حرصا على توظيف آخر منجزات التقنية وتوفير أفضل الخدمات التعليمية لطالبها
كليات التقنية العليا توفر التدريب التخصصي على أحدث حلول تقنية المعلومات لبرامج إدارة األعمال من شركة «ساب»
9يناير  , 2013دبي ،اإلمارات العربية المتحدة :انطالقا من حرص كليات التقنية العليا على على توظيف و استثمار آخر منجزات التقنية مستفيدة من خبرات عالمية متنوعة من
حيث المجاالت و الخبرات بهدف توفير أفضل الخدمات التعليمية في مختلف التخصصات توفر الكليات التدريب التخصصي على أحدث حلول تقنية المعلومات لبرامج إدارة
األعمال من «ساب ) » (SAPلعشرين من أعضاء هيئة التدريس في برامج إدارة األعمال العاملين في جميع كلياتها المنتشرة على مستوى الدولة .

ً
كنتيجة للبرنامج التجريبي الناجح
وتأتي هذه المبادرة اإليجابية ،التي من شأنها أن تساعد على تطور عملية تأهيل الطلبة لاللتحاق بسوق العمل على الصعيدين المحلي والعالمي،
الذي يتم تقديمه في كلية دبي للطالبات منذ شهر أبريل  .2012و عليه فان خريجي العام الدراسي  2014-2013سيكونون مزودين بأحدث المهارات المتطورة في العديد من
حلول تقنية المعلومات لبرامج إدارة األعمال من «ساب» ،والتي تنطبق على أكثر من  25من قطاعات العمل المختلفة ،بما في ذلك النفط والغ از ،والمشتريات ،واألعمال
المصرفية ،والمبيعات ،والتسويق ،والموارد البشرية ،وإدارة سلسلة التوريد .
من أهم مقومات النجاح للبرنامج إكساب الطلبة الخبرة في العمل التطبيقي في الفصل الدراسي والمختبر في مجال حلول تقنية المعلومات لبرامج إدارة األعمال من شركة
«ساب» ،مما يتوافق مع أسلوب التعليم بالممارسة الذي تقوم عليه عملية التدريس في كليات التقنية العليا .وتشمل مزايا البرنامج الحصول على تراخيص برامج الكمبيوتر،
وورش العمل التدريسية ،والمؤتمرات لألساتذة ومواد المساقات وغيرها من الوسائل التدريسية .
"نعول على هذه الشراكة مع ساب لتمكين طالب برامج إدارة األعمال والتقنية المعلوماتية بكليات التقنية
ِّ
من جانبه ،قال د .هاورد ريد ،كبير مديري مجمع «كليات التقنية العُليا»:
العُليا من إثراء تجربتهم التعليمية واالرتقاء بقدراتهم في مجال التقنية المعلوماتية واألعمال .وعلى وجه التحديد ،سيستفيد طالب برامج إدارة األعمال من التدريب في مجال حلول
تخطيط موارد المؤسسات من «ساب»  ،األمر الذي سيردم الفجوة بين الدراسة النظرية والمتطلبات العملية لمهنة المستقبل .نولي أهمية خاصة لتعاوننا مع «ساب» ،متطلعين إلى
َش ْغل خرِّ يجينا ،عن استحقاق ،العديد من المناصب المتصلة بحلول تخطيط الموارد المؤسسية ".
ويشكل المشروع جزءا ً من برنامج برنامج «تحالف الجامعات» الذي ترعاه عمالقة صناعة حلول األعمال «ساب» حول العالم المصمم خصيصا ً لدعم برامج إدارة األعمال
والهندسة وتقنية المعلومات .والجدير ذكره أن عددا ً من الجامعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة تنتمي إلى عضوية برنامج «تحالف الجامعات»  ،منها كليات التقنية العليا .

وقال نِكْ ناننغتون ،نائب المدير المشارك لشؤون البرامج المهنية بـ«كليات التقنية العُليا» " :نحن ماضون في تطوير المنهاج المبتكر المع ِّزز لتنافسية طالب برامج إدارة األعمال
بكليات التقنية العُليا ،وفي هذا اإلطار لم نألُ جهداً في األخذ بكافة السُّبل المتاحة لتع زيز فرصهم الوظيفية بعد تخرُّجهم .تتيح لنا شراكتنا مع «ساب» ،وتوافر األدوات ودراسات
الحالة ذات الصلة ،أن نصمِّم مشاريع ترفد فه َم طالبنا لدور المعلومات في دعم اتخاذ القرارات المؤسسية .ونأمل أيضا ً أن نستفي َد من موارد «ساب» إلطالق مشاريع متعدِّدة
التخصصات يضطلع خاللها طالب العلوم الحاسوبية والمعلوماتية بدور مستشارين لزمالئهم من طالب إدارة األعمال ".
من جانبه ،قال قيس غرايبة ،المدير التنفيذي في اإلمارات العربية المتحدة لدى «ساب الشرق األوسط وشمال أفريقيا»" :ساب ملتزمة بتعزيز مهارات الطالب الجامعيين في
اإلمارات و تحسين فرصهم في سوق العمل بعد تخرُّجهم .ونحن واثقون من أن مبادرة التدريب الطموحة ستسهم في تأهيل جيل من الخرِّيجين ممَّن سيتركون بصمتهم في النهضة
الشاملة والمستدامة التي تشهدها البالد ".
عن الشركة العالميةSAP
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  197,000عميل حول العالم
(بما فيهم عمالء شركة "ساكسيس فاكتورز" بعد االستحواذ عليها) للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
وفازت  SAPبجائزة أفضل مزود للبرمجيات في العام  2012ضمن جوائز التقنية العربية التي تقدمهاشركة «آي تي بي  »ITBللنشر .كما حازت على جائزة اإلنجاز في
قطاع تقنية االتصاالت والمعلومات التي تمنحها مجلة «أخبار الكمبيوتر في الشرق األوسط ».
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

