة .تكاليف البنية األساسية يجب أن تكون واضحة وكثيراً ما تمت
مراجعتها.
الهدف األول لتوفير قيمة لكل األعضاء من خالل إدخال تحسينات على إطار عملية األعمال IEEE .وتهدف إلى
التركيز على ما هو مطلوب إلنشاء ،تغذية ،والرد على ويخدم دولنا األعضاء والمتطوعين في المجتمعات المحلية.
وأعتقد بقوة أن تنوعنا يتطلب إطارا مرناً ،ليس حال ً 'واحد يناسب جميع' .من المحتم أن علينا وضع وتنفيذ
السياسات المتكاملة ودعم العمليات مباشرة عمل متطوعينا.

المؤهالت
خالل سنوات عملي كمتطوع دعم  ،IEEEتشرفت بالعمل في عدة مجاالت مختلفة تتراوح بين أنشطة المؤتمر
المجتمع ،والمنشورات ،والفصل المحلية وأنشطة المنطقة ،رئيس جمعية ومدير شعبة ومن ثم عضو في لجان
الرقابة المختلفة من عالمة التبويب و  IEEE.أشعر تجربتي فريد تؤهلني لفهم التحديات والفرص التي توجد داخل
IEEEاليوم .كما قلت في الماضي ،سأواصل دعم الوصف وإطالق المبادرات الملموسة التي تحقق تحسينات
قابلة للقياس .وسأعمل على تحديد االتجاهات التي تمكين التعاون ودعم إمكانية التشغيل المتداخل ،وتوضيح
مواردنا المالية ،وتعزيز التسويق لدينا والحفاظ على خطط لتحسين المستقبل.
هذه المجموعة المتنوعة من خبرات المتطوعين قد زودتني بوضوح في مختلف أبعاد IEEEوتزويدي بالفرص لعرض
منظمتنا من مجموعة متنوعة من المنظورات المتطوعين .وفي حين أننا 'واحد 'IEEEونحن وتتنوع وحجم واحد ال
يناسب بالضرورة الجميع ،يجب أن نظل رشيقة وحساسة لجميع ما لدينا من الدوائر االنتخابية واحتياجاتهم
الفريدة.
ولكي تكون الرئيس  IEEEتحتاج إلى أن يكون زعيما ،بعد يؤدي مع موقف خدمة .كالرئيس  ،IEEEأنت ببساطة
خادم الحرمين الشريفين مؤقتة في دور خدمة .من المهم إال ننسى ابدأ منهم أنكم تمثلون-أعضائنا .أشعر بأن
بلدي المهنية وسجالت  IEEEقد أعدت لي أن تؤدي بهذه الطريقة .أنا محظوظة بأن تجربتي قد عززت قدرتي على
تحقيق التوازن بين المحلي والعالمي على حد سواء من المنظور  ،IEEEعرض المنظمة من خالل العيون من
المتطوعين واألعضاء ،وفهم القوى المحركة للمنظمة أكبر ،والتي ستكون ضرورية النجاح.
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