جامعة بيرزيت ُتعزز من فرص توظيف الخريجين بتوفير أحدث الدورات التدريبية التقنية
رئيس الجامعة ُيشيد بالمبادرة ويصفها بأنها " ُمتخصصة و ُمم ّكنة للطالب"
رام هللا ،فلسطين
انضمت جامعة بيرزيت إلى "برنامج SAPالعالمي لتحالف الجامعات" كجزء من سعيها المتواصل لضمان نجاح طالبها بعد تخرجهم في أسواق العمل التقنية العالمية .
تزود المبادرة جامعة بيرزيت باألدوات والموارد الالزمة
بدعم من "الوكالة األلمانية للتعاون الدولي )" (GIZو"اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية"(بيتا) ،من المُقرر أن ّ
لتعليم الطالب كيفية تسخير التقنية بهدف دعم األفراد وتمكين العمليات المؤسسية المتكاملة ،وتشجيع التفكيراالستراتيجي ،وهي مهارات حيوية تحتل مكانة بارزة في جهود التنمية
الفلسطينية .
ويشمل "برنامج تحالف الجامعات من " SAPلحد اآلن  27مؤسسة تعليمية من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وتهدف الشركة لمضاعفة هذا العدد خالل األعوام األربعة
القادمة .
ومن خالل دعم تخصصات إدارة األعمال والهندسة وتقنية المعلومات ،يوفر "برنامج تحالف الجامعات" خبرة متخصصة في تقنيات  SAPالرئيسية بما فيها برمجيات تخطيط
موارد المؤسسات) ، (ERPكما تقوم بدمج النظرية بالتطبيق العملي من خالل العرض العملي والحاالت الدراسية واألبحاث .
وفي هذا السياق ،قالت الدكتورة صفاء ناصر الدين ،وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية" :فلسطين بحاجة إلى شراكات مُبتكرة ما بين القطاع التعليمي والقطاع
لتزود الطالب بأساس صلب وعملي ومستقبلي لضمان نجاحهم في أسواق العمل ".
الخاص ّ
وأضافت د .ناصر الدين" :فمن التقنيات النقالة والحوسبة السحابية إلى الحوسبة المبيتة في الذاكرة الحاسوبية والبرمجيات المستخدة يوميا ً مثل برمجيات تخطيط موارد
المؤسسات ،جميعها مهارات مهمة يُمكن توظيفها تحتاجها كافة القطاعات ،وليس هُناك أفضل من شركة  SAPلتعليم طالبنا في هذه المجاالت ".
وسيتم تقديم البرنامج في مركز نجاد زعني للتميز في تكنولوجيا المعلومات بجامعة بيرزيت الذي تم تأ سيسه لتشجيع األبحاث والتنمية واالبتكار والتدريب والخدمات االستشارية
في تخصص تكنولوجيا المعلومات ،وكي يكون جسرا ً ما بين الجامعة والمجتمع المحلي .
في هذا السياق ،قال الدكتور خليل هندي ،رئيس جامعة بيرزيت" :تتمحور أهداف جامعة بيرزيت في تطوير الموارد األهم بالنسبة للمجتمع ،أال وهم األفراد ".
وأضاف د .هندي"" :وللقيام بذلك بشكل وبتأثير مستمر فنحن بحاجة النتاج وسائل تعليمية محفزة ومُدركةلالحتياجات الرئيسية وأفضل الممارسات بالنسبة للشركات والمؤسسات
في جميع أنحاء العالم .وقد عثرنا على الشريك المثالي في  SAPلتقديم الم وارد التي من شأنها تمكين طالبنا خارج حدود الفصل الدراسي .هذا هو التدريب العملي المُتخصص
والمُم ُكن بالنسبة للطالب ونحن متحمسون جدا ً إلطالق هذه المبادرة ".
ويعود تاريخ جامعة بيرزيت إلى العام  ،1924إذ تُعد أول مؤسسة تعليمية يتم تأسيسها مُتخصصة في التعليم العالي في فلسطين .
ويرتاد الجامعة حاليا ً أكثر من  9000طالب ،وتقدم شهادات في الدراسات العليا والبكالوريوس من خالل ثمان كليات هي :اآلداب ،التجارة واالقتصاد ،الهندسة ،العلوم ،الحقوق
واإلدارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والتمريض والمهن الطبية المساعدة ،والدراسات العليا .
باإلضافة إلى برامجها األكاديمية ،توفر الجامعة المعاهد األكاديمية والمراكز والبرامج المُعدة لتطوير ودعم البرامج المجتمعية التي تُسهم في التنمية المستدامة في فلسطين .
