
                   
 

  خبر صحافي للنشر
  2014 يونيو 2
  

  لبياناتابإتمام مشروع مركز  انجاحهل "سيسكو" تكّرم "عنكبوت"
  

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

ز مشروع "مركز في إنجا القاء نجاحه "عنكبوت"والتعليم  للبحوث  اإلمارات المتقدمة شبكةكّرمت شركة "سيسكو" 
 أبرز مزّوديأحد صبح تُ "عنكبوت" من أن  شبكةالمبتكر مركز البيانات مّكن مشروع بيانات شبكة عنكبوت". وسيُ 

محفظة واسعة من الخدمات المستضافة مثل حلول الفيديو م قدّ أن تُ و ، بالخدمات في دولة اإلماراتقطاع التعليم 
  ية التحتية كخدمة" و"البرمجيات كخدمة".والعمل الجماعي، إلى جانب ما ُيعرف بـ"البن

  
آندي  قّدم خاللهبهذه المناسبة،  أبوظبي احتفالٌ حرم جامعة خليفة ب "عنكبوت" فيشبكة وأقيم في المقر الرئيسي ل

درعًا بمنطقة الشرق األوسط وٕافريقيا وروسيا واتحاد الدول المستقلة،  نائب رئيس "سيسكو" للخدماتكدونالد، ام
  .لمشروع الُمنجز، تقديرًا من "سيسكو" ل"عنكبوتشبكة "فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي ل تكريمية إلى

  
وُتعتبر شبكة  بالخدمات في دولة اإلمارات. لقطاع التعليمشهيرًا مزّودًا  جعلهاوتتمتع "عنكبوت" بنمو سريع 

عنية بربط المؤسسات التعليمية اإلماراتية والم ،شبكة الوطنية المتطورة للبحوث والتعليم في دولة اإلماراتال "عنكبوت"
منحة مقدمة بناًء على  2009وكانت الشبكة قد تأسست في العام  .مع المؤسسات األكاديمية من كل أنحاء العالم

وتعمل  من الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت من خالل صندوق االتصاالت ونظم المعلومات وجامعة خليفة،
لول والتقنيات الخاصة بقطاع التعليم، ودعم المؤسسات التعليمية في اإلمارات العربية المتحدة على تقديم أحدث الح

  لتحقق الريادة في مجال البحوث والتعاون.
  
في جميع شاملة نية تحتية بُ "عنكبوت" ب زّودلت ، حتى اختيرتمنذ إنشائها" عنكبوتعن كثب مع " "سيسكوعملت "و 

مركز بيانات الخاصة بالبنية التحتية لنشر  "سيسكو" ت الشبكة شركةن، عيّ 2013ام عالفي و اإلمارات. دولة أنحاء 
  .للشبكة جميع الخدمات الحالية والمستقبليةشبكة "عنكبوت"، الذي يستضيف 

  

http://www.ankabut.ae/index.html


                   
 

المعلومات الجهة االستشارية المختصة بتقنية صبح كي تشبكة "عنكبوت" الجهود التي تبذلها ب كدونالد،اوأشاد م
"عنكبوت" ستجعل " قال إنها التي لهذه الجهود "سيسكو"دعم مؤّكدًا  ،دولة اإلماراتبتعليمية سات اللكبرى المؤس

  ".الدولةالتعليم في بقطاع النهوض للوصول إليه، وهو الحكومة اإلماراتية في تحقيق الهدف الذي تسعى ُتسهم 
  

تعزيز التعليم التقني "الذي ُيسهم في بتكار لتقديم اال اهيعافي مس "عنكبوت"لعمل مع با هفخر عن ماكدونالد وأعرب 
الناس بين جمع بال "كل شيءإنترنت " الحقبة التي ستقوم فيهافي وقال: "الحادي والعشرين"، القرن بالدولة في 

الحلول من شأن  فإن ،المترابطةتصاالت على االقيمة الهمية و إلضفاء مزيد من األوالبيانات واألشياء  اتعمليالو 
 ،والمشاركة التواصلعلى  القطاع التعليمي وقادة المدرسينو الدارسين ساعد تُ أن  "سيسكو"لمبتكرة من التقنية ا

