«جامعة الملك سعود» تنضم إلى برنامج «تحالف الجامعات »
التابع لشركة  SAPالعالمية
دكتور عبدهللا العثمان :العلم والمعرفة هما ركيزتان لتقدّم المملكة وتعزيز سمعتها ومكانتها إقليميا ً وعالميا ً المدير التنفيذي
لدى  SAPفي المملكة :البرنامج سيتيح لطلبة الجامعة اكتساب األدوات الالزمة لدعم قطاع التقنية المعلوماتية اآلخذ في
سع بوتيرة متسارعة
التو ُّ
الرياض ،المملكة العربية السعودية  - 19يناير  2011 -أبرمت مؤخرا ً «جامعة الملك سعود» اتفاقا ً مع عمالقة صناعة برمجيات األعمال  SAPلالنضمام إلى برنامج «تحالف
الجامعات» الذي ترعاه الشركة العالمية ،ليغدو خريجو «جامعة الملك سعود»  ،بفضل ما يكتسبونه من معرفة مُعمقة وواسعة في التقنية المعلوماتية الفائقة ،مؤهلين بالشكل األمثل
لدعم النهضة االقتصادية الشاملة بالمملكة وتدعيم جهودها الرامية إلى تنويع قاعدتها االقتصادية ،األمر الذي سيكفل إيجاد فرص مُجزية لخدمات التقنية المعلوماتية على امتداد
قطاعات رئيسية مختلفة .
يُشار إلى أن «جامعة الملك سعود» هي أقدم جامعة سعودية إذ تأسَّست عام 1377
هجرية ( 1957ميالدية) ،وتتمثل رؤية الجامعة في أن تكون مؤسسة تعليمية على
مستوى عالمي وأن تتخذ دوراً رائدا ً في دعم وتطوير اقتصاد المعرفة في المملكة ،من
خالل نشر التعليم وتعزيز مفهوم اإلبداع ،واالستخدام األمثل ألفضل التقنيات المتطورة،
والشراكات الدولية الفاعلة ،كما تهدف الجامعة إلى تزويد طالبها بأرقى المستويات
التعليمية ،ودعمهم إلجراء األبحاث الهامة فيما يخدم مصلحة المجتمع المحلي
والعالمي .
كما تع ُّد خامس مؤسسة أكاديمية سعودية تنضمُّ إلى برنامج «تحالف الجامعات» من
 ،SAPبعد انضمام كل من« :كلية الجبيل الصناعية» و«كلية ينبع الصناعية»
و«جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» و«الكلية التقنية بالدمام» .وينضمُّ طلبة
«جامعة الملك سعود» إلى قرابة  150,000طالب وطالبة في  700مؤسسة جامعية
حول العالم ممَّن يكتسبون اليوم عبر البرنامج المذكور معرفة معمَّقة وموسَّعة في مجال
حلول  SAPالمتكاملة .
وفي هذا السياق ،قال عبدالرحيم باوزير ،المدير التنفيذي لدى  SAPالمملكة العربية
السعودية" :من المعروف عالميا ً أن المملكة العربية السعودية تملك اقتصاداً راسخا ً
صعُد كافة ،ونحن في  SAPملتزمون بإعداد
وآخذاً في النمو بوتيرة متسارعة على ال ُّ
جيل من الخريجين المؤهلين تقنيا ً والقادرين على دعم البنية التحتية للتقنية المعلوماتية
في المملكة على النحو الذي يرفد القاعدة االقتصادية السعودية التي تشهد تطورات
متالحقة ".
ويمثل برنامج «تحالف الجامعات» مبادرة عالمية ريادية هدفها تزويد أعضاء الهيئة
التدريسية باألدوات والموارد الضرورية التي تمكنهم من تعريف طلبتهم ،عن كثب،
على أهمية التقنية في تسهيل تكامل عمليات األعمال والتفكير بطريقة استراتيجية،
وكذلك تزويد الطلبة بالمهارات التي تعزز تنافسيتهم في سوق العمل فورَ تخرجهم .
من جهته ،قال الدكتور عبدهللا العثمان ،مدير «جامعة الملك سعود»" :ارتكز تقدُّم
المملكة دوما ً إلى العلم والمعرفة .ونحن واثقون من أن برنامج تحالف الجامعات التي
عبدالرحيم باوزير ،المدير التنفيذي لدى  SAPالمملكة العربية السعودية
ترعاه الشركة العالمية  SAPسيحقق فوائد جمة لطلبتنا ويسهم في إعداد جيل من
خبراء التقنية المعلوماتية يتسم بمعرفته المعمَّقة في هذا المجال ليشكل الدعامة الرئيسية للبنية التحتية التقنية في المملكة ".
جدي ٌر بالذكر أن الجامعات والكليات األعضاء في برنامج «تحالف الجامعات» الذي ترعاه شركة  SAPالعالمية تملك حقا ً حصريا ً لالستفادة بشكل كامل من حلول األعمال من
SAPفي قاعات المحاضرات من أجل إتاحة الفرصة أمام الطلبة لتطبيق النظريات ال تي يتعلمونها في مجال حلول األعمال عبر التطبيقات العملية ،وحل المسائل ،ودراسات
الحالة ،والبرامج البحثية المتخصِّصة .وعند تخرجهم ،يملك الطلبة فهما ً واضحا ً ومُعمقا ً حول دور الحلول التقنية في تسهيل عمليات األ عمال المتكاملة وتحقيق االنسيابية المثالية
على امتداد ها ،وكذلك دورها في تعزيز التفكير بطريقة مبتكرة ،وهذا في مُجمله سيعزز فرصهم للحصول على الوظائف العُليا المرموقة التي يطمحون إليها عند تخرجهم .
كما تستفيد 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 .

