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 سيسكو والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت تتفقان على نموذج عمل لتنمية التعليم
 

سيسكو تتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومركز الكويت للمعلومات لتوفير حلول تكنولوجيا 

 االتصاالت الصوتية والمرئية
 

أعلنت اليوم سيسكو عن سلسلة من المبادرات المتواصلة التي تهدف إلى دعم : 2010، يناير 24 –مدينة الكويت، الكويت 

عملية التنمية التعليمية في الكويت، من ضمنها تعيين سيسكو الشريك التكنولوجي االستراتيجي الرسمي لكل من الهيئة العامة 

  . مركز الكويت للمعلوماتو) PAAET(للتعليم التطبيقي والتدريب 
 

 :مات األساسيةالمعلو

Unified Wireless  ®Ciscoشبكة سيسكو الالسلكية الموحدة شهدت المرحلة األولى من هذه المبادرات تأسيس  •

Networkموقعاً 20الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبر تروني بين مكاتب ، والتي توفر خدمات الربط اإللك .

  . وستتضمن المرحلة التالية تجهيز بقية مكاتب الهيئة بحلول الربط الالسلكي

 Cisco Unified قام مركز الكويت للمعلومات بتطبيق أحد حلول سيسكو للمؤتمرات عبر الفيديو •

Videoconferencing مشاركين في وقت واحد 8، للمساعدة في تسهيل خدمات استضافة المؤتمرات ألكثر من .

 Ciscoوتتعامل هذه الحلول، والمتوفرة بالنمط المعياري والنمط فائق الوضوح، مع أنظمة سيسكو للتواجد عن بعد 

TelepPresence™ وغيرها من حلول المؤتمرات عبر الفيديو المتوافقة مع المعايير . 

ستقوم سيسكو بتوفير خطة استراتيجية حول الطريقة األمثل الستخدام معايير أمن البنية التحتية والشبكات، باإلضافة إلى  •

 . توفير خدمات االتصاالت الصوتية والمرئية والشبكات الالسلكية

يسية لخطة سيسكو االستراتيجية وضع استراتيجيات طويلة وقصيرة األجل لتعزيز عملية التعلم ستتضمن المحاور الرئ •

 . الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريباإللكتروني في دولة الكويت، بهدف رفع مستوى كفاءة التعليم لطالب 

سلكية والالسلكية الموحدة، تعالج وبكلفة تمثل شبكة سيسكو الالسلكية الموحدة أحد الحلول عالية األداء للشبكات ال •

منخفضة مواضيع أمن الشبكات وتطبيقها وإدارتها، باإلضافة إلى غيرها من مواضيع الرقابة والتحكم التي تواجهها 

السلكية آمنة تماماً وقابلة ويجمع هذا الحل أفضل مكونات الشبكات الالسلكية والسلكية، بحيث يوفر شبكات . المؤسسات

كما يوفر إنتاجية أعلى وموثوقية وفعالية أفضل للشبكات الالسلكية بمعيار . ع، مقابل كلفة تملك منخفضةللتوسي

802.11nفي ، ويوسع نطاق التغطية وربط الشبكات مع الشبكة الالسلكية للمؤسسة في المواقع الداخلية والخارجية، و

 . الوقت نفسه يضمن انتقاالً انسيابياً نحو التكنولوجيا والخدمات المستقبلية
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تضع سيسكو في مقدمة أولوياتها تطوير : "وفي هذا الصدد، قال طارق الغول، مدير عام شركة سيسكو في منطقة الخليج

ونحن ملتزمون تماماً . ة الخليجالمواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات بهدف تسريع عملية تطوير الوظائف في منطق

بضمان نجاح هذا التعاون االستراتيجي، حيث أننا نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

 ".في إطار تطوير الكفاءات والمهارات في المنطقة

  

هذه المبادرات كجزء من الخطة االستراتيجية تأتي : "من جانبه، قال سالم الدالل، مدير عام مركز الكويت للمعلومات

ونحن في مركز الكويت . التي وضعها المركز مؤخراً وأطلع عليها مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

للمعلومات نسعى إلى إعطاء األولوية لجهود دعم شركات القطاع الخاص التي توفر االستثمارات والكفاءات الالزمة 

 ". ة احتياجات الهيئةلتلبي
 

ستبذل الهيئة كل الجهود الممكنة لتزويد : "يعقوب الرفاعي، مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وقال د

المركز بكافة المرافق والمعدات الضرورية للمساهمة في تعزيز عملية التعليم، وجعل تكنولوجيا المعلومات والتعليم 

 ". الهيئة متاحة لجميع طالب
 

  :الروابط عبر اإلنترنت

 :لالطالع على المعلومات اإلخبارية حول األسواق الناشئة •
http://newsroom.cisco.com/data/syndication/rss2/EmergingMarkets.xml 

 
 :سطأخبار الشرق األو •

 http://newsroom.cisco.com/ME 
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  حول سيسكو

من أكبر الشركات العالمية في   (NASDAQ: CSCO)تحت الرمز" ناسداك"، المدرجة في بورصـة األوراق المالية "سيسكو"تعد 

لمزيد من المعلومات حول  .التصال والمشاركة بين األفراد والمجتمعاتقطاع حلول الشبكات والتي تعمل على تغيير مفهوم التواصل وا

: لمتابعة أخبار سيسكو يرجى زيارة الموقع. http://www.cisco.com سيسكو يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

sco.comhttp://newsroom.ci.   

 :لالتصال

 عالقات المستثمرين المحللين اإلعالم والصحافة

 كيفن كول

 ميماك أوغيلفي للعالقات العامة
+971 4 3050313  

 kevin.cole@ogilvy.com 

 شارون روبينسون

 سيسكو
+27(0)214134577 

 sharobin@cisco.com 

 مات هاردويك

 سيسكو
+442088241970 

   mahardwi@cisco.com 
 

 


