دعماً للقطاع التقني السعودي وتعزيزاً لفرص توظيف الخريجين ...
شراكة أكاديمية عملية بين جامعة فهد بن سلطان و"ساب "
1أبريل  2013مـ تبوك ،المملكة العربية السعودية

و ّقعت ك ّل من جامعة فهد بن سلطان في تبوك وشركة "ساب" ،عمالقة برمجيات األعمال األلمانية ،اتفاق ية النضمام الجامعة إلى برنامج التحالف الجامعي من "ساب" للتكون
أحدث جامعة في المملكة العربية السعودية تنض ّم إلى هذا البرنامج ذي الشهرة العالمية الواسعة ،بُغية دعم القطاع التقني السعودي وتعزيز فرص توظيف الخريجين .
وتهدف الشراكة المُبرمة إلى منح الطلبة الخرّي جين في جامعة فهد بن سلطان المهارات الالزمة إلضفاء مزيد من القيمة على سوق تقنية المعلومات المزدهرة في المملكة ،بمجرّد
التحاقهم بالعمل .كما تمنح االتفاقية أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة األدوات والموارد الضرورية التي تتيح لهم توضيح الكيفية التي يمكن بها للتقنية تمكين الشركات من اتباع
أسلوب استراتيجي في التفكير وإحداث التكامل المطلوب بين إجراءات العمل .وسوف تُر ّكز الدورات التدريبية على العناصر األساسية في التخطيط لموارد المؤسسات ،مثل
المالية والمحاسبة والموارد البشرية وإدارة العمليات .

ومن شأن البرنامج أن يترك تأثيرا ً ملموسا ً في طلبة الجامعة ،الذين يستع ّد  50بالمائة من طلبة األعمال واإلدارة و 30بالمائة من طلبة الهندسة والحاسوب لالستفادة منه .و ُتعتبر
جامعة فهد بن سلطان ،التي تأسست سنة  1424هـ ،والتي يرأس مجلس أمناءها صاحب السمو الملكي األمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ،أمير منطقة تبوك ،الجامعة الخاصة
الوحيدة الواقعة في المملكة التي تقع خارج المدن السعودية ال ُكبرى ،وهي الجامعة الحادية عشرة في المملكة التي تلتحق ببرنامج التحالف الجامعي من "ساب ".
وبمناسبة التوقيع على االتفاقية أ ّكد الدكتور أحمد ناصري ،رئيس جامعة فهد بن سلطان ،ان الجامعة تتميز بالمناهج المتطورة وبجودة المقررات الدراسية التي تقدمها لخيرة من
طالب المملكة .وقال" :في هذا االطار البد من التاكيد ان لشركة ساب القدره على تزويد طلبتنا بالكفاءات واالمكانات الالزمة لتنمية التفكير االبداعي لديهم بما يتناسب مع تطلعات
الجامعة من إستمرار العملية التعلمية بعد انخراطهم في الحياه العملية ".
من جانبه ،قال الدكتور عبدهللا لزيق ،نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية ،إن الهدف من انضمام الجامعة إلى برنامج "ساب" يكمن في "صقل مهارات الخريجين وجعلهم
مؤهلين لتولي مناصب قيادية في المستقبل ،ما من شأنه إضفاء مزيد من القيمة على سوق العمل في المملكة" .ورأى الدكتور لزيق أن النجاح في بيئة عمل تتسم بالمنافسة الشديدة
والمالمح سريعة التغيّر ،ال يمكن أن يتح ّقق إالّ عبر االرتقاء إلى درجة رفيعة من المعرفة التقنية .
جدير بالذكر أن برنامج التحالف الجامعي من "ساب" يدعم البرامج التدريسية القائمة في إدارة األعمال والهندسة والتقنية المعلومات ،ويُقدّم للطلبة الخبرة المتعلقة باستخدام أحدث
التقنيات من "ساب" ،والتي تشمل التخطيط لموارد المؤسسات ،واضعا ً النظرية موضع التطبيق من خالل المحاضرات ودراسات الحالة واألبحاث .
ويحظى أعضاء برنامج "ساب" من الجامعات بإمك انية الوصول إلى حزمة تطبيقات "ساب" لحلول األعمال ،والتي تضمّ حلّ التخطيط لموارد المؤسسات .ويقدّم برنامج التحالف
الجامعي من "ساب" ،الذي يدعم برامج األعمال التجارية والهندسة وتقنية المعلومات القائمة في الجامعة ،للطلبة تدريبا ً عمليا ً يكسبهم خبرة في تطبيقات "ساب" المتخصصة ،مثل
تخطيط موارد المؤسسات .
وسيكتسب طلبة جامعة فهد بن سلطان ،تحديداً ،رؤية نيّرة تجاه الكيفية التي يمكن بها للتقنية تمكين الشركات من تحسين عملياتها الرئيسية مثل المحاسبة والرقابة ،وإدارة رأس
المال البشري ،والتخطيط للمشاريع ،وإدارة المنشآت والمواد ،والمبيعات والتوزيع .
عضو هيئة تدريسية مدرَّباً .وتستهدف
يض ّم برنامج التحالف الجامعي من "ساب" حاليا ً  29عضواً من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مشتمالً على  1,610طلبة ،و169
َ
الشركة مضاعفة هذا الرقم في غضون السنوات األربع المقبلة .

وقال أحمد الفيفي ،المدير التنفيذي لشركة "ساب" في المملكة العربية السعودية ،تعليقا ً على انضمام جامعة فهد بن سلطان إلى برنامج "ساب" للتحالف الجامعي ،إن المملكة حاليا ً
تشهد ازدهاراً ملحوظاً ،مشيرا ً إلى أن "ساب" تكرّس جهودها من أجل بناء قاعدة جديدة من الموظفين المهَرَة المسلّحين باألدوات الالزمة لدعم قطاع التقنية في البالد ،وانتهى إلى
القول" :سيكون بوسع طلبة الجامعة التحلّي بالخبرة التقنية والتفكير االستراتيجي نتيجة التدريب العملي الذي سيضعهم في الطليعة ويم ّكنهم من الحصول على مناصب قيادية في
قطاعات األعمال بجميع أنحاء المملكة ".
انتهى -نبذة عن جامعة فهد بن سلطان
تأسست جامعة فهد بن سلطان عام 1424هـ في مدينة تبوك بكلية الحاسب اآللي للبنين ثم أضيف لها قسم البنات بداية عام 1427/1428هـ ثم كل من كليتي األعمال واإلدارة
والهندسة في عام 1428/ 1429هـ  .تحظى الجامعة بدعم تقني من قبل الجامعة األمريكية في بيروت وتعتمد اللغة اإلنجليزية في التدريس .تقدم الجامعة مجموعة من البرامج
األكاديمية تشمل بكالوريوس في الهندسة الم دنية والهندسة الكهربائية والهندسة المكيانيكية ضمن كلية الهندسة .كما تقدم كلية علوم الحاسب بكالوريوس في كل من علوم الحاسب
وهندسة الحاسب كذلك تقدم كلية االعمال واإلدارة برامج بكالوريوس في اإلدارة والتسوق والتويل والمحاسبة .وذلك باالضافة الى برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة االعمال
وبرنامج الماجستير إدارة االعمال المتوقع المباشرة به قريباً .وتعمل الجامعة حالياٍ على إنشاء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية وكلية العلوم الطبية بالتعاون مع الجامعة االمريكية
في بيروت .
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