
  بيان صحفي  
 

   للتواصل اإلعالمي:
 

 تعّين قيادة إقليمية جديدة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية "سيسكو"
 وتطويرها على توظيف  المواهب السعوديةالشركة  وتيرة تركيز زيادة  

 
مديرًا إقليميًا جديدًا للقطاع العام  وهليالعهيثم  المهندس "سيسكو"عّينت : 4302نوفمبر  03الرياض، المملكة العربية السعودية، 

  .وتطويرها المواهب السعوديةفي ستثمار  االفي المتواصلة في المملكة العربية السعودية، وذلك في سياق إستراتيجيتها 
 
خصية لديها وأظهر موهبة استثنائية وشعمل كمدير حسابات ن ، حي6002عام في ال "سيسكو"مع  العوهليكانت بدايات السيد و 

،  ، بما فيها حسابات جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الدمامإستراتيجيةحسابات إدارة قيادية بارزة حين تولى 
 ت ذلك إلى نجاحات  فحسب، بل تعدّ  "سيسكو"على المستوى الداخلي في  العوهلي. ولم تقتصر نجاحات السيد الداخليةووزارة 

عديدة في بعض األعمال التجارية  ، إلى جانب قيادته لفرق  في المجالجوائز العلى العديد من  خارجية عديدة تكللت بحصوله
 الحيوية الجديدة لسيسكو داخل المملكة. 

 
واإلشراف على داخل المملكة  القطاع العامالتركيز على في  "سيسكوسياسة "على اإلشراف في  العوهليسيتمثل الدور الجديد المنوط بو 

والتي تمثل جزءًا كبيرًا من عائداتها   السنوات القليلة الماضية،خالل كة إلنجاح أعمال الشرالركيزة األساسية  شكلتي سياسة هو ، تنفيذها
الهيئات بين "سيسكو" و الشراكات اإلستراتيجية الرئيسية القائمة  عزيز ت ية مسؤول العوهليباإلضافة إلى ذلك سيتولى في المنطقة. 

 . الكثير وغيرهاوالقوات الملكية السعودية وزارة العدل، ووزارة الحرس الوطني السعودي، ووزارة التعليم العالي ك الحكومية المختلفة
 

"يسرنا تولي ه على األمر: قفي تعليالمدير العام لسيسكو في المملكة العربية السعودية قال السيد محمد العبادي وفي هذا السياق، 
ا الوقت الذي تشهد فيه المملكة نموًا هائاًل واستثمارًا ملحوظًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات هيثم لهذا الدور، وخصوصًا في هذ

في السوق الشركة للمساعدة في تحديد فرص وتطويرها  على احتضان المواهب المحلية "سيسكو"واالتصاالت. إننا حريصون في 
النمو تها المقبلة من في مرحل "سيسكو"من شأنها أن تدعم عالية قنية ومهارات تكبيرة قدرات قيادية وهيثم لديه . وتعزيزها المحلية

 في السعودية." "سيسكو"البارزين في قيادة فريق أحد المساهمين ك  هللعمل مع أنا متشوق  و السعودية. المملكة والتطور في 
 

اختياري لقيادة أعمال القطاع العام لسيسكو في المملكة العربية السعودية، نظرًا كبير أن يتم  إنه لشرف  " "قال العوهليمن جانبه 
سوق ، في الوقت الذي يشهد فيه تنمية المملكةالشركة في إستراتيجية في تحقيق هذا القطاع لعبه يللدور الحيوي الهام الذي 

تهدف و ، في تطوير الفرص الناشئة من حيث المساهمة رزًا دورًا بافيه جيا السعودي نموًا استثنائيًا يلعب القطاع العام و التكنول
إلى تحقيق الشراكة مع منظمات القطاع العام في المملكة العربية السعودية لتساعد في تسريع وتيرة التنمية والبناء على  "سيسكو"



 هذه الفرص."
 

مؤسسة الرخصة لكنائب للمدير العام  ، إذ عمل"سيسكو"عدة مناصب قبل انضمامه إلى كان قد شغل  العوهلييشار إلى أن 
في إعداد خاللها ، ساهم 6002وحتى العام  6002من العام ( في السعودية ECDL Foundationاألوروبية لقيادة الحاسوب )

ه ، إلى جانب شغلالهيئات التنظيمية داخل المملكةأبرز اعتماد الشهادة من قبل وتحقيق  في المملكةمحو األمية الرقمية برنامج 
دعم المكاتب اإلقليمية للشركة على  عمل خاللها  6002وحتى عام  6000من عام موتوروال شركة منصب مهندس النظم في ل

   ومزود الخدمات لعمالئها.  
 

 .في الهندسة الكهربائية من جامعة سياتل في الواليات المتحدةالجامعيه شهادة العلى صل حا العوهليو 
 

 انتهى
 

 حول سيسكو:
 

تساهم في مساعدة والتي ( تعتبر الشركة األولى عالميًا في مجال تكنولوجيا المعلومات NASDAQ: CSCOيسكو )شركة س
مختلف الشركات على اغتنام الفرص المستقبلية من خالل التدليل على إمكانية الحصول على نتائج مذهلة عبر ربط األشياء 

ألخبار والمستجدات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني باإلنترنت لم تكن مرتبطة من قبل. لإلطالع على آخر ا
http://thenetwork.cisco.com. 

  
مسدددجلة لشدددركة سيسدددكو واأو إحددددى الشدددركات التابعدددة لهدددا فدددي  تجاريدددة   تجاريدددة أو عالمدددات   ُتَعدددد سيسدددكو وشدددعار سيسدددكو عالمدددات  

أخددددرى، ويمكددددن اإلطددددالع علددددى قائمددددة العالمددددات التجاريددددة للشددددركة مددددن خددددالل زيددددارة الموقددددع اإللكترونددددي  الواليددددات المتحدددددة وبلدددددان  
www.cisco.com/go/trademarks العالمددات التجاريددة المددذكورة ألطددراف ثالثددة هددي عالمددات مملوكددة ألصددحابها بجانددب كددل .

 ام كلمة شريك ال يعني ضمنيًا وجود عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.عالمة، واستخد
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