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 اإلماراتسيسكو تطلق مركز التدريب التابع لمعهد رواد األعمال في 

 تساعد أصحاب الشركات أدوات وتقنيات حديثة للتدريبمؤسسة آفاق المعرفة وسيسكو توحدان جهودهما لتوفير 
 اإليراداترفع تعزيز فرص جذب العمالء وفي الدولة ل

 
 

معهد سيسكو "تدريب تابع لـ أعلنت سيسكو اليوم عن افتتاح مركز: 2010إبريل،  26 –دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
، وهي مؤسسة عالمية المعرفةمؤسسة آفاق في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع " لرواد األعمال

    .متخصصة في مجال نقل المعرفة تسعى للمساهمة في تعزيز االمتياز في النواحي المتعلقة باكتساب المعرفة والمهارات
  

وستقوم مؤسسة آفاق المعرفة في دبي بتوفير خدمات التعلم المباشر والتعلم عن بعد لمساعدة رواد األعمال في أنحاء دولة 
كما ستقوم بتوفير منتدى اللتقاء أصحاب . على تعزيز مهاراتهم وزيادة فرصهم في مجال تطوير األعمالاإلمارات 

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً هاماً . الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنهم التعاون ومشاركة خبراتهم
مة في تعزيز أدائها من شأنه أن يساهم في تسريع النمو من اقتصاد دولة اإلمارات، لذا فإن دعم تطورها ونموها والمساه

بحيث تدعم روح الريادة " معهد سيسكو لرواد األعمال"وقد صممت دورات . االقتصادي ورفع مستوى المعيشة بالدولة
في دولة اإلمارات من خالل تشجيع الحلول المبتكرة ومشاركة أفضل الممارسات، مما يزيد من فرص النمو وتوفير 

  .العمل فرص
 

 :المعلومات األساسية
تهدف معاهد سيسكو لرواد األعمال إلى دعم مبادرات األعمال حول العالم، وذلك من خالل التعاون مع  •

وتقوم هذه . الحكومات المحلية والمؤسسات التجارية لتعزيز اإلبداع والنجاح في الشركات الصغيرة والمتوسطة
ومن . ت والتقنيات التي تساهم في وضع حجر األساس لنجاح الشركاتالمعاهد بتوفير اآلراء العملية واألدوا

خالل اعتماد نهج يركز على تحقيق النتائج، فإن هذه المعاهد تساهم في تحقيق االزدهار االقتصادي واالجتماعي 
وفي الوقت نفسه، فإن معاهد سيسكو لرواد . على المدى الطويل لرواد األعمال وللمجتمعات والدول ككل

 . عمال تساعد في تعزيز مساهمات سيسكو وتواجدها حول العالم على المستويين التجاري واالجتماعياأل

سيوفر معهد سيسكو لرواد األعمال في مؤسسة آفاق المعرفة مجموعة من أدوات التعلم واألعمال من خالل  •
وستتناول ورش . اإللكتروني" واحة رواد األعمال"ورش العمل وبرامج الفيديو والمحاكاة، باإلضافة إلى موقع 

التوجه نحو "، "iExecأساسيات األعمال التجارية "، "تنمية األعمال"، "تأسيس شركة جديدة"العمل مواضيع منها 
 ". التفكير بعقلية رواد األعمال
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ويبلغ عدد معاهد . تواجد معاهد سيسكو لرواد األعمال حالياً في المملكة العربية السعودية ومصر واألردن •
 .  دول 8معهداً تنتشر في  15سكو لرواد األعمال في أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وبالد الشام سي

إن نجاح رواد األعمال يعود بنفع كبير على األفراد والمجتمعات والدول ككل على المستويين االقتصادي  •
وتعزيز االبتكار والنمو واالزدهار من ومن هنا فإن معهد سيسكو لرواد األعمال يسعى إلى دعم . واالجتماعي

خالل التعاون مع أصحاب األعمال الناجحين الذين يشاركون خبراتهم مع رواد األعمال الجدد، لمساعدتهم على 
 . التنافس والنمو والتقدم