وتحصل الجامعة على دعم من العديد من الفلسطينيين والعرب والمراكز والمؤسسات الدولية واألفراد .
وتعليقا على ذلك ،قال عمرو غنيم ،المدير التنفيذي لدى  SAPفي شمال أفريقيا ودول شرقي البحر المتوسط" :لطالما كانت جامعة بيرزيت في طليعة التميز التربوي في هذا
الجزء من العالم وتنتج طالباًموهوبون يتمتعون بتصميم على تحسين المجتمع في كل من فلسطين وخارجها ".
وأضاف غنيم" :يتوافق برنامج  SAPلتحالف الجامعات تماما مع المبادئ الرائعة لجامعة بيرزيت ،إذ أنه يوفر نقطة انطالق فريدة لمهارات وخبرات مناسبة لشغل وظائف
مؤثرةضمن قطاعات متعددة ".
من ناحيته قال أندرياس بالدوين ،مدير مبيعات التحالف لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا" :أصبح لدينا بالفعل عدد ال بأس به الشركات المؤهلة مسبقا ً من شركات
تكنولوجيا المعلومات المحلية الواعدة في مختلف أنحاء فلسطين إلبرام شراكات مع ، SAPوال شك أن العديد من هذه الشركات ستقوم بتوظيف الطالب من جامعة بيرزيت
لخبرتهم المسبقة في إدارة مشاريعنا ضمن الوقت والميزانية المُحددة .إن أسكال التعاون هذه هي من أهم أساليب توسيع رقعة شركاءنا ،واستنادا الى المواهب التي حصلت على
شرف معاينتها من كل من الطالب ورجال األعمال المحليين ،ال شك لدي أن المستقبل سيكون مليئا ً بالمواهب والطاقات الكامنة ".

من اليمين إلى اليسار :أندرياس بالدوين ،مدير مبيعات التحالف لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا ،الدكتورة صفاء ناصر الدين ،وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،البروفيسور خليل هندي ،رئيس جامعة بيرزيت ،ابراهيم أبو قطيش ،مد ير مركز نجاد زعني للتميز في تكنولوجيا المعلومات ،جامعة بيرزيت .

من اليمين إلى اليسار :ابراهيم أبو قطيش ،مدير مركز نجاد زعني للتميز في تكنولوجيا المعلومات ،جامعة بيرزيت ،عبير حزبون ،المدير التنفيذي لهيئة شركات التقنية
الفلسطينية ،أندرياس بالدوين ،مدير مبيعات التحالف لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا ،البروفيسور خليل هندي ،رئيس جامعة بيرزيت ،كريستيان ،جيتزليسبرغر ،من
المكتب التمثيلي للخارجية األلمانية ،الدكتورة صفاء ناصر الدين ،وزيرة االتصاالت وتكنولو جيا المعلومات في السلطة الفلسطينية ،الدكتور صبري صيدم ،مستشار الرئيس
الفلسطيني لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .
عن الشركة العالمية SAP
المزود الرائد عالميا ً بالحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة الدَّاعمة لألعمال ،إذ توفر التطبيقات
ِّ
شركة(، SAPمدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول)SAPهي
والخدمات الفائقة التي تم ِّكن الشركات على اختالف أحجامها وأعمالها من أن تديرَ أعمالها وعملياتها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة
المستخدمين ،وتساعدهم على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  190,000عميل حول
العالم (بما فيهم عمالء شركة "ساكسيس فاكتورز" بعد االستحواذ عليها) للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .لمزيد من المعلومات ،تُرجى
زيارة موقع الشركة على اإلنترنت : www.sap.com.
لمتابعة أخبار  SAPعلى موقع تويتر : @sapnews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
واليس الستشارات التسويق
هاتف : +971 5015110
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com
حول جامعة بيرزيت
جامعة بيرزيت مؤسسة أكاديمية عربية فلسطينية ،يشرف عليها مجلس أمناء مستقل يقرر سياساتها ويتحمل مسؤولياتها ،وهي المنشأة األولى للتعليم العالي في فلسطين .
ساهمت الجامعة وعلى مر مراحل تطورها و اتساعها في تهيئة الطلبة ليكونوا مواطنين فاعلين في مجتمعهم ،قادرين على تحمل مسؤولياتهم تجاه مجتمعهم ،إضافة إلى تقوية
صلتهم بمجتمعهم و تنمية روح التعاون فيما بينهم ،في إطار مبدأ التفاعل الديموقراطي المبني على أساس احترام اآلخرين .
