"برنامج المهن ِّيين الشباب"من "ساب"يستقطب المصريين الواعدين
البرنامج الطموح الرامي إلى إثراء المهارات التقنية للش ّبان المصريين يسهم باالرتقاء بصناعة التقنية المعلوماتية المصرية
ويدعم تطوير أعمال "ساب" بمصر نحو المستقبل
القاهرة ،جمهورية مصر العربية17 ،سبتمبر:2012أكدت اليو َم "ساب ، "SAPعمالقة صناعة حلول األعمال في العالم ،التزامها المطلق باالرتقاء بقدرات الشبّان المصريين
الواعدين وإيجاد فرص عمل مُجزية لهم بقطاع التقنية المعلوماتية اآلخذ بالتوسّع في مصر ،حيث استقطب "برنامج المهنيِّين الشباب" الذي ترعاه "ساب" عشرين طالبا ً وشابا ً
مصريا ً ممَّن أثبتوا جدارتهم لاللتحاق بالبرنامج .
إذ تنافس لاللتحاق بالبرنامج أكثر من  300طالب وشاب رشحتهم نخبة من الجامعات والشركات والمؤسسات المصرية ،وبعد تطبيق معايير اختيار صارمة ودقيقة شملت سلسلة
من المقابالت الشخصية واختبارات االستعداد متعدِّدة األوجه ،رحَّ بت "ساب" بانضمام أفضلهم إلى البرنامج الطموح الذي يستمر لعامين بمقرِّ ها في القاهرة .
والقت جهود "ساب" المتمثلة بإيجاد فرص عمل مجزية من خالل "برنامج المهنيِّين الشباب" إشادة واسعة في أوساط المعنيِّين بمصر ،الس ّيما أن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء"يشير في تقرير صادر عنه إلى أن نسبة البطالة تناهز  12بالمئة ،بل تصل إلى نحو  25بالمئة بين الشبّان .
وتكمن أهمية "برنامج المهنيِّين الشباب" في أن الملتحقين به سيخضعون لتدريب مكثف في أحدث حلول األعمال من "ساب" ،وفي طليعتها حلول تخطيط الموارد المؤسسية،
وحلول التنقليّة ،والحَ ْو َسبَة ذات الذاكرة المتضمَّنة ضمن منصّة SAP HANA.

كما سيكتسب الملتحقون بالبرنامج معرفة موسَّعة عن مشاريع "ساب" وشركائها وعمالئها بما يعزز خبراتهم ومهاراتهم وكذلك تنافسيتهم في سوق العمل .
وقال محمد عطا ،أحد الطلبة المصريين الملتحقين بالبرنامج" :شر ٌ
ف لي أن أُقبل ببرنامج المهنيِّين الشباب .نحن على عتبة تجربة ثرية لالستفادة من خبرات شركة عالمية عمالقة
في مجال حلول األعمال مثل ساب ،وأنا على ثقة بأن هذه التجربة ستصقل خبراتي وقدراتي بما يعزز تنافسيتي في سوق العمل المصرية واإلقليمية .ال حدود لطموحاتي نحو
المستقبل ،وسيسهم البرنامج في جعل تلك الطموحات حقيقة واقعة ".
ويهدف "برنامج المهنيِّين الشباب" متعدِّد الجوانب إلى إعداد جيل من االستشاريين ذوي الخبرة الواسعة في مجال حلول األعمال ،والمعرفة المعمَّقة بالطبيعة الثقافية واالجتماعية
لبلدان المنطقة ،وذلك في إطار االستراتيجية الطموحة التي أعلنت عنها مؤخراً ،وتمتد على األعوام األربعة القادمة إلثراء الخبرات التقنية المحلية من جهة ،وتعزيز النمو
واالبتكار المُستدا َميْن بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من جهة ثانية .
وقال عمرو غنيم ،المدير التنف يذي في شمال إفريقيا وبالد الشام لدى "ساب"الشرق األوسط وشمال إفريقيا" :يسرّنا أن نرحِّب بالشبان الواعدين الطموحين الملتحقين ببرنامج
المهنيِّين الشباب في مسته ِّل رحلة وتجربة ثرية سيكتسبون خاللها الخبرات والمهارات الكفيلة بدعم تنافسيتهم بسوق العمل طوال حياتهم المهنية ،متطلِّعين إلى أن يسهم البرنامج
بتعزيز خدماتنا ومنظومة شركائنا .ومن منظور عالم األعمال ،نحن ملتزمون بأن نوجِّ ه اهتمامنا وجهودنا نحو بناء القدرات بين الشبّان الواعدين ،من أجل تحقيق أفضل أثر ممكن
على سوق العمل في مصر ".
مقطع فيديو للطالب في اليوم األول من البرنامج http://youtu.be/V4JT3g3jCEc

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 استراتيج ية 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
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