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تم ّكن الدارسين عن ُبعد من حضور المحاضرات في إطار برنامج "صيفنا مميز"

حلول فيديو حديثة من "سيسكو" في بوليتكنك أبوظبي للتدريب على
المشاريع الريادية

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
اعتمد محاضرون في معهد التكنولوجيا التطبيقية بأبوظبي (بوليتكنك) األسبوع الماضي على أحدث حلول الفيديو

التنسيقية من "سيسكو" لتقديم وحدات تدريبية ضمن برنامج "أكاديمية سيسكو للشبكات" Cisco Networking

 Academyإلى الطلبة الدارسين عن بعد.
واستخدم القائمون على معهد البوليتكنك ،العضو في برنامج "أكاديمية سيسكو للشبكات" ،تقنيات "سيسكو" في إلقاء

محاضرات تدريبية أمام نحو  05طالباً من الدارسين في مقر المعهد وخارجه ،وذلك ضمن مشاركة المعهد في
برنامج "صيفنا مميز" التعليمي الذي نظمه مجلس أبوظبي للتعليم خالل شهر يوليو من العام الجاري في أبوظبي

والعين والغربية.
وتم ّكن الطلبة المتدربون من االستفادة من الفرصة المتاحة لهم ،والمتمثلة بتجربة استخدام أحدث تقنيات "سيسكو"،

من التواصل مع نظرائهم من الطلبة المتدربين لدى "سيسكو" في العاصمة السعودية الرياضُ ،بغية اكتساب أفكار
قيمة بشأن برنامج "سيسكو" التدريبي ،عالوة على االنخراط في مناقشات غير رسمية تتناول جوانب متنوعة
ورؤى ّ
ً
من الحياة في المملكة.

وبهذه المناسبة ،أشاد مايك ويستون ،نائب الرئيس لدى "سيسكو" في الشرق األوسط ،بتركيز الحكومة اإلماراتية على

استخدام التقنيات لتعزيز مبادرات التعليم الحيوية في الدولة ،معرباً عن سعادته بتم ّكن "سيسكو" من مشاركة مجلس

أبوظبي للتعليم ومعهد بوليتكنك أبوظبي عبر تقديم حلول تقنية الفيديو المبتكرة "لمساعدة المتعلمين والمعلمين على

التواصل والمشاركة واالنخراط الفعال في العملية التدريبية ،وتمكين المعلّمين من تقديم برنامج "أكاديمية شبكات

سيسكو الحاسوبية" الحيوي الخاص بالتدريب على ريادة األعمال ،كجزء من البرنامج الصيفي "صيفنا مميز" الذي
أطلقه مجلس أبوظبي للتعليم".
التعليق على الصور:
 -1معهد البوليتكنك ،العضو في برنامج "أكاديمية سيسكو للشبكات" ،تقنيات "سيسكو" في إلقاء محاضرات
تدريبية أمام نحو  05طالباً من الدارسين في مقر المعهد وخارجه ،وذلك ضمن مشاركة المعهد في برنامج

"صيفنا مميز" التعليمي الذي نظمه مجلس أبوظبي للتعليم.

 -2محاضرون في معهد التكنولوجيا التطبيقية بأبوظبي (بوليتكنك) يستخدمون أحدث حلول الفيديو التنسيقية من
"سيسكو" لتقديم وحدات تدريبية ضمن برنامج "أكاديمية سيسكو للشبكات"

Cisco Networking

 Academyإلى الطلبة الدارسين عن بعد.

 -3من اليمين إلى اليسار :مايك ويستون ،نائب الرئيس لدى "سيسكو" في الشرق األوسط ،مع حميد عبد اهلل
مدير إدارة شؤون الطلبة في مجلس أبوظبي للتعليم.

انتهى-لمزيد من المعلومات

أخبار «سيسكو» بمنطقة الشرق األوسط
http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html
معلومات عن «سيسكو»
http://www.cisco.com

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.
لالستفسارات اإلعالمية
فراس حمزة
واليس لالستشارات التسويقية
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