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تستضيف فعالية «باور تك للفتيات» لتحفيزهن على االلتحاق بقطاع التقنية في المستقبل

سيسكو تدعم مبادرة األمم المتحدة «يوم الفتيات في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت» في اإلمارات

فتيات اليوم مدعوات للتفكير بالوظائف الواعدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت واالستفادة من اآلفاق الهائلة لحقبة «إنترنت كل شيء»

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
استضافت «سيسكو» هذا األسبوع الجلسات التعريفية التدريبية «باور تك للفتيات» في اإلمارات
العربية المتحدة ،وأطلقت الشركة العمالقة هذه الفعالية مؤخ اًر في إطار مبادرة تدريبية عالمية داعمة

ومتممة ليوم الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي يحتفل به العالم بمبادرة أممية
ِّ

في  23أبريل  .2015وتشمل المبادرة األممية السنوية أنشطة عديدة ينظمها االتحاد الدولي
لالتصاالت بهدف تعزيز فهم والمام الفتيات لمهن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وتدعم

«سيسكو» هذه المبادرة العالمية منذ إطالقها في عام .2011
وبهذه المناسبةُ ،دعيت فتيات ضمن الفئة العمرية  18-13عاماً يمثلن "مدرسة األكاديمية الدولية
بدبي ،مدرسة جيمس ويلينجتون انترناشيونال ،ومدرسة جرين وود الدولية ،وكلية جميرا ،مدرسة كينغز
دبي البرشاء ،ومدرسة أم سقيم ،للمشاركة في الجلسات التعريفية التدريبية «باور تك للفتيات» التي
أدارها مختصون من الشركة العالمية ،لتمكينهن من اتخاذ ق اررات مدروسة بشأن المهن الواعدة في
تعرفن عن قرب على أحدث
مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات .وخالل الجلسات التدريبية َّ

الحلول التقنية من «سيسكو» ،مثلما أتيحت لهن فرصة التواصل مع فتيات أخريات مشاركات

بفعاليات يوم الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أرجاء المنطقة عبر حلول
التواجد عن بعد .Cisco Telepresence

وشملت فعاليات اليوم كلمة ترحيبية من قبل ميغان مكارتني ،مديرة المبيعات اإلقليمية لمؤسسات
الشركاء والقطاع التجاري ،سيسكو اإلمارات ،وبعد ذلك ألقى ربيع دبوسي ،المدير العام لشركة سيسكو
في اإلمارات مقدمة افتتاحية ،وبعد ذلك شارك الطالب في جلسات تعليمية تفاعلية حول «إنترنت كل
شيء» و«إنترنت األشياء» قدمها دين سوليفان ،مدير البنى والمشاريع في األسواق الناشئة ،سيسكو.
كما شاركت الطالبات خالل هذا اليوم بجلسات تدريبية فردية أو جماعية ،وتجربة التواجد عن بعد
االفتراضية ،وجلسة تعريفية عن حقبة «إنترنت كل شيء» وكذلك عن تحدي االبتكار للفتيات في
مجال إنترنت األشياء الذي ترعاه «سيسكو» ،إلى جانب جولة تعريفية في مرافق الشركة.
وكذلك عن تحدي االبتكار للفتيات في مجال إنترنت األشياء الذي ترعاه «سيسكو» ،إلى جانب جولة
تعريفية في مرافق الشركة.
وتشير تقارير نشرتها مؤسسات استشارية عالمية ومحلية خالل األعوام القليلة الماضية إلى نقص حاد
المدربين والمؤهلين للعمل في صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
في أعداد المختصين
َّ

اإلمارات والعالم .لذا تشجع الجلسات التعريفية التدريبية «باور تك للفتيات» الفتيات في أكثر من

خمسين بلداً ،على امتداد  80مكتباً للشركة العالمية ،على استكشاف فرص العمل الواعدة في هذا
القطاع .وفي العادة يصرف طالب كثيرون النظر عن وظائف معينة ألنهم ال يعرفون أحداً يعمل بها،

أو ربما ألنهم ال يعرفون طبيعة العمل في تلك الوظائف .وهنا تكمن أهمية الجلسات التدريبية

التعريفية من «سيسكو» ،إلى جانب أهميتها البالغة في إثراء معرفة وتجربة الموظفين الحاليين الذين
تتعمق صلتهم بشركتهم.

وفي هذا الصدد ،قال وليد عيسى مدير المنطقة األكاديمية في شركة سيسكو لمنطقة الخليج" :يتمتع
قطاع التقنية في اإلمارات بديناميكية كبيرة وآفاق واعدة .لذا علينا أن نعمل دون كلل إلعداد جيل
المستقبل من المختصين الذين سيقودون هذه الصناعة المحورية نحو مزيد من اإلنجاز والتميز .تتيح
الجلسات التدريبية التعريفية «باور تك للفتيات» فرصة التعرف على الفرص المذهلة في قطاع التقنية
والبدء بصقل مهاراتهن ليشاركن بدور كبير ومؤثر في رسم معالم المستقبل".

وبدورها قالت ريم نصار ،مديرة الشركاء لدى شركة سيسكو "إن تمثيل العنصر النسائي ضمن وظائف
قطاع تقنية المعلومات منخفضاً جداً حول العالم ،لذلك فإننا نسعى من خالل المبادرات المستمرة التي

نقوم بها في سيسكو ،مثل يوم الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،لتعديل هذا

الوضع عبر تشجيع الفتيات والشابات على متابعة مسيرتهن المهنية في الوظائف التي تندرج في

ضمن مجاالت العلوم والتكنولوجيا ،لبناء جيل واعد من المبدعات ،الالتي بإمكانهن إضافة الكثير من
اء لعائالتهن أو المجتمعات والدول التي ينتمين إليها.
الفائدة والقيمة سو ً
وفي السياق ذاته ،قال ربيع دبوسي ،المدير العام لشركة سيسكو في اإلمارات" :سيسكو حريصة على
إعداد جيل الغد من المختصين في تقنية المعلومات القتناص الفرص الهائلة لحقبة إنترنت كل شيء
التي ستغير معالم القرن الحادي والعشرين .نحن نفخر برعاية فعالية «باور تك للفتيات» في إطار
الجهود العالمية في هذا المضمار ،ونشكر الموظفين المتطوعين من سيسكو على إسهامهم بإلهام
جيل المستقبل من المختصات في صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت".
 انتهى -نبذة عن شركة سيسكو:
تعمل شركة "سيسكو" ،الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية

"ناسداك" تحت الرمز ، (NASDAQ: CSCOعلى مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من
خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل.

لمتابعة أخبار سيسكو ،الرجاء زيارة . http://thenetwork.cisco.com

###

سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات
التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى .ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر
الموقع . www.cisco.com/go/trademarksإن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه
الوثيقة هي ملك ألصحابها .إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة

أخرى.
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