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«سيسكو» تبدأ برنامجا ً تدريبيا ً للطالب الجامعيين باإلمارات
يهدف برنامج التدريب لتعزيز التنافسية الوظيفية للطالب الجامعيين الواعدين عند
تخرجهم وينصب اهتمامه على المواطنين اإلماراتيين من الجنسين
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت اليوم «سيسكو» عن إطالق برنامج تدريب الطالب الجامعيين بدولة اإلمارات العربية المتحدة،
ويهدف البرنامج الذي تنظمه الشركة العالمية سنويًا إلى تعزيز التنافسية الوظيفية للطالب الجامعيين
الواعدين من خالل اكتساب مهارات عملية مكثفة في بيئة شركة عالمية.

وستستقبل أقسام «سيسكو» المختلفة الطالب الجامعيين المتدربين الكتساب خبرة عملية مباشرة في
مجاالت المبيعات والهندسة والمالية والموارد البشرية وعمليات األعمال والتسويق .وبعد انتهاء التدريب
ستختار «سيسكو»  ،وفق معايير اختيار صارمة ،أفضل المشاركين ممن اجتازوا البرنامج لالنضمام

إلى «سيسكو» لفترة تتراوح من ثالثة أشهر إلى سنة كاملة مع األخذ في االعتبار األعباء الدراسية
الجامعية للمشاركين واالحتياجات الفعلية التي يحددها مديرو األقسام.
ومن شروط القبول بالبرنامج أ ن يكون الطالب ملتحقًا بجامعة معترف بها ويتابع دراسته الجامعية

خالل التحاقه بالبرنامج التدريبي لدى «سيسكو» .وتتيح «سيسكو» االلتحاق بالبرنامج جزئيًا أو كليًا

حسب مقتضيات العمل.

وفي هذا الشأن ،قالت تونيا سروار ،مدير الموارد البشرية بمنطقة الشرق األوسط لدى «سيسكو»:

"ثمة طلب كبير ضمن سوق العمل في أنحاء الشرق األوسط عامة ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة
خاصة ،على الخريجين الواعدين القادرين على تعزيز وتيرة االبتكار ،السيما في قطاع تقنيات
المعلومات واالتصاالت".

وتابعت قائلة" :يمن ح برنامج التدريب من سيسكو الطالب الجامعيين باإلمارات فرصة االنخراط
بمشاريع تقنية وأخرى غير تقنية ذات صلة إلثراء معارفهم وخبراتهم على النحو الذي يؤهلهم لسوق
العمل ذات التنافسية العالية .وأود أن أشير إلى أن العديد من المتدربين يتدرجون ويحصلون في نهاية
المطاف على وظائف مع سيسكو ،ونحن ملتزمون بشكل خاص بتعزيز التنوع في بيئة العمل لدينا
واستقطاب أكبر عدد من اإلناث .وللغاية ذاتها ،نحن ننسق مع جامعات للتعرف على الطالب

المؤمل أن يكونوا سفراء لعالمة سيسكو في المستقبل".
والطالبات الواعدين الذين من
َّ
 انتهى – لتقديم طلبات االلتحاق ببرنامج التدريب ُيرجى من الطالب الجامعيين المهتمين زيارة موقع
«سيسكو»  Cisco.comواختيار صفحة  Career Opportunitiesومن ثم اختيار
وصلة  ،University Connection: Graduate Jobs and Internsومن ثم اختيار
المنطقة .Europe and Emerging

ُ يطلب من الطالب الجامعيين المهتمين بااللتحاق ببرنامج التدريب تحديد األقسام التي
يفضلون العمل بها ،والتعريف بهواياتهم واهتماماتهم ،والمدن التي يفضلون العمل بها،
ومدة التدريب المطلوب ،واألوقات التي يمكنهم االلتحاق بها.

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
هاتف+971 4 390 1950 :
cisco@wallis-mc.com

