«جامعة قطر» أول جامعة قطرية تنضم إلى برنامج «تحالف الجامعات» المنبثق عن شركة  SAPالعالمية
البرنامج الرائد يض ّم في عضويته  1000مؤسسة جامعية حول العالم وتملك الجامعات والكليات األعضاء فيه حقا ً حصريا ً
لالستفادة بشكل كامل من حلول األعمال من  SAPفي قاعات المحاضرات
الدوحة ،دولة قطر  - 14أبريل  2011 -أبرمت أمس «جامعة قطر» اتفاقا ً مع عمالقة صناعة برمجيات األعمال  SAPلالنضمام إلى برنامج «تحالف الجامعات» الذي ترعاه
الشركة العالمية ،لتكون بذلك أول جامعة قطرية تنض ّم إلى البرنامج الطموح الذي يجسِّد مبادرة عالمية هدفها تزويد أعضاء الهيئة التدريسية باألدوات والموارد الضرورية التي
تمكنهم من تعريف طلبتهم ،عن كث ب ،بأهمية التقنية في تسهيل تكامل عمليات األعمال والتفكير بطريقة استراتيجية ،وكذلك تزويد الطلبة بالمهارات التي تعزز تنافسيتهم في سوق
العمل القطرية فورَ تخرجهم .
وتُع ُّد «جامعة قطر» المؤسسة الجامعية السابعة عشرة التي تنضمّ إلى برنامج «تحالف الجامعات» بمنطقة الشرق األوسط ،كما ينض ُّم طلبة الجامعة القطرية الريادية إلى قرابة
 150,000طالب وطالبة في  1000مؤسسة جامعيّة حول العالم ممَّن يكتسبون اليوم عبر البرنامج المذكور معرفة معمَّقة وموسَّعة في مجال حلول  SAPالمتكاملة .
وبهذه المناسبة ،قالت األستاذة الدكتورة شيخة ع بد هللا المسند ،رئيس جامعة قطر" :جامعة قطر ماضية في تحقيق رسالتها بأن تكون جامعة وطنية مثالية بالمنطقة ،على صعيد
التجربة التعليمية والبحثية النوعية من جهة ،وجهود التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة ثانية .وتشكل التقنية الفائقة إحدى أهم محاور وركائز تحقيق رسالتنا ،ومن خالل
انضمامنا إلى برنامج تحالف الجامعات الذي ترعاه شركة  SAPالعالمية سنتمكن من تزويد طلبتنا بالمهارات الضرورية ليكونوا رواد المستقبل في مجال المعلوماتية ".
وتُعد كلية اإلدارة واالقتصاد ثاني أكبر كليات جامعة قطر .واع ُتمدت كافة برامجها األكاديم ية (البكالوريوس ،والماجستير وماجستير المحاسبة) من قبل جمعية تطوير واعتماد
كليات اإلدارة واألعمال األمريكية) ، (AACSBوهي مؤسسة االعتماد األكاديمي الرائدة عالمياً .ومن بين مهام الجامعة هي ربط النظرية بالتطبيق ،لذا فإن هذه االتفاقية ستُمكن
الكلية من تلبية جزء مهم من رسالتها المتمثلة في تزويد طالب اإلدارة واالقتصاد بالخبرة العملية الالزمة من خالل نظام افتراضي لتخطيط موارد المؤسسات ) (ERPمثل
أنظمة  SAP.وباإلضافة إلى ذلك ،ستُقدم االتفاقية أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية التدريب الالزم لتمكينهم من تدريس نماذج عمل  SAPفي بعض الفصول الدراسية .