لعبت الجامعة – منذ تأسيسها – دورا محوريا ًفي تأهيل وتنمية القدر األكبر من موارد ومصادر المجتمع المحلية والسيما البشرية منها ،وذلك عبر ما تقدمة الجامعة من برامج
تعليمية بحثية وتدريبية متخصصة في حقول تكنولوجيا المعلومات والهندسة والعلوم ،وعلى صعيد السياسة واإلدارة واالقتصاد .كل ذلك بالتوازي مع جهود معاهدها ومراكزها
الموجودة سواء داخل الحرم الجامعي أم خارجه ،في خدمة المجتمع الفلسطيني وتطوره االقتصادي واالجتماعي .
يتم توسيع الحرم الجامعي لغايات تجهيز الجامعة لتلبية االحتياجات المتنامية والمتعلقة بالتعليم العالي في المجتمع الفلسطيني .في نفس الوقت ،تواصل المراكز والمعاهد المجتمعية
التابعة لجامعة بيرزيت تعزيز وتطوير مهامها من خالل بحوث مكث فة وموجهة للسياسات التي تساعد على التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية في فلسطين .
تمنح الجامعة العديد من الدرجات العلمية في المرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا عبر كلياتها الثمانية :أآلداب ،التجارة واالقتصاد ،الهندسة ،العلوم ،الحقوق واإلدارة العامة،
تكنولوجيا المعلومات ،التمريض والمهن الصحية المساندة والدراسات العليا .
تمنح برامج الدراسات العليا الحاصلين على البكالوريوس شهادة الدبلوم والماجستير في التخصصات التالية :الدراسات العربية المعاصرة ،التاريخ العربي – أإلسالمي ،التربية،
علم أالجتماع ،الدراسات الدولية ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،االقتصاد ،الحقوق ،الصحة العامة والمجتمعية ،هندسة البيئة والمياه ،العلوم البيئية والم ائية،النوع االجتماعي،
القانون والتنمية ،إدارة األعمال ،اإلحصاء التطبيقي ،الحوسبة العلمية ،التخطيط والتصميم العمراني والعلوم الطبية والمخبرية .
كما تمنح الجامعة أيضا ً شهادتي دبلوم عالي في الرعاية الصحية األولية (إشراف وتدريب) وفي النوع االجتماعي ،القانون والتنمية .هذا باإلضافة إلى البرامج األكاديمية المنبثقة
عن المعاهد والمراكز المختلفة والتي تهدف إلى تطوير ودعم البرامج المجتمعية ذات العالقة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين .
تتلقى جامعة بيرزيت دعمها من هيئات و مؤسسات فلسطينية عربية وعالمية مهتمة بالتعليم العالي في فلسطين ،إضافة إلى إسهامات شخصية من بعض الممولين العرب
واألجانب .هذا الدعم مكن الجامعة من مواصلة تطورها واتساعها المستمر إلى يومنا هذا .

لغة الجامعة الرسمية هي العربية ،مع أن مواد عدة تدرس باللغة اإلنجليزية .يتكون العام الدراسي من فصلين دراسيين مدة كل منهما  16أسبوعاً .وتعقد الجامعة خالل العطلة
الصيفية ،وحسب اإلمكانات المتوفرة ،دورة صيفية مدتها  8أسابيع  .تعطل الجامعة يومي الجمعة واألحد من كل أسبوع ويعلن عن العطل الرسمية األخرى في تقويم الجامعة
األكاديمي في بداية كل عام دراسي .
تتبع الجامعة نظام التعليم الحر الذي يتيح للطالب فرصة لدراسة المساقات المطلوبة للتخصص ،وفي الوقت ذاته اختيار مواد أخرى من خارج حقل تخصصه تنمية لثقافته وتلبية
لميوله الشخصية وذلك ضمن نظام الساعات المعتمدة .
حول مركز نجاد زعني للتميز في تكنولوجيا المعلومات
تم إنشاء مركز نجاد زعني للتميز في تكنولوجيا المعلومات في العام  2008بهدف تطوير وتسهيل وتسريع تطوير المنتجات والخدمات المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات في
فلسطين من خالل خلق وتمكين بيئة مرتكزة على أحسن الممارسات الدولية ،وتقوية القدرة البحثية لدى الهيئة التدريسية والطلبة من خالل تطبيق أفكارهم في الشركات الناشئة
وتسويق البحث واكتساب الخبرة من خالل التدريب والعمل إلى جانب منشآت القطاع الخ اص والمبادرين الذين سيتخذون من المركز مقرا لهم ،وتحفيز المبادرات والنشاطات
المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات .
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع : http://home.birzeit.edu/nzitce.

