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  سيسكو تثري تجربة االتصال أثناء التعلم في الجامعة األمريكية بالشارقة 
  في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
الوسائط الرقمية من الجامعة األمريكية بالشارقة هي أول جامعة في الخليج تستفيد من تطبيقات فيديو مجموعة 

 نسيسكو لتعزيز التعليم في القرن الحادي والعشري
  

 
 
 

 اليوم أعلنت) سيسكو :ناسداك( سيسكو - ) 2010 مايو 10 -  وير ماركت( --  المتحدة العربية اإلمارات دبي،
 مجموعة من تستفيد المتحدة العربية اإلمارات في جامعة أول هي) AUS( بالشارقة األمريكية الجامعة أن عن

وفي خطوة منها إلثراء التعلم، وتعزيز االتصاالت داخل  .)®Cisco( سيسكو من) DMS( الرقمية الوسائط
د تبنت الحرم الجامعي باإلضافة إلى إبقاء طالبها على تواصل وإطالع دائم، فإن الجامعة األمريكية بالشارقة ق

مجموعة الوسائط الرقمية التي تشتمل على الفيديو االجتماعي، واإلشارات الرقمية، وحلول الفيديو المكتبية 
  . والتلفزيون عبر بروتوكول اإلنترنت

 
   :المالمح الرئيسية/الحقائق
، هي منصة متكاملة من أجل )Cisco® Digital Media Suite(مجموعة الوسائط الرقمية من سيسكو  •

التليفزيوني المباشر أو حسب الطلب عبر اإلنترنت تطبيقات مشاركات الفيديو، واإلشارات الرقمية، والبث 
)IPTV ( والتي تساعد المؤسسات التعليمية على توسيع نطاق البيئة التعليمية من خالل توفير برامج ،

تبية الخاصة بالطالب، باإلضافة إلى البث المباشر في تعليمية حسب الطلب إلى أجهزة الكمبيوتر المك
الفصول والسكن الجامعي، وتقديم البرامج، واألخبار، والرسائل، والمعلومات ذات الصلة في حاالت 

  .الطوارئ من خالل إشارات رقمية في الحرم الجامعي
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ت نظرا ألنها تتيح تساعد مجموعة الوسائط الرقمية أيضا على تحسين اتصاالت الكليات والجامعا •
  .المرونة للطالب في الوصول إلى المحتوى المباشر وحسب الطلب من أي مكان داخل الحرم الجامعي

 الحصول في التعليمية المؤسسات مساعدة في التعليمية البيئة مع المرئية الشبكات تجارب تكامل يساهم •
وسوف تكون الجامعة األمريكية بالشارقة هي  .للطالب بالنسبة وحيوية فاعلية أكثر دراسية فصول على

أول جامعة في منطقة الخليج تستفيد من نظام الفيديو االجتماعي في تجربة العرض والمشاركة من سيسكو 
)Cisco Show and Share (دمات الفيديو التعليمي حسب الطلب لتعظيم الفائدة وذلك من أجل مشاركة خ

 لهم يتيح مما الفيديو،" تشغيل قائمة" إلى الفوري الوصول للمدرسين يتاح سوف كما. من اليوم الدراسي
 الحل هذا استخدام ويمكن .وقت أي في للطالب جذبا أكثر تعليمية خطط وإنشاء تغيير في المرونة
 الدراسية الفصول تحديثات تشتمل والتي الجامعي الحرم أحداث عن معلوماتإيصال   في أيضا

  .المناسب الوقت في الجامعي الحرم مجتمع إلى إرسالها يتم والتي السالمة وتعليمات
عن الحاجة إلى وضع ملصقات في الحرم ) Cisco Digital Signs(تغني تجربة إشارات سيسكو الرقمية  •

) Cisco Show and Share(كما أن تجربة العرض والمشاركة  الجامعي من أجل تبليغ إخطارات معينة
سوف توفر التعلم في أي وقت ومكان من خالل تقديم محاضرات عبر البث الحي أو سابقة التسجيل مباشرة إلى 