األستاذة الدكتورة شيخة عبد هللا المسند ،رئيس جامعة قطر ،و جرجي عبود ،مدير عام  SAPفي دولتي قطر والكويت أثناء توقيع االتفاقية
وتستفيد الجامعات والكليات األعضاء في برنامج «تحالف الجامعات» من حزمة حلول األعمال من  SAPالتي تشمل حلول تخطيط موارد المؤسسات  SAP ERP.وتدعم هذه
الحزمة الشاملة والمتكاملة من حلول األعمال تخصصات األعمال والهندسة وتقنية المعلومات في الجامعات والكليات المشاركة وتم ِّكن طلبتها من تحويل النظريات إلى تطبيقات
عملية تعزز رؤيتهم ومعرفتهم في مجال التقنية المعلوماتية المصمَّمة لدعم األعمال ،باالستعانة بالعروض الحية والتمارين وحلّ المسائل ودراسات الحالة والبرامج البحثية .
من جهته ،قال جرجي عبود ،مدير عام  SAPفي دولتي قطر والكويت" :حظيت دولة قطر بإشادة عالمية لجهودها الدؤوبة في مضمار تطوير اقتصاد المعرفة ،ونحن في
SAPملتزمون بدعم جهود إعداد جيل من المؤهلين تقنيا ً القادرين على إقامة البنية التحتية للتقنية المعلوماتية لدعم جهود قطر نحو المستقبل .وسيسهم انضمام جامعة قطر إلى
ب رنامج تحالف الجامعات في تزويد طلبتها بالمهارات الالزمة لدعم قطاع التقنية في البالد ".
ومن خالل التعرُّف على حلول  SAPوتجربتها بشكل مباشر سيمتلك طلبة «جامعة قطر»  ،وكافة الجامعات والكليات األعضاء في برنامج «تحالف الجامعات» ،المعرفة
المتخصِّصة حول أهمية التقن ية الحديثة في دعم األعمال على امتداد عمليات محورية مختلفة مثل المحاسبة واإلشراف ،وإدارة الموارد البشرية ،وتخطيط المشروعات ،وإدارة
المرافق التصنيعية والمواد ،والمبيعات والتوزيع وغيرها الكثير .
التعليق على الصور :
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حول «جامعة قطر »
«جامعة قطر» هي الجامعة الوطنية بدولة قطر ،إذ تطرح برامج أكاديمية ذات معايير عالمية رفيعة على صعيد درجة البكالوريوس والدراسات العُليا بهدف إعداد جيل من
الخريجين األكفاء القادرين على المساهمة بفعالية في صُنع مستقبل وطنهم وأمتهم .وتضم «جامعة قطر» نخبة من أعضا ء هيئة التدريس الملتزمين بتجويد عملية التعليم وإجراء
البحوث والدراسات ذات الصلة بالتحدِّيات المحلية واإلقليمية وتقدّم المعرفة ،والمساهمة اإليجابية في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته .

حول SAP
المزود الرائد عالميا ً بحلول وتطبيقات األعمال ،إذ تساعد  SAPالشركات حول العالم ،على اختالف أحجامها وطبيعة أعمالها ،بأن
ِّ
شركة(  SAPبورصة ناسداك ): SAPهي
تعمل بالشكل األمثل .إذ تم ِّكن حلول  SAPالشركات وطواقم موظفيها من أن تعمل بفاعلية أفضل ،وأن تحقق االستفادة المُثلى من معلومات األ عمال الدقيقة والمفصّلة بما يعزز
تنافسيتها ومكانتها ،على صعيد عملياتها الخلفية ومجالس إداراتها ومستودعاتها ونظم حواسيبها وأجهزتها النقالة .وتساعد تطبيقات وخدمات  SAPأكثر من  170,000شركة
ومؤسسة (بما في ذلك ذلك عمالء سايبيس  Sybaseبعد استحواذ  SAPعليها) في ت حقيق الربحيّة واالنسيابية المنشودتين ،والتواؤم مع متغيرات بيئة األعمال ،وتحقيق النمو
المستدام .لمعرفة المزيد عن ، SAPتُرجى زيارة موقعها على اإلنترنت : www.sap.com
)*(وفق مفهوم ، SAPتتألف تطبيقات األعمال من ح لول تخطيط موارد المؤسسات ،وحلول استقصاء معلومات األعمال ،والتطبيقات ذات الصِّلة .
