كليات التقنية العليا ُت ّ
عزز فرص توظيف الخريجين بتدريبهم على أحدث التقنيات
دبي  24 -ابريل  - 2012وقعت مؤخراً كليات التقنية العليا مذكرة تفاهم مع شركة ساب في الحرم الجامعي لكلية دبي للطالبات بهدف تزويد كلية تقنية المعلومات وإدارة
األعمال بمجموعة من األدوات التعليمية لدعم الخريجين .
وقع االتفاقية عن كليات التقنية العليا مارشال دريموند ،نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا ومن جانب ساب سليم إدّه ،مدير العالق ات الحكومية في ساب الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .
وبموجب مذكرة التفاهم ،ستقوم ساب بتزويد كليات التقنية العليا بمنهاج تعليمي متطور ،باإلضافة إلى توفير أحدث التقنيات واألبحاث األكاديمية ودورات متخصصة ومشاريع
تعليمية مُصممة خصيصا ً للطلبة تهدف إلى تسليحهم بالمهارات الالزمة لحياة عملية في القرن الحادي والعشرين .
ويتيح البرنامج ألعضاء هيئة التدريس تقديم التدريب والتج ارب العملية للطالب على برمجيات ساب .هذا باإلضافة إلى أن البرنامج يوفر إمكانية الحصول على تراخيص
للبرمجيات واالستفادة من ورش العمل ،والمؤتمرات التعليمية لألساتذة الجامعيين ،والمواد التعليمية األخرى للكليات .
كما انضمت كليات التقنية العليا إلى "برنامج ساب لت حالف الجامعات" المرموق ،بهدف تعزيز مهارات طالبها الخريجين لضمان نجاحهم في قطاع التكنولوجيا اإلماراتي سريع
النمو .
وستزود هذه المبادرة كليات التقنية العليا باألدوات والموارد الضرورية لتعليم الطالب على تسخير التقنية لدعم األفراد وتمكين الشرك ات من دمج عملياتها ،ونشر ثقافة التفكير
االستراتيجي ،وهي مهارات حيوية تحتل مكانة بارزة في المخططات التنموية لدولة اإلمارات العربية المتحدة عالمية المستوى .
وفي هذا السياق ،قال نك نانيغتون ،العميد األكاديمي لكلية تكنولوجيا المعلومات في كليات التقنية العليا" :في ظل سعينا المستمر لتطوير برنامجنا لشهادة البكالوريوس في علوم
الكمبيوتر ،نسعى دائما اليجاد فرص مثل هذه لترسيخ التعليم الحقيقي ضمن مناهجنا وتطوير مشاريع تتوافق مع توقعات أصحاب العمل في يومنا هذا ،باإلضافة إلى تزويد طلبتنا
بما يلزمهم من مهارات لدخول سوق العمل الحالي في اإل مارات .وكمحصلة لذلك ،أتمنى أن أرى طالبنا من خريجي إدارة األعمال وعلوم الكمبيوتر يعملون كاستشاريين لبعضهم
البعض من
خالل االستفادة من الموارد التي أتيحت لهم من برنامج تحالف الجامعات لتطوير حلول تساهم في تسهيل األعمال مستندة إلى تقنيات ساب ".
أما سليم إدّه ،مدير العالقات الحكومية في ساب الشرق األوسط وشمال أفريقيا فقال" :كليات التقنيات العليا إحدى أكثر المؤسسات التعليمية المرموقة في الدولة والتي تخرج طلبة
متفوقين مشهود لهم بمهاراتهم وفكرهم وقدرتهم على التأقلم وفقا ً للمتغيرات .وساب فخورة في إضافة بعد جديد إلى ثقافتهم ،ونحن واثقون من أن هذا التعاون سيحقق مساهمات
كبيرة لمجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة في السنوات القادمة ".
من ناحيته قال الدكتور ناصر هاشم ناصيري رئيس قسم علوم الكمبيوتر والمعلومات في كلية دبي للطالبات أن برنامج ساب لتحالف الجامعات يمكن طالب تخصص حلول
األعمال من تجربة اإلدارة الفعلية للمؤسسات وكيف تساعد األنظمة المدمجة على زيادة الكفاءة واالنتاجية والربحية .
وتابع د .ناصري قائالُ" :كما سيطلع طلبة علوم الكمبيوتر والمعلومات على نبذة حول كيفية إدارة األعمال في عالم األعمال الحقيقي ،كي يكونوا مستعدين لدخول حياتهم المهنية.