ومن خالل التعرُّف على حلول  SAPوتجربتها بشكل مباشر سيتمكن طلبة «جامعة الملك سعود» ،وكافة الجامعات والكليات األعضاء في برنامج «تحالف الجامعات» ،من
امتالك المعرفة المتخصِّصة حول أهمية التقنية الحديثة في دعم األعمال على امتداد عمليات محورية مخت لفة مثل المحاسبة واإلشراف ،وإدارة الموارد البشرية ،وتخطيط
المشروعات ،وإدارة المرافق التصنيعية والمواد ،والمبيعات والتوزيع وغيرها الكثير .

(من اليمين إلى اليسار) عبدالرحيم باوزير ،المدير التنفيذي لدى  SAPالمملكة العربية السعودية ،والدكتور عبدهللا السلمان ،عبدهللا السلمان وكيل جامعة الملك سعود للشؤون
التعليمية واألكاديمية ،خالل التوقيع على االتفاقية .

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 األعمال الدقيقة والمفصلة 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 تحقيق الربحية 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 حلول تخطيط موارد المؤسسات ،وحلول استقصاء معلومات األعمال ،والتطبيقات ذات الصِّلة .
كافة البيانات الواردة بهذه الوثيقة والتي ال تمثل حقائق تاريخية تُع ُّد بيانات استشرافية كما عرَّ فها قانون  Private Securities Litigation Reform Actلعام 1995
بالواليات المتحدة األمريكية .وتهدف مفردا ٌ
ت مثل "تتوقع" و"تعتقد" و"تقدِّر" و"تتنبأ" و"تعتزم" و"قد" و"تخطط" و"تنوي" و"سوف" ،وما في حُكمها من مفردات ترد في سياق
الحديث عن شركة ، SAPإلى التعبير عن الطبيعة االستشرافية لمثل هذه البيانات .وشركة  SAPغير مُلزمة بتحديث البيانات االستشرافية 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 حد بعيد عن التوقعات.
وتناقش الوثائق التي قدمتها شركة  SAPإلى هيئة األوراق المالية والتداوالت األمريكية) ، (SECبشكل مفصل ،العوامل التي قد تؤثر في النتائج المالية المستقبلية للشركة،
ومنها أحدث تقرير سنوي قدمته 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
لمعاينة وتنزيل مقاطع أرشيفية معيارية وصور صحفية رقمياً ،يُرجى اتباع الوصلة التالية : www.sap.com/photos .كما تتوافر هنا مواد فائقة الدقة للقنوات اإلعالمية.
لمعاينة أخبار مصورة حول المواضيع المختلفة ،يُرجى اتباع الوصلة التالية  ، : www.sap-tv.comويمكنكم من خالل الموقع المذكور تضمين أفالم في صفحة الويب الخاصة
بكم ،وتبادل األفالم عبر وصالت الرسائل اإللكترونية ،واالشتراك بالخدمة اإلخبارية التلقائية RSS.
لتتبع 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+ ،

