"جامعة المستقبل في مصر" تنضم إلى برنامج "تحالف الجامعات" المنبثق عن شركة  SAPالعالمية
منوهة بأهميته في تعزيز تنافسية
الجامعة الخاصة الريادية تشيد بالبرنامج الذي ترعاه عمالقة صناعة حلول األعمال ِّ
خريجيها في سوق العمل المصرية والعالمية
ِّ
القاهرة ،جمهورية مصر العربية 6 ،يونيو : 2012انضمَّت "جامعة المستقبل في مصر" إلى برنامج" تحالف الجامعات "الذي ترعاه عمالقة صناعة برمجيات األعمال SAP
وذلك انطالقا ً من حرصها على رَ ْفد قطاع التقنية المعلوماتية بمصر بخرِّيجين مؤهلين قادرين على االرتقاء به وتوطيد مكانته في األمد البعيد .

ففي إطار برنامج "تحالف الجامعات" الذي يمثل مبادرة تقنية عالمية سيتمّ تزويد أعضاء الهيئة التدريسية بـ"جامعة المستقبل في مصر" ب األدوات والموارد الضرورية التي تمكنهم
من تعريف طلبتهم ،عن كثب ،بأهمية التقنية في تسهيل تكامل عم ليات األعمال والتفكير بطريقة استراتيجية ،وكذلك تزويد الطلبة بالمهارات التي تعزز تنافسيتهم في سوق العمل
المصرية والعالمية فو َر تخرجهم .
ويبلغ عدد أعضاء برنامج "تحالف الجامعات" بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 27جامعة وكلية ،فيما تعتزم شركة  SAPمضاعفة هذا الرقم خالل األعوام األربعة
القادمة .
وتستفيد الجامعات والكليات األعضاء ببرنامج "تحالف الجامعات" من حزمة حلول األعمال من SAPالتي تشمل حلول تخطيط موارد المؤسسات  SAP ERP.وتدعم هذه
الحزمة الشاملة والمتكاملة تخصصات األعمال والهندسة وتقنية المعلومات بالجامعات والكليات المشاركة ،كما تم ِّكن طلبتها من تحويل النظريات إلى تطبيقات عملية تعزز رؤيتهم
ومعرفتهم في مجال التقنية المعلوماتية المصمَّمة لدعم األعمال ،باالستعانة بالعروض الحية والتمارين وح ّل المسائل ودراسات الحالة والبرامج البحثية .
وقااللبروفيسور عبادة سرحان ،رئ يس"جامعة المستقبل في مصر"" :حاجة مصر للتنمية وفق معايير عالمية تستلزم أن يكون نظام التعليم العالي لدينا ديناميا ً وراعيا ً لالبتكار
والرؤية االستشرافية وروح الريادة في األعمال ".

وتابع قائ ً
ال" :وتتوافق فلسفتنا التعليمية تماما ً مع رسالة ورؤية برنامج تحالف الجامعات الذيترعاه شركة ، SAPونحن واثقون من أن البرنامج سيسهم في إثراء تجربة طلبتنا
واالرتقاء بمستوى خرّ يجينا بما يجعلهم األجدر بشغل المناصب القيادية في عالم األعمال والهيئات الحكومية المرموقة ،واالضطالع بدور مهم في تحقيق مصر لرؤيتها وأهدافها
نحو المستقبل ".
يُشار إلى أن "جامعة المستقبل في مصر" تأسَّست عام  2006على يد د .حسن عزازي كجامعة خاصة ريادية تهدف إلى اإلسهام في التنمية االجتماعية والثقافية والتقنية في
مصر وبلدان المنطقة ،وقد أبرمت في هذا اإلطار شراكة مع العديد من الجامعات األمريكية والعالمية العريقة .
من جهته ،قال عمرو غنيم ،مدير عام  SAPفي مصر" :جامعة المستقبل في مصر مؤسسة أكاديمية لها رؤيتها ودورها في إثراء المسيرة التنموية بمصر والمنطقة .وتتميز
الجامعة بفلسفتها القائمة على تمكين طلبتها من االنخ راط في القضايا الحيوية واكتساب المهارات والقدرات الضرورية التي تؤهلهم لمناصب قيادية مرموقة في المستقبل .وتفخر
 SAPبأن تدعم الجامعة في تحقيق تطلعاتها ،ونحن واثقون من أن تعاوننا معها سيصبّ في مصلحة طلبتها وخرّ يجيها ،مثلما سيسهم في دعم قطاع التقنية المعلوماتية اآلخذ
بالتطور بوتيرة متسارعة في مصر ".
معلومات للمحرِّرين
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
معلومات حول جامعة المستقبل
تعد جامعة المستقبل ،من الجامعات الخاصة الواعدة في مصر ،تم إنشاؤها في العام  2006بموجب القرار الرئاسي  2006/245في إطار القانون رقم  1992/101واألنظمة
التنفيذية  2002/219وهي من الجامعات الخاصة الرائدة وتقع في قلب مدينة القاهرة الجديدة ،وتبذل الجامعة كل الجهود لتحقيق التميز في التعليم واألبحاث والخدمات .
وتتمثل مهمة الجامعة وأهدافها في تقديم التعليم الشامل عالي الجودة لطالبها ،وتشجيعهم على البحث واالستكشاف ،مما يساهم في تحقيق تطلعات الجامعة في دعم الخريجين
ليكونوا قادة المستقبل .وتقدم جامعة المستقبل لطالبها بيئة إبداعية تساعدهم على إدراك الفرص واإلمكانات التي يمكن أن ينهلوها من الجهاز التدريسي المميز ،مما يؤهلهم
إلحداث التغيير اإليجابي في مجاالتهم بعد التخرج .
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع : http://www.futureuniversity.edu.eg

