
                                                                                             
 

 

 
 

 

 

  

 

 خبر صحافي للنشر 
 

لترقية البنية « سيسكو»تختار حلول « الجامعة األمريكية في الكويت»
 التحتية الشبكية والجدران النارية

 
توفر الحماية الفائقة لشبكة الجامعة من التهديدات « سيسكو»الجدران النارية من 

 لكافة طالب الجامعةبيئة شبكية آمنة من أجل  المصمَّمة لتعطيلهااألمنية 
 

 :2015 مارس 18مدينة الكويت، الكويت، 
البنية  لتطويرأعلنت اليوم سيسكو عن اختيار الجامعة األمريكية في الكويت لحلول الشركة العالمية 

ة محلية )الن(، شبك، و حلول التعاونالتحتية الشبكية والجدران النارية. وتتضمن البنية التحتية المحدَّثة 
 المعلومات من سيسكو.أمن وشبكة واسعة النطاق )وان(/السلكية، وحلول الصوت والفيديو و 

 
، وهي جامعة خاصة مستقلة مختلطة تعتمد 2003تأسست الجامعة األمريكية في الكويت عام 

دارتها وأنشطتها الثقافية ومعاييرها . األكاديمية منظومة التعليم الجامعي األمريكي في منهاجها وا 
تها للعالم المعاصر الذي وُصممت مساقاتها وأنشطتها الالمنهجية وخدمات الدعم فيها إلعداد طلب

 يعتمد على التفكير بطريقة نقدية ومهارات االتصال وتجربة التعلُّم مدى الحياة.
 

شبكة سيسكو التي ستنشرها الجامعة األمريكية في الكويت حلول محوالت سيسكو التي تمثل  وتشمل
وفر حلول محوالت ركيزة أي هيكلية شبكية. ومهما اختلفت التطبيقات، أو تدفقات المعلومات، ت

لمستخدمين المتصلين بالشبكة، األمر الذي يعزز إنتاجية كافة اسيسكو تجربة شبكية فائقة متسقة ل
ال استغناء وحيث أنه المستخدمين النهائيين، ومعدالت الرضا، وتفاعل منظومة األعمال ومردودها. 

الموارد المعلوماتية والتعليمية، لطلبة الجامعة األمريكية في الكويت عن الوصول الموثوق إلى كافة 
في أي زمان ومكان، ستوفر حلول محوالت سيسكو أقصى توافرية واستطاعة فائقتين، باإلضافة إلى 

 .الرقميةالنشر السريع والنفاذ المعزز والعمليات 
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شبكة من المتطلبات األساسية للجامعة األمريكية في الكويت لحماية الالجدران النارية الموثوقة و تعد 
لين والسماح لطالب الكلية الفعليين النفاذ إلى الشبكة. ومع ازدياد أعداد طالبها  من نفاذ غير المخوَّ

مواكبة التقنية المتنقلة والحوسبة السحابية وتهديدات أمن المعلومات لسنة تلو أخرى، والحاجة 
قة بشأن المستخدمين المتصاعدة، ال استغناء للجامعة األمريكية في الكويت عن الشفافية المطل

لشبكتها، وكذلك بشأن التطبيقات والمحتوى واألجهزة واألنشطة والتهديدات المنطوية، إلى جانب حماية 
شبكة الجامعة من التهديدات متعددة الجوانب والهجمات الخبيثة بكافة أشكالها. وتحقق الجدران النارية 

 ومرافقها. من سيسكو كل ذلك للجامعة المرموقة على امتداد حرمها
 

برنز، مدير التقنية المعلوماتية لدى الجامعة األمريكية في الكويت: "تعود  يستاوفي هذا الصدد، قال ر 
 هذه استفدنا طوالقد ، و 2003الشراكة الوثيقة بين الجامعة األمريكية في الكويت وسيسكو إلى عام 

الفترة من الدعم الفائق للحلول وخدمة العمالء المتميزة من الشركة العالمية، وعندما قررت الجامعة 
احتياجاتها اآلنية والمستقبلية على  لتلبيةالحلول الشبكية لم تتردد في اختيار شريكتها سيسكو  تحديث

 أكمل وجه".
 

المعلومات بالجامعة األمريكية في  تقنية –وفي السياق ذاته، قال حسام عمر، مدير مكتب الخدمة 
الكويت: "مع ازدياد أعداد الطالب الذين ينفذون إلى شبكة الجامعة من أي مكان وعبر أجهزة مختلفة، 
تحتاج الجامعة األمريكية في الكويت إلى أحدث الحلول التقنية الفائقة التي توفر لها بيئة معلوماتية 

ة المتكاملة، من النهاية إلى النهاية، من سيسكو، فهي ال تمكننا آمنة. وهذا ما تتفوق به الحلول التقني
من مواكبة أحدث الحلول التقنية فحسب، بل توفر لنا أيضًا شبكة آمنة ومستقرة تضمن السرية وتصد 

 تهديدات أمن المعلومات المصممة لتعطيل الشبكة الجامعية".
 

 الوثيقة والممتدة"نفخر بشراكتنا و في الكويت: سامر اللحام، المدير العام لشركة سيسكمن جانبه، قال 
مع الجامعة األمريكية في الكويت التي تستفيد بالشكل األمثل من حلولنا التقنية الفائقة والمتكاملة، 

. وفرت سيسكو بنية تحتية هذا التحديثونتطلع إلى توفير تجربة شبكية معززة لكافة طالبها عبر 
مق شراكتنا االستراتيجية ، ونفخر بعُ 2003كويت منذ تأسيسها عام شبكية للجامعة األمريكية في ال

مع الجامعة المرموقة. وتوفر سيسكو مجموعة واسعة من حلول البنية التحتية وثاقة التي تزداد 
المعلوماتية الموثوقة والمتدرجة واآلمنة التي تالئم الجامعة األمريكية في الكويت بما يواكب احتياجاتها 

 عام إلى آخر خالل المرحلة المقبلة". المتغيرة من
 



 

 
 

 لتطويرالعالمية سيسكو حلول شركة تختار الجامعة األمريكية في الكويت التعليق على الصورة: 
 .تجربة شبكية معززة لكافة طالبهالتوفير  البنية التحتية الشبكية والجدران النارية

 -انتهى  -

 :نبذة عن شركة سيسكو

الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية تعمل شركة "سيسكو"، 
، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص NASDAQ: CSCO) "ناسداك" تحت الرمز

المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو 
 .http://thenetwork.cisco.comر سيسكو، الرجاء زيارة غير متصل. لمتابعة أخبا

### 

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 

. إن كافة العالمات التجارية األخرى www.cisco.com/go/trademarks التجارية عبر الموقع 
المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين 

 .سيسكو وأي شركة أخرى

  
 لالستفسارات اإلعالمية

 فراس حمزة
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