 توسيع على سيسكو من MXE 3000 الوسائط تجربة محرك يساعد وسوف .أجهزة الطالب المكتبية
 حسب وتعديله فوري، محتوى إنشاء من الطالب تمكين خالل من ميةالرق الوسائط مجموعة انتشار
  .المتنقلة واألجهزة المكتب، وسطح الرقمية، اإلشارات عبر ومشاركته الحاجة،

 
 أصبح لقد" :بالشارقة األمريكية الجامعة واإلدارة، التمويل مستشار نائب ديبين، جيه جورج قال المناسبة، وبهذه
 .العالم وأرجاء المتحدة العربية اإلمارات دولة من كل في والترفيه التواصل أشكال أهم من واحدا اليوم الفيديو

وإدراكًا منا للفوائد التي يمكن أن تحققها الجامعة األمريكية بالشارقة من إتاحة الوسائط الرقمية داخل الفصول 
وف توفر تمكن الجامعة من االستفادة الدراسية وبيئة الحرم الجامعي، فإن مجموعة الوسائط الرقمية من سيسكو س

   ".باالتصال المرئي لتعزيز تجارب طالبنا عالوة على تسريع تعلمهم
 

 في الفاعلية تحقيق أجل من": المتحدة العربية اإلمارات سيسكو، العام، المدير هول، وين قال جانبه، ومن
 حيويا أمرا يعتبر التعليمية المؤسسات في الفيديو استخدام بأن نعتقد سيسكو في فإننا المتصلة، التعلم مجتمعات
 الفئات كافة تواصل أجل من حيوي وسط هو الفيديو إن حيث .والعشرين الحادي القرن يشهده الذي للتحول بالنسبة
 عمل طريقة تغيير في تساعد الفيديو تكنولوجيا في الحديثة التطورات فإن ولهذا التعليمية، العملية في والسيما
وتعتبر مجموعة الوسائط الرقمية من  .أقوى مجتمع إنشاء أجل من معا والطالب الكليات، ومدراء المدارس، معلمو

سيسكو في الجامعة األمريكية بالشارقة هي الخطوة األولى نحو المساعدة في تغيير طريقة المؤسسات التعليمية في 
   ."والتواصل، والتعاون اإلمارات العربية المتحدة وطالبها في التعلم، والنمو،

 



  ��� ���� 

  :بالشارقة األمريكية الجامعة عن
 محمد بن سلطان الدكتور الشيخ السمو صاحب قبل من 1997 عام في بالشارقة األمريكية الجامعة تأسيس تم

 للجامعة تصورا وضع والذي الشارقة، حاكم المتحدة العربية اإلمارات لدولة األعلى المجلس عضو القاسمي،
 تعليمية مؤسسة هي بالشارقة األمريكية والجامعة .الخليج منطقة في الرائدة التعليمية المؤسسات إحدى لتكون
كما أنها إحدى الجامعات الرائدة في التعليم المختلط والشامل في الخليج ، و تقدم خدماتها للطالب  .للربح هادفة غير مستقلة

   .في المنطقة وجميع أرجاء العالم
 

 والمدارس للكليات الوسطى الواليات رابطة في العالي التعليم لجنة باعتماد بالشارقة األمريكية الجامعة وتحظى
 الواليات في مرخصة الجامعة أن كما ).215 662 5606 ،19104 بنسلفانيا فيالدلفيا، ماركت، شارع 3624(

 في العلمي والبحث العالي التعليم وزارة من أيضا مرخصة الجامعة أن كما .ديالوير والية تعليم وزارة من المتحدة
 التأهل أو التصديق بوضع العليا والدراسات للتخرج برامجها كافة وتحظى المتحدة، العربية اإلمارات دولة