  ."الرفاه االجتماعي حسينتسريع وتيرة النمو االقتصادي وتمن شأنه ما  ،ميالتعلمستوى تحسين من  همنوتمكّ 
  

وفخره بالجائزة الممنوحة من قبل شركة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشبكة عنكبوت عن سعادته  اهموبدوره عبر ف
، وقال: "تقدم عنكبوت خدماتها والبنية سيسكو لقاء نجاح الشبكة في إنجاز مشروع "مركز بيانات شبكة عنكبوت"

، باإلضافة إلى إمكانية تواصلهم في كافة أنحاء الدولةمؤسسة تعليمية  80 من التحتية الشبكية للتواصل لما يقارب
لجامعات العالمية. ونحن ملتزمون بتزويد المؤسسات األعضاء في الشبكة بأفضل األدوات الكفيلة مع العديد من ا

بتطوير وتعزيز مستويات البحوث والتعليم والتعاون لديهم. وسيلعب مشروع "مركز بيانات شبكة عنكبوت" الفريد من 
  لتي نسعى إليها".األهداف اوالوصول إلى في تحقيق رؤيتنا بحيث يساهم نوعه دورًا كبيرًا 

  
ومن جهته أكد ربيع دبوسي، المدير العام لشركة سيسكو في اإلمارات العربية المتحدة على قوة وعمق العالقة 
االستراتيجية التي تربطهم بشبكة عنكبوت، كما أعرب عن فخره وسعادته بالعمل مع مثل هذه المؤسسة التي تولي 

لى مختلف مراحل عملياتها التشغيلية. واختتم دبوسي قائًال: "نعلم أهمية قصوى إلدخال أحدث الحلول التقنية ع
جميعًا أن حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة تضع خدمات التعليم على رأس توجهاتها ضمن خطط 

 هوجبتقديم أفضل خبراتنا وتقنياتنا لدعم هذا الت دائماً واستراتيجيات التطوير والتنمية، ونحن في سيسكو ملتزمون 
  والمساعدة في تحقيق األهداف المرجوة منه".

  



                   
 

التعليق على الصورة: آندي ماكدونالد، نائب رئيس "سيسكو" للخدمات بمنطقة الشرق األوسط وٕافريقيا وروسيا 
يقدم الدرع التكريمية إلى فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لشبكة "عنكبوت"، تقديرًا من  واتحاد الدول المستقلة

  شروع الُمنجز.للم "سيسكو"
  

  -انتهى-
  :نبذة عن شركة سيسكو

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

لة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل. لمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء زيارة اإلنجازات المذه
http://thenetwork.cisco.com  .  

###  
ها سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة ل
 في الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع 

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

  
 لالستفسارات اإلعالمية

  فراس حمزة
  واليس لالستشارات التسويقية

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

 

 

  نبذة عن عنكبوت
التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وُتعنى بتزويد المؤسسات األكاديمية تعّد عنكبوت الشبكة الوطنية للبحوث و 

يمكن أن تربط شبكة عنكبوت و بإمكانية االتصال بشبكات التعليم األخرى حول العالم. إضافًة إلى ربط الجامعات، 
 بين المدارس والمؤسسات العامة في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.

Http://www.cisco.com/go/trademarks
http://thenetwork.cisco.com
mailto:cisco@wallis-mc.com


                   
 

 جيجا بت. 1جيجا بت ووصالت دخول بسرعة  10عنكبوت بين الجامعات من خالل شبكة رئيسية بسرعة  تربط
أعوام من منحة مقدمة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع  5تمويًال لمدة  2009تلقى مشروع عنكبوت في عام 

عندئٍذ عملياته رسمًيا.  االتصاالت من خالل صندوق االتصاالت ونظم المعلومات وجامعة خليفة، وبدأ المشروع
 . تجدر اإلشارة إلى أن عنكبوت مشروع ُتديره جامعة خليفة

 
  


