"جامعة الملك خالد» تنضم إلى برنامج "تحالف الجامعات» المنبثق عن شركة  SAPالعالمية
منوها بأهميته في تعزيز ريادة الخريجين في قطاع
المشرف العام على تقنية المعلومات بالجامعة يشيد بالبرنامج العالمي ِّ
األعمال والقطاع الحكومي
أبها ،المملكة العربية السعودية 5،نوفمبر : 2012انضمَّت «جامعة الملك خالد» إلى برنامج« تحالف الجامعات »الذي ترعاه عمالقة صناعة برمجيات األعمال  SAPوذلك
انطالقا ً من حرصها على رَ ْفد قطاع التقنية المعلوماتية بالمملكة بخرِّ يجين مؤهلين قادرين على االرتقاء به وتوطيد مكانته في األمد البعيد .
ففي إطار برنامج «تحالف الجامعات» الذي يمثل مبادرة تقنية عالمية سيت ّم تزويد أعضاء هيئة تدريس بـ«جامعة الملك خالد» باألدوات والموارد الضرورية التي تمكنهم من
تعريف الطالب ،عن كثب ،بأهمية التقنية في تسهيل تكامل عمليات األعما ل والتفكير بطريقة استراتيجية ،وكذلك تزويد الطالب بالمهارات التي تعزز تنافسيتهم في سوق العمل
السعودية فورَ 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 طالبها 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 .
وقال الدكتور عبد هللا آل محيا ،المشرف العام على اإلدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد" :إن التطور والنمو السريعين في المملكة العربية السعودية ،دفع الطلب
على نظام متقدم للتعليم العالي يتسم بالسرعة ويرعى االبتكار والرؤية االستشرافية وروح الريادة في األعمال ".
وتابع قائ ً
ال" :وتتوافق فلسفة جامعة الملك خالد التعليمية مع رسالة ورؤية برنامج تحالف الجامعات الذي ترعاه شركة ، SAPونحن واثقون من أن البرنامج سيسهم في إثراء
تجربة طالب الجامعة واالرتقاء بمستوى الخريجين بما يجعلهم األجدر بشغل المناصب القيادية في عالم األعمال والهيئات والجهات الحكومية المرموقة ،واالضطالع بدور مهم
في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في التوجه نحو اقتصاد المعرفة ".
وحققت «جامعة الملك خالد» نموا ً سريعا منذ تأسيسها في العام  1998م لتعزز موقعها كواحدة من أكبر المؤسسات التعليمية في منطقة الشرق األوسط ،وتضم الجامعة  70ألف
طالبا ً ي توزعون على عدة كليات منها كلية علوم الحاسب ،والعلوم ،والطب والهندسة ،كما تضم الجامعة عمادة للتعلم االلكتروني في إطار جهودها المتواصلة والرامية إلى تقديم
أحدث األساليب العلمية لتطوير وتحديث العملية التعليمية في المملكة .
وبدوره قال أحمد الفيفي  ،المدير التنفيذي لشركة  SAPفي المملكة العربية السعودية :إن وعي مسؤولي «جامعة الملك خالد» ألهمية تبني أحدث تقنيات المعلومات ورغبتهم
الكبيرة في وضعها بين أيدي طالبهم هو أمر في غاية األهمية .وكلنا ثقة بأن تعاوننا مع الجامعة من خالل برنامج تحالف الجامعات من  SAPسيكون له أثراً كبيرا لتحقيق
األهداف المشتركة بتزويد الخريجين بأفضل المهارات والقدرات التي تتيح لهم المساهمة في بناء مستقبل مشرق لبلدهم ".
التعليق على الصورة :من اليسار الى اليمين الدكتور سعد العمر ،نائب المشرف العام على اإلدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد ،الدكتور عبد هللا آل محيا،
المشرف العام على اإلدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد ،و عبدهللا الفاضل ،تنفيذي شركة  SAPفي المملكة العربية السعودية .

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 4 390 1950
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