كافة البيانات الواردة بهذه الوثيقة والتي ال تمثل حقائق تاريخية ُتع ُّد بيانات استشرافية كما عرَّ فها قانون  Private Securities Litigation Reform Actلعام 1995
ّ
بالواليات المتحدة األمريكية .وتهدف مفردا ٌ
و"تخطط" و"تنوي" و"سوف" ،وما في حُكمها من مفردات ترد في سياق
ت مثل "تتوقع" و"تعتقد" و"تقدِّر" و"تتنبأ" و"تعتزم" و"قد"
الحديث عن شركة ، SAPإلى التعبير عن الطبيعة االستشرافية لمثل هذه البيانات .وشركة  SAPغير مُلزمة بتحديث البيانات االس تشرافية أو تنقيحها أو مراجعتها ونشرها على
العموم .وفي المُجمل ،ال تخلو البيانات االستشرافية من مخاطرة أو مجازفة أو حالة عدم يقين ،األمر الذي قد يجعل النتائج الفعلية المتحققة مختلفة إلى ح ّد بعيد عن التوقعات.
وتناقش الوثائق التي قدّمتها شركة  SAPإلى هيئة األوراق المالية والتداوالت األمريكية) ، (SECبشكل مفصّل ،العوامل التي قد تؤثر في النتائج المالية المستقبلية للشركة،
ومنها أحدث تقرير سنوي قدّمته الشركة إلى الهيئة ضمن النموذج  Form 20-F.وي َّ
ُحذر القراء من االعتماد بشكل مطلق على مثل هذه البيانات االستشرافية التي تقتصر رؤيتها
على فترة تواريخها .
©كافة الحقوق محفوظة لشركة SAP AG.
SAPو  R/3و  mySAPو  mySAP.comو  xAppsو  xAppو  SAP Netweaverوغيرها من منتجات وخدمات  SAPالتي يرد اسمها هنا وكافة ال ِّشعارات ذات
الصِّلة هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجَّ لة لشركة  SAP AGفي ألمانيا والعديد من بلدان العالم .كما أن كافة المنتجات والخدمات األخرى الوارد ذكرها هنا هي
عالمات تجارية للشركات المالكة لها .البيانات الواردة في هذه الوثيقة مقدَّمة ألغراض تعريفية فقط .وقد تتفاوت مواصفات المنتجات الوطنية .
مالحظات للمحرِّ رين
لمع اينة وتنزيل مقاطع أرشيفية معيارية وصور صحفية رقمياً ،يُرجى اتباع الوصلة التالية : www.sap.com/photos .كما تتوافر هنا مواد فائقة الدقة للقنوات اإلعالمية.
مصورة حول المواضيع المختلفة ،يُرجى اتباع الوصلة التالية  ، : www.sap-tv.comويمكنكم من خالل الموقع المذكور تضمين أفالم في صفحة الويب الخاصة
ّ
لمعاينة أخبار
بكم ،وتبادل األفالم عبر وصالت الرسائل اإللكترونية ،واالشتراك بالخدمة اإلخبارية التلقائية RSS.
لتتبّع أخبار  SAPعبر موقع «تويتر» ،يُرجى استخدام الوصلة التالية : @sapnews.
للعمالء الراغبين بمعرفة المزيد عن منتجات وخدمات SAP:
المركز العالمي لخدمة العمالء24-34-534 180 49+ :
الواليات المتحدة األمريكية فقطSAP (1-800-872-1727) 1-872 )800(1 :
لمزيد من المعلومات ،لإلعالميين والصحفيين فقط :
كلير ماكبيك– c.mcpeak@sap.com 1302 554 50 )0( 971+ ،
كارولين هولمبيرغ ،واليس لالستشارات التسويقية– sap@wallis-mc.com 1950 4390 )0( 971+ ،

