يعتبر أحدث مبادرات «إس أيه بي» الرامية إلى االرتقاء بالكفاءات المحلية ببلدان المنطقة
«الكلية الحديثة للتجارة والعلوم» ال ُعمانية أول مؤسسة جامعية تنض ّم إلى برنامج الدراسة ثنائية المسار من «إس أيه
بي »
يجمع البرنامج المبتكر الذي يستمر لعا َم ْين بين الدراسة النظرية والخبرة العملية في حلول األعمال من «إس أيه بي» وهو
مت ّمم لمنهاج الكلية
مسقط ،سلطنة عمان
ح َّققت «الكلية الحديثة للتجارة والعلوم )» (MCBSبسلطنة عُمان ال َّسبْق كأول مؤسسة جامعية بالمنطقة تنض ُّم إلى برنامج الدراسة ثنائية المسار المنبثق عن «إس أيه بي »
 ،SAPعمالقة حلول األعمال في العالم .
ويجم ُع البرنامج بين الدراسة النظرية والدراسة العملية لحلول األعمال من «إس أيه بي» ،ويستمر البرنامج المبتكر ل َعا َميْن وتستضيفه الجامعات كمنهاج متمِّم لمناهجها
االعتياد ية .ويكتسب الطالب الملتحقون بالبرنامج مهارات إدارة المشاريع ويحصلون على اعتماد «إس أيه بي» وفرصا ً تدريبية لدى «إس أيه بي» ومنظومة شركائها ،محليا ً
وعالمياً .ويُ َع ُّد برنامج الدراسة ثنائية المسار من أحدث مبادرات «إس أيه بي» الرامية إلى إثراء القدرات المحلية ببلدان المنطقة ،مثلما يمثل جانبا ً مهما ً من استراتيجية «معهد
التدريب والتطوير» الذي دشنته «إس أيه بي» في «واحة دبي للسيليكون» خالل الرُّبع األخير من عام .2012
وبهذه المناسبة ،قال األستاذ الدكتور أحمد بن محمد النعماني ،عميد «الكلية الحديثة للتجارة والعلوم»" :تفخر الكلية الحديثة للتجارة والعلوم بأفواجها المتالحقة من الخرّيجين
التفوق داخل سلطنة عُمان وخارجها .ويضيف برنامج الدراسة ثنائية المسار من «إس أيه بي» بُعداً جديدا ً وفريداً
المتميّزين الذين أثبتوا قدرتهم على االبتكار والتطوير وتحقيق ُّ
لمنهاجنا .وينصبّ تعاوننا مع الشركة العمالقة على تزويد طالبنا بمهارات تقنية ال استغنا َء لهم عنها بعد تخرُّجهم من أجل تعزيز تنافسيتهم في سوق العمل ،وتشجيعهم في الوقت
ذاته على التفكير مليا ً بالدور المؤثر للتقنية في بيئة العمل الحديثة".

يُذكر أن «الكلية الحديثة للتجارة والعلوم» تأسَّست عام  1996كأول كلية خاصة بسلطنة عُمان م َّ
ُرخصة من وزارة التعليم العالي ،وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في إدارة
األعمال واالقتصاد ونُظم المعلومات والمحاسبة وعلوم الحاسوب ،مثلما تمنح درجة الماجستير في إدارة األعمال.
بدورها ،قالت ماريتا ميتشاين ،المدير التنفيذي لدى «معهد التدريب والتطوير» التابع لعمالقة حلول األعمال «إس أيه بي» ومسؤولة ُخطة نمو «إس أيه بي» لمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا" :نرحّب بانضمام الكلية الحديثة للتجارة والعلوم بسلطنة عُمان إلى برنامج الدراسة ثنائية المسار المصمَّم خصيصا ً لتمكين الطالب الجامعيّين من اكتساب
أكثر المهارات طلبا ً في سوق العمل .وباقتران الدراسة األكاديمية الرفيعة المعروفة عن الكلية ببرنامج الدراسة ثنائية المسار من إس أيه بي ،نحن واثقون أن الخرّيجين ستزداد
إلى أبعد الحدود فرصهم في اقتناص فرص وظيفية مُجزية تحقق لهم طموحاتهم

وتطلعاتهم" .وكانت عمالقة حلول األعمال «إس أيه بي» قد َّ
عززت زخم االستثمار في إثراء القدرات التقنية بين أبناء المنطقة واالرتقاء بمهاراتهم وثيقة الصلة بأسواق العمل
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس «سلطة واحة دبي
منذ تدشين «معهد التدريب والتطوير» في «واحة دبي للسيليكون» في نوفمبر  2012حيث افتتحه رسميا ً ّ
للسيليكون» إلى جانب الدكتور فيرنر براندت ،كبير المديرين الماليين وعضو المجلس التنفيذي لدى «إس أيه بي» العالمية.
ويهدف «معهد التدريب والتطوير» إلى دعم بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا تقنيا ً عبر تدريب واعتماد استشاريين في مجال حلول األعمال من «إس أيه بي» ،وتعزيز وتيرة
االبتكار فيما بين الشركاء والعمالء ،وتسريع وتيرة توافر الحزمة المتكاملة من حلول «إس أيه بي» بلغات المنطقة ،السيَّما اللغة العربية ،لتلبية ومواكبة االحتياجات اآلنية
المطورين والخبراء اللغويّين ومديري المنتجات .وتعتزم «إس أيه بي» تدشين معهد مماثل بالمملكة العربية
ّ
والمستقبلية لبلدانها .واليوم يعمل بالمعهد أكثر من أربعين من
السعودية العام القادم.

وباإلضافة إلى برنامج الدراسة ثنائية المسار ،يدعم «معهد التدريب والتطوير» العديد من المبادرات ،مثل مبادرة «موارد» المتمثلة في دورة تدريبية مكثفة لثالثة أشهر
للخرّيجين الجُدد ،وبرنامج «الفرصة الثانية» الذي يُ ِع ُّد الخرّيجين العاطلين عن العمل كاستشاريين ومستخدِمين معتمدين لحلول األعمال من «إس أيه بي» ،وبرنامج «تحالف
الجامعات» الذي يوفر لطالب الجامعات والكليات األعضاء التدريب المتكامل في حزمة حلول األعمال من «إس أيه بي».
نبذة عن إس أيه بيSAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي
وخدمات فائقة تم ِّكن الشركات باختالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها 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  251,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام.
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