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 سيسكو الشرق األوسط تعّين شكري عيد مديرًا تنفيذيًا لمنطقتها الشرقية 
 

أعلنت سيسكو الشرق األوسط عن تعيين السيد شكري عيد : 2016أغسطس  31 –دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
مديرًا تنفيذيًا للمنطقة الشرقية بأثر فوري. وبهذا يتولى السيد شكري قيادة أعمال سيسكو في اإلمارات وسلطنة عمان 

هم في وباكستان وأفغانستان واليمن، ليعمل بالتعاون مع الشركاء لدعم العمالء في القطاعين العام والخاص ومساندت
 جهودهم الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي في عملياتهم. 

 
سنوات وتولى عددًا من  10يذكر أن شكري هو أحد المخضرمين في العمل مع سيسكو حيث يعمل لديها منذ حوالي 

عامًا حتى اآلن، تولى قيادة عدد من  20المناصب القيادية في المؤسسة. وخالل مسيرته المهنية التي استمرت 
المشاريع المرموقة في مجال االستراتيجية وتطوير األعمال والتحول التقني، بالتعاون مع كبار المسؤولين والتنفيذيين 

 في األسواق الناشئة. 
  

هذه شهد تفي تعليقه على تعيين شكري في منصبه الجديد قال مايك ويستون، نائب رئيس سيسكو الشرق األوسط: "
 متسارعة فيما تتطور التوجهات في مختلف القطاعات. ونظرًا لمكانتنا الريادية في مجالتغيرات  ديناميكيةالفترة ال

قدراتنا لالستجابة الحتياجات عمالئنا وشركائنا دعمًا لتطلعاتهم. يتميز وتعزيز ، ينصّب تركيزنا على تسريع التكنولوجيا
ثقة من قدرتنا على اغتنام الفرص الهائلة من اإلنجازات المتميزة، وأنا على  حافلشكري عيد بشغف القيادة وسجل 

فخبرته اإلدارية وتقديره للفرص التي يحققها التحول الرقمي  –التي تزخر بها أسواق المنطقة الشرقية تحت قيادته 
  تمنحنا مكانة مثالية لتحقيق أولوياتنا االستراتيجية ودعم النمو المستمر." 
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لى جانب تركيزه على تطوير وتنفيذ  استراتيجية األعمال، يتولى شكري قيادة تطوير األفراد ومواصلة الزخم الذي وا 
 .التكنولوجياجعل سيسكو واحدة من أكثر أماكن العمل جاذبية ألفضل الموهوبين في قطاع ل تحقق

 
بدوره تحدث شكري عيد عن تعيينه مديرًا تنفيذيًا للمنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق األوسط قائاًل: "اتطلع إلى القيام 
بمهام منصبي الجديد خالل هذه المرحلة الشيقة التي تشهدها سيسكو والمنطقة. فقد حان الوقت لجني ثمار التحول 

ا وعمالئنا والحكومات في مختلف أسواقنا للمساعدة في تسريع لدى شركائن متناميةاحتياجات نلمس حيث الرقمي 
مسيرتهم نحو التحول إلى مؤسسات أكثر ذكاء وتنافسية وتواصاًل في ظل االقتصاد الجديد. وبفضل فريقنا الموهوب 

 ومجموعتنا المتنامية من الحلول الفريدة، فإننا نتصدر الجهود لتحقيق تلك اإلمكانات الهائلة."
 

شارة إلى أن شكري، وهو أحد خريجي برنامج سيسكو للقيادة، تولى مؤخرًا منصب المدير األول لتسريع تجدر اإل
فريقيا وروسيا، حيث عمل مع قادة الحكومات والقطاعات لتسريع  للدولالتحول الرقمي  في أوروبا والشرق األوسط وا 

االستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي. وقبل ذلك، تولى إدارة الخدمات االستشارية من سيسكو في المنطقة ذاتها، إذ 
  ام والشركات ومزودي خدمات االتصاالت. قاد فريقًا من الخبراء الذين يقدمون المشورة لكبرى مؤسسات القطاع الع

 
، ومنها العالميةوقبل انضمامه إلى سيسكو، شغل شكري مجموعة من المناصب االستشارية العليا في كبرى الشركات 

لخدمات األعمال وبرايس ووترهاوس كوبرز، حيث عمل في مشاريع متنوعة مع الحكومات المحلية  العالميةآي بي إم 
. يحمل شكري درجة الماجستير في إدارة األعمال من الدفاعقطاعات التعليم والخدمات المالية و واالتحادية وفي 

 ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والحاسوب من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.كاليد ثستراجامعة 
 

 - انتهى -
 

 حول سيسكو 
. الشركة مدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" 1984التكنولوجيا والتي تمكِّن اإلنترنت من العمل منذ عام سيسكو هي الرائد العالمي في مجال 

(. يساعد موظفونا ومنتجاتنا وشركاؤنا المجتمع في التواصل اآلمن واغتنام الفرص الرقمية المستقبلية اليوم. اكتشف المزيد عبر CSCO) تحت الرمز
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ى. سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخر 

إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة   www.cisco.com/go/trademarks.تجارية عبر الموقعويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو ال
 .في هذه الوثيقة هي ملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى
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