شراكة جديدة لصقل مهارات الطلبة الجامعيين وتحسين فرص االلتحاق بالوظائف...
جامعة "أميتي دبي" تنض ّم إلى برنامج تحالف الجامعات من "إس إيه بي"
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
انضمّت جامعة "أميتي دبي" إلى برنامج تحالف الجامعات من "إس إيه بي" العالمي الشهير ،الذي يدعم مناهج األعمال والهندسة وتقنية المعلومات القائمة في الجامعة ،مقدّما ً
للطلبة خبرة عملية في العمل بتقنيات "إس إيه بي" األساسية .
ويحظى أعضاء برنامج تحالف الجامعات من "إس إيه بي" بإمكانية االستفادة من إلى حزمة تطبيقات "إس إيه بي" لحلول األعمال ،والتي تض ّم ح ّل التخطيط لموارد المؤسسات.
وتدعم حزمة التطبيقات البرمجية الشاملة هذه برامج األعمال التجارية والهندسة وتقنية المعلومات في الجامعة ،مقدّما ً للطلبة تدريبا ً عمليا ً يكسبهم خبرة في تطبيقات "إس إيه بي"
المتخصصة .
وسيكتسب طلبة جامعة "أميتي" رؤية نيّرة تجاه الكيفية التي تم ّكن بها التقنية الشركات من تحسين مستوى عملياتها الرئيسية كالمحاسبة والرقابة ،وإدارة رأس المال البشري،
والتخطيط للمشاريع ،وإدارة المنشآت والمواد ،والمبيعات والتوزيع .

وقال الدكتور نارايانن راماشندرن ،نائب رئيس جامعة "أميتي" ،إن الشراكة مع "إس إيه بي" تتيح المجال أمام طلبة الجامعة لالستفادة م ن فرص متنوعة لفهم التطورات الحاصلة
الهوة بين الجانبين العملي
في قطاعات األعمال واستيعابها ،بينما أ ّكد البروفيسور ڤيد براكاش ميشرا ،قائد البرنامج والبرامج الهندسية في الجامعة ،أن عالقة ال شراكة تجسر ّ
والعلمي ،مم ّكنا ً الطلبة والمدرسين من االستفادة من فرص التعاون مع قطاعات األعمال ،مضيفا ً أن البرنامج يجهّز الطلبة لسوق العمل بطريقة مباشرة ذات تأثير قويّ .
يُشار إلى أن "مجموعة أميتي للتعليم" واحدة من أبرز المجموعات التعليمية الخاصّة غير الربحية في الهند ،وهي تقدّم تعليما ً عالمي المستوى بدءاً من الصفوف الدراسية
التمهيدية ،مروراً بجميع المراحل المدرسية ،وصوالً إلى أعلى شهادات التعليم الجامعي .
ً
جامعة عضواً من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مشتمالً على  1,747من الطلبة ،ومائتين وواحدا ً من
ويض ّم برنامج تحالف الجامعات من "إس إيه بي" ،حالياً32 ،
أعضاء الهيئات التدريسية المدرَّبين .وتستهدف الشركة مضاعفة أرقام العضوية في غضون السنوات الