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  خبر صحفي

 2017أكتوبر  17أبوظبي،  

 سسیمنبرعایة  في أبوظبي نطلقت مسابقة المهارات العالمیة

 مسابقة المهارات العالمیةفي ا شاركً م بلداً  60 •

 2017في أبوظبي لعام مسابقة لل االستراتیجيالراعي س سیمن •

 

هذا من  في وقت سابقفي أبوظبي المهارات العالمیة مسابقة مع انطالق فعالیات الدورة الرابعة واألربعین من 

والمساعدة تشارات ساالباإلضافة إلى حصولهم على التشغیل اآللي استخدام تقنیات نافسون تالمیواصل األسبوع، 

ف احت شعار "اكتشتوتشهد المسابقة التي تقام للحدث.  االستراتیجيالراعي بصفتها العملیة من شركة سیمنس، 

على ومنطقة، یتنافسون  بلداً  60من الشباب الموهوبین من متسابق  1,300مشاركة لمهارات"، لمذهلة القوة ال

 .ًا مختلفاً مهنی تخصصاً  51قب بطولة العالم في ل

دیتمار سیرسدورفر، الرئیس التنفیذي لشركة سیمنس الشرق األوسط قال في تعلیق له على هذا الحدث، و 

 نا بعنوانبرنامجفي إطار وذلك ، 2011عام العالمیة إلى المهنیة المسابقات في تعود مشاركتنا " واإلمارات:

في نا هونحن فخورون بدعم هذه المسابقة الهامة ‘. تضافر مع قطاع التعلیمتمن سیمنس شغیل اآللي تالحلول ’

 من التزامنا المستمر بدعم التنوع االقتصادي في مهماً  التدریب المهني جزءاً مثل یو اإلمارات العربیة المتحدة. 

 یة".المحل التقنیة دولة اإلمارات، مما یتیح نقل المعرفة وتطویر مجموعة من المواهب

حكم في تخصصات الت سمن محفظة سیمن التطورفائقة  تشغیل آليمنتجات بتم تزوید المشاركین و هذا 

 ،والمیكانیكا الصناعیة ،التصنیع/تحديفریق ال، و التشغیل اآللي/انیكالبولیمیكو الصناعي، والتثبیتات الكهربائیة، 

دام الحاسوب الرقمي باستخالتحكم للمتسابقین في تخصصات المقّدمة اآلالت كما أن تكییف الهواء. و والتبرید 

ن مبتقنیات التحكم الرقمي مزودة  هي أیضاً في مجال الخراطة والنحت وهندسة قوالب المواد البالستیكیة، 

ثناء ألمساعدة المتسابقین الشباب موجودین كانوا سیمنس من خبراء  إنف. وباإلضافة إلى ذلك، سسیمن

 فسة.للمناهم اتادستعدا
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سط، الشرق األو  سسیمنبشركة قسم إدارة الطاقة، یداني في الم المشرفسعید إسماعیل الحوسني، یشارك و 

من الطالب الذین حصلوا على دعم الحوسني كان . و 2017 أبوظبيمسابقة المهارات العالمیة في في كمتسابق 

نضم إلى یلأبوظبي للتدریب المهني، خالل دراسته في مركز تطویر التعلیم المهني في معهد  سرعایة سیمنو 

تحدي  في في تعلیق على مشاركته في المسابقة، قال الحوسني الذي یشارك. و 2016في ینایر  سشركة سیمن

بأن دًا جأنا فخور و . يشرف كبیر لهو دولة اإلمارات العربیة المتحدة إن مشاركتي كممثل لالسیارات: "قنیة ت

 في هذه المسابقة العالمیة".بالدي رفع علم طموحي أن أو  ،اتيالفریق اإلمار من بین أعضاء أكون 

على  سیمنمن أعمال شركة س أساسیاً  وتشكل برامج التدریب المهني وتنمیة الشباب والبرامج التعلیمیة جزءاً هذا 

من مهنیًا  تدریباً  إماراتیاً  طالباً  150في منطقة الشرق األوسط. وقد تلقى أكثر من  یةألنشطة المجتمعصعید ا

عبارة عن برمجیات من  ، وهيوفي وقت سابق من هذا العام أعلنت الشركة عن منحة عینیة .سشركة سیمن

اإلمارات العربیة المتحدة، الستخدامها ألغراض في لجامعات  ،ملیون یورو 100إلى قیمتها تصل سیمنس 

 أكادیمیة ومؤسسیة.

# # # 

 لالستفسارات الصحافیة، یرجى التواصل مع:
 مایكل بالمر

 3873 200 55 971+هاتف: 
 michael.j.palmer@siemens.comبرید الكتروني: 

 
 www.twitter.com/siemens_press: تابعونا على تویتر

 

(برلین ومیونخ) هي شركة عالمیة رائدة في مجاالت التكنولوجیا واإللكترونیات ومحطات تولید الطاقة  Siemens AG شركة سیمنس أیه جي
عاًما، تقف  165الكهربائیة والهندسة الكهربائیة، والمتخصصة في قطاعات الطاقة والبنیة التحتیة والصناعة والرعایة الصحیة. ومنذ أكثر من 

دولة، حیث  200 كثر منأفي كنولوجي، االبتكار، الجودة، االعتمادیة، والطابع العالمي. وتمارس الشركة نشاطها سیمنس على قمة التمیز الت
رة للطاقة، . وتعد سیمنس أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة والموفوالتحول الرقميوالتشغیل اآللي تركز على مجاالت تولید الطاقة الكهربائیة 

حد أكبر مزودي حلول البنیة التحتیة والمیكنة اآللیة والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعیة. وعالوة على ذلك، تعتبر إضافة إلى كونها أ
سیمنس موردًا رائدًا لمعدات التصویر الطبي، كأجهزة التصویر المقطعي وأنظمة التصویر بالرنین المغناطیسي، فضًال عن ریادتها في مجال 

سبتمبر  30، والتي انتهت في 2016خبري وحلول تقنیة المعلومات المستخدمة في المیدان الطبي. وخالل السنة المالیة أنظمة التشخیص الم
، بلغ عدد 2016ملیار یورو. ومع نهایة سبتمبر  5,6ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلها 79,6، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2016

ظف في جمیع أنحاء العالم. للمزید من المعلومات حول الشركة یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: ألف مو  351موظفي شركة سیمنس نحو 
http://www.siemens.com .  

 

mailto:michael.j.palmer@siemens.com
http://www.twitter.com/siemens_press
http://www.siemens.com/

