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في التقنية قطاع بعلى االلتحاق هن لتحفيز  «قوة التقنية للفتيات »فعالية تستضيف 

 المستقبل
مجال تكنولوجيا  في لفتياتا يوم»مبادرة األمم المتحدة سيسكو تدعم 

  السعودية في« المعلومات واالتصاالت
 

فتيات اليوم مدعوات للتفكير بالوظائف الواعدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات 
 «إنترنت كل شيء»واالتصاالت واالستفادة من اآلفاق الهائلة لحقبة 

 
 مملكة العربية السعودية، الرياض

 السعودية في«  قوة التقنية للفتيات »التدريبية هذا األسبوع الجلسات التعريفية « سيسكو»استضافت 
مؤخرًا في إطار مبادرة تدريبية عالمية داعمة  الفعاليةوأطلقت الشركة العمالقة هذه العربية المتحدة، 

الذي يحتفل به العالم بمبادرة أممية  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجال في لفتياتا يومومتمِّمة ل
. وتشمل المبادرة األممية السنوية أنشطة عديدة ينظمها االتحاد الدولي 2015أبريل  23في 

لمام الفتيات لمهن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتدعم  لالتصاالت بهدف تعزيز فهم وا 
 .2011في عام  إطالقهاعالمية منذ هذه المبادرة ال« سيسكو»

مدارس وجامعات محلية عامًا يمثلن  24-16ُدعيت فتيات ضمن الفئة العمرية  وبهذه المناسبة،
التي أدارها مختصون من «  قوة التقنية للفتيات »في الجلسات التعريفية التدريبية  ةللمشارك متعددة

تمكينهن من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المهن الواعدة في مجال العلوم والتقنية لالشركة العالمية، 
والهندسة والرياضيات. وخالل الجلسات التدريبية تعرَّفن عن قرب على أحدث الحلول التقنية من 

 ، «سيسكو»

http://girlsinict.org/


 

 

قد قال محمد العبادي، المدير العام لشركة سيسكو في السعودية و  قدمهاكلمة ترحيبية وشملت فعاليات 
: "سيسكو حريصة على إعداد جيل الغد من المختصين في تقنية المعلومات القتناص في هذا السياق

الفرص الهائلة لحقبة إنترنت كل شيء التي ستغير معالم القرن الحادي والعشرين. نحن نفخر برعاية 
لموظفين المتطوعين في إطار الجهود العالمية في هذا المضمار، ونشكر ا« باور ِتك للفتيات»فعالية 

من سيسكو على إسهامهم بإلهام جيل المستقبل من المختصات في صناعة تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت".

أيضًا قدمت ضيفة الشرف لهذا اليوم محاضرة رائعة تهدف لتشجيع الفتيات في مجال التفنية د.أروى 
 األعمى , مساعد أمين جدة.

حاد وتشير تقارير نشرتها مؤسسات استشارية عالمية ومحلية خالل األعوام القليلة الماضية إلى نقص 
لذا  المدرَّبين والمؤهلين للعمل في صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. المختصينفي أعداد 

ن بلدًا، على امتداد الفتيات في أكثر من خمسي« باور ِتك للفتيات»تشجع الجلسات التعريفية التدريبية 
مكتبًا للشركة العالمية، على استكشاف فرص العمل الواعدة في هذا القطاع. وفي العادة يصرف  80

طالب كثيرون النظر عن وظائف معينة ألنهم ال يعرفون أحدًا يعمل بها، أو ربما ألنهم ال يعرفون 
، إلى «سيسكو»ية التعريفية من طبيعة العمل في تلك الوظائف. وهنا تكمن أهمية الجلسات التدريب

 الموظفين الحاليين الذين تتعمق صلتهم بشركتهم.جانب أهميتها البالغة في إثراء معرفة وتجربة 

 

"الصناعة التقنية في  مدير مشاريع المسؤولية األجتماعية,هاشم شهوان ,وفي هذا الصدد، قال 
لذا علينا أن نعمل دون كلل إلعداد  ة وذات آفاق واعدة على نحو غير مسبوق.كيدينامي السعودية

جيل المستقبل من المختصين الذين سيقودون هذه الصناعة المحورية نحو مزيد من اإلنجاز والتميز. 
فرصة التعرف على الفرص المذهلة في قطاع « باور ِتك للفتيات»تتيح الجلسات التدريبية التعريفية 

 بير ومؤثر في رسم معالم المستقبل".التقنية والبدء بصقل مهاراتهن ليشاركن بدور ك

 

 

 
 -انتهى  -

 :نبذة عن شركة سيسكو
تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية 

، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من NASDAQ: CSCO) "ناسداك" تحت الرمز



 

 

خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل. 
 .  http://thenetwork.cisco.comلمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء زيارة 

### 
لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة 

التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر 
.إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه  www.cisco.com/go/trademarksالموقع 

الوثيقة هي ملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة 
 .أخرى

 
 لالستفسارات اإلعالمية
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