سع الفرص للخريجين
وكيل الجامعة :برنامج التحالف الجامعي يربط النظري بالعملي ويو ّ
شراكة بين جامعة الفيصل في الرياض و"ساب" لتعزيز القطاع التقني بالجامعة
12فبراير  2013الرياض ،المملكة العربية السعودية و ّقعت ك ّل من جامعة الفيصل األهلية وشركة "ساب" ،عمالقة برمجيات األعمال األلمانية ،اتفاقية النضمام الجامعة إلى
برنامج تحالف الجامعات من "ساب" لتكون أحدث جامعة في المملكة العربية السعودية تنضمّ إلى هذا البرنامج ذي الشهرة العالمية الواسعة .
وتمنح هذه االتفاقية الطلبة الخرّيجين في جامعة الفيصل ،وهي عاشر جامعة سعودية تنضمّ إلى البرنامج ،المهارات الالزمة إلضفاء قيمة فورية على سوق تقنية المعلومات
المزدهرة في المملكة ،بمجرّ د التحاقهم بالعمل فيها .كما تمنح 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 .
وبهذه المناسبة ،أ ّكد أ.د .فيصل بن عبدالعزيز المبارك ،وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والرئيس األكاديمي في جامعة الفيصل ،التزام الجامعة بتزويد طلبتها ببرامج عالمية
المستوى ،قائالً إن من شأن تلك البرامج تحفيز تنمية اقتصادات قائمة على المعرفة ،ما يعود بالخير الكثير على البالد ،وأضاف" :تتماشى خطوة االنضمام إلى برنامج تحالف
الجامعات من "ساب" مع هدفنا المتمثل بتب ّني التقنيات التي بوسعها فتح آفاق تعليمية أوسع أمام طلبتنا ،ما يعني إتاحة فرص عمل أكثر لدى كبريات الشركات أمام الخريجين ".
ويحظى أعضاء برنامج "ساب" من الجامعات بإمكانية الوصول إلى حزمة تطبيقات "ساب" لحلول األعمال ،والتي تضمّ حلّ التخطيط لموارد المؤسسات .ويقدّم برنامج تحالف
الجامعات 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 ،عبر وضع النظريات موضع التطبيق العملي من خالل عرض حاالت معيّنة ودراستها ،وإجراء األبحاث .
كما سيكتسب طلبة جامعة الفيصل ،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 .
يض ّم برنامج تحالف الجامعات من "ساب" حاليا ً  26عضواً من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،في حين تستهدف الشركة مضاعفة هذا الرقم في غضون السنوات األربع
المقبلة .
من جهته صرح أحمد الفيفي ،المدير التنفيذي لشركة "ساب" في المملكة العربية السعودية ،تعليقا ً ع لى انضمام جامعة الفيصل إلى برنامج تحالف الجامعات من "ساب" ،إن
المملكة حاليا ً تشهد ازدهارا ً ملحوظاً ،مشيراً إلى أن "ساب" تكرّس جهودها من أجل بناء قاعدة جديدة من األيدي العاملة الماهرة المسلّحة باألدوات الالزمة لدعم قطاع التقنية في
البالد ،وانتهى إلى القول" :سيكون بوسع طلبة جامعة الفيصل 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 ".

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  232,000عميل حول2الم
(بما فيهم عمالء شركة "ساكسيس فاك تورز" 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
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