سيحظى المشاركون باطالع على هذه الخبرات من خالل ورش العمل التي سيتم تنظيمها في معاهد محلية  •
وستتقاضى هذه المعاهد المحلية من المشاركين رسوماً رمزية لتغطية نفقات عقد . ن تكون غير ربحيةيشترط أ

 . ورش العمل
 

تمثل الشركات الصغيرة : "وفي هذا الصدد، قال واين هول، مدير عام سيسكو في اإلمارات العربية المتحدة
وبفضل االبتكار التكنولوجي الذي تقدمه سيسكو فقط أصبحت . والمتوسطة قوة اقتصادية هامة في دولة اإلمارات

ومن خالل التعاون مع مؤسسة . هذه الفئة من الشركات قادرة على تعزيز إنتاجيتها وتواجدها على مستوى العالم
ألعمال في دولة اإلمارات للمساهمة في بناء قطاع الشركات الصغيرة آفاق المعرفة، توفر سيسكو معهد رواد ا

  ". والمتوسطة في الدولة، مما يتيح الفرصة للمساهمة في دعم االقتصاد اإلماراتي
 

نحن في مؤسسة آفاق المعرفة نسعى : "رئيس مؤسسة آفاق المعرفةمؤسس و لقطامين،معن ا. ومن جانبه، قال د
ولتحقيق ذلك فإننا نركز بشكل . ئنا بوسائل التعلم المبتكرة وفق أعلى المعايير المهنيةباستمرار إلى تزويد عمال

ومن خالل تعاوننا مع سيسكو فإننا سنتمكن . متواصل على االبتكار سعياً لتبسيط المعارف والمفاهيم وتوضيحها
تشجيع وتثقيف رواد من المساهمة في تغيير المشهد االقتصادي واالجتماعي في دولة اإلمارات عن طريق 

 ".  األعمال ومساعدتهم على تنمية أعمالهم
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 :مصادر إضافية
: لمعرفة المزيد عن معاهد سيسكو لرواد األعمال وغيرها من المعاهد المماثلة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني •

http://www.institute.net . 
 

  :يسيةالروابط الرئ
 

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

 
 :أخبار سيسكو في الشرق األوسط •

http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html      
 

  :حول مؤسسة آفاق المعرفة
آفاق المعرفة هي مؤسسة عالمية متخصصة في مجال نقل المعرفة تسعى للمساهمة في تعزيز االمتياز في النواحي المتعلقة باكتساب المعرفة 

وتدرك المؤسسة الحاجة إلى التطوير المستمر الذي يستند إلى التعلم وتبني الحلول المبتكرة في مختلف المواقف التي تواجهها . مهاراتوال
وتتعاون مؤسسة آفاق المعرفة بشكل وثيق مع عدد من كبرى مراكز الخبراء الدولية والعربية لتوفير خدمات حديثة متخصصة تركز . الشركات

وتؤمن المؤسسة بأهمية التعلم كهدف يجب على المؤسسات والشركات أن تسعى لتحقيقه . ات العمالء وترتكز إلى تعزيز المهاراتعلى احتياج
طورت مؤسسة آفاق المعرفة مجموعة . بشكل متواصل لكي تتمكن من تحقيق النجاح وضمان رضى العمالء وتحديد توجهاتها في السوق

  . وني التي توظف الوسائط المتعددة وبرامج التدريب المصورة لتجعل من عملية التعلم تجربة ممتعةمتكاملة من حلول التعلم اإللكتر
  . /http://www.knowledgehorizon.com: لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

 

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

لمزيد من المعلومات حول سيسكو يرجى  .الشبكات والتي تعمل على تغيير مفهوم التواصل واالتصال والمشاركة بين األفراد والمجتمعات
  . http://newsroom.cisco.com: لمتابعة أخبار سيسكو يرجى زيارة الموقع. http://www.cisco.com زيارة الموقع اإللكتروني
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