 بالشارقة األمريكية الجامعة في الهندسة كلية من البكالوريوس درجة لنيل الست البرامج أن على عالوة .للتصديق
  /http://www.aus.edu :زيارة الرجاء التفاصيل، من ولمزيد .المتحدة الواليات في ABET, Inc من معتمدة

 
 :سيسكو عن

 اتصال طرق بنقل تقوم والتي الشبكات مجال في العالم مستوى على الرائدة الشركة إحدى هي :ناسداك( سيسكو
 االجتماعية والمسؤولية التشغيلي والتميز التقني اإلبداع من 25 العام يوافق العام فهذا وتعاونهم، األفراد وتواصل
 .http://www.cisco.com خالل من سيسكو حول المعلومات من المزيد على الحصول ويمكن .المشتركة
ويتم اإلمداد بمعدات سيسكو في  .http://newsroom.cisco.com االرتباط زيارة الرجاء األخبار، آخر ولمتابعة

   .، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمؤسسة أنظمة سيسكوBVأوروبا من خالل شركة أنظمة سيسكو الدولية 
 

   :مصادر الدعم
  الرقمية سيسكو وسائطاعلم المزيد من  •
  التعليمية سيسكو حلولاعلم المزيد من  •
  الرقمية سيسكو وسائط مجموعة خدماتاقرأ المزيد عن  •
  الرقمية لإلشارات سيسكو أكاديميةعلم المزيد عن ا •

 
   :مواقع/ ارتباطات 
  :الناشئة لألسواق RSS موجز •

http://newsroom.cisco.com/data/syndication/rss2/EmergingMarkets.xml  
  :األوسط الشرق أخبار •

http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html  
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http://www.youtube.com/watch?v=FA8fAeQ_NzU&feature=player_embedded 

 التعليم مستقبل يناقش سيسكو، لشركة التنفيذي

 أنظمة لمؤسسة مملوكة تجارية عالمات
جميع العالمات التجارية األخرى  .األخرى

 عالقة عن يعبر ال’ الشريك‘ كلمة استخدام
   .سيسكو من

"News@Cisco" على االرتباط التالي:   
 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=FA8fAeQ_NzU&feature=player_embedded

التنفيذي والمدير اإلدارة مجلس رئيس تشامبرز، جون شاهد: 
  

عالمات أو مسجلة تجارية عالمات هي سيسكو وأنظمة سيسكو، وشعار
األخرى الدول وبعض المتحدة الواليات في لها التابعة الشركات 

استخدام إن .ملك ألصحابها المعنيينالواردة في هذه الوثيقة أو الموقع اإللكتروني هي 
من عامة معلومات هي الوثيقة هذه .أخرى شركة وأي سيسكو 

"News@Cisco"حول أخبار سيسكو، الرجاء زيارة  RSSللحصول على موجز 
http://newsroom.cisco.com/dlls/rss.html  

  :االتصال

 الصحفي

 عكاوي

+971 55 5010881 

jakkawi@cisco.com 

  :المحلل

 

+44 7824 447 330  
penny@loenberg  

  :فيديو
  

http://www.youtube.com/watch?v=FA8fAeQ_NzU&feature=player_embedded

: فيديو مقطع
  والتكنولوجيا

  
وشعار سيسكو،
 أو/و سيسكو

الواردة في هذه الوثيقة أو الموقع اإللكتروني هي 
سيسكو بين الشراكة

للحصول على موجز 
http://newsroom.cisco.com/dlls/rss.html 

االتصال معلومات
 

الصحفي االتصال
عكاوي جومانا
 سيسكو

+971 55 5010881
jakkawi@cisco.com

 

المحلل معلومات
 بروس بيني

 سيسكو
+44 7824 447 330

penny@loenberg-ar.com
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  :االستثمار عالقات مسؤول معلومات

 مات هاردويك

 سيسكو

+44 20 8824 1970  

mahardwi@cisco.com   
 