كما تعزز فرصهم في الحصول على وظائف فورية من شركاء ساب ".
وأشار د .شادي الخمايصة ،عضو هيئة تدريسية في كلية دبي للطالبات ان هذه اإلتفاقية سوف تؤهل العديد من طالب الكليات التقنية العليا بالمهارات العملية لتخطيط موارد
المؤسسات ،حيث أن هنا ك حاجة ماسة من قبل الشركات الكبيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم لهذه المهارات .كذلك سترفع هذه المبادرة من جاهزية خريجينا و زيادة فرص
العمل لهم ،وستساهم في تمكين تلك الشركات للوصول إلى ميزتها التنافسية .
ويضم اآلن برنامج ساب لتحالف الجامعات خمس جامعات إما راتية ،وهم جامعة زايد ،جامعة اإلمارات ،الجامعة األمريكية في الشارقة ،والجامعة األمريكية في دبي ،من أصل
 27جامعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتأمل ساب أن تضاعف هذا الرقم خالل األربع أعوام القادمة .
كما تستفيد الجامعات والكليات األعضاء في برنامج "تح الف الجامعات" من حزمة حلول األعمال من ساب التي تشمل حلول تخطيط موارد المؤسسات ساب "اي ار بي" .وتدعم
هذه الحزمة الشاملة والمتكاملة من حلول األعمال تخصصات األعمال والهندسة وتقنية المعلومات في الجامعات والكليات المشاركة وتم ِّكن طلبتها من تحويل النظريات إلى
تط بيقات عملية تعزز رؤيتهم ومعرفتهم في مجال التقنية المعلوماتية المصمَّمة لدعم األعمال .
تأسست كليات التقنية العليا بمرسوم اتحادي وتعد أكبر مؤسسة للتعليم العالي التخصصي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث تضم الكليات أكثر من  19ألف طالب وطالبة
من مواطني الدولة ،موزعين على  17كلية للطالب والطالبات في أبو ظبي والعين ودبي ورأس الخيمة والشارقة والفجيرة ومدينة زايد .
تطرح كلّيات التقنية العليا أكثر من  90برنامجا ً دراسيا ً تخصصيا ً على مستوى الماجستير ،والبكالوريوس ،والدبلوم العالي ،والدبلوم .وتشمل التخصصات الدراسية إدارة
األعمال ،وتكنولوجيا االتصال التطبيقي ،والتربية ،والهندسة ،والعلوم الصحية ،وتكنولوجيا المعلومات .

كلية دبي التقنية للطالبات
تعتبر كلية دبي التقنية للطالبات --احدى الكليات التابعة لمجمع كليات التقنية العليا --من المؤسسات التعليمية الرائدة في دولة االمارات العربية المتحدة منذ انشائها عام 1989
نظرا لتميزها بربط مخرجات التعليم بشكل علمي وممنهج بسوق العمل المحلية من جهة ،وضبط معايير الجودة والنوعية من جهة أخرى .
يبلغ عدد الطالبات الملتحقات في كلية دبي للطالبات لهذا العام  2300طالبة من مواطنات دولة اإلمارات العربية المتحدة .تقدم الكلية لهؤالء لطالبات مجموعة ممتعة من المناهج
المساقة مهنياً ،متسمة بالجودة العالمية ،تشمل تخصصات في مجال األعمال ،االتصال التطبيقي ،التربية والتعليم ،العلوم الصحية ،تقنية المعلومات اضافة الى طرح برامج
بكالوريوس جديدة كبكالوريوس االتصال المؤسساتي و الهندسة الط بية االحيائية وبرنامج السياحة وتنظيم الفعاليات .
هذا واحتفلت كلية دبي التقنية للطالبات مؤخرا بمرور  20عاما على تاسيسها وبدأت بتقديم برامج البكالوريوس عوضا ً عن الدبلوم العالي؛ تماشيا ً مع متطلبات سوق العمل .وفي
حال لم تتمكن الطالبة من مواصلة دراسة البكالوريو س واضطرت للتوقف عن الدراسة في السنة الثالثة فسيتم منحها شهادة دبلوم عالي .
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وهي مُدرجة في عدّة بورصات عالمية ،في طليعتها بورصتا فرانكفورت ونيويورك تحت رمز التداول  SAP.لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت :
www.sap.com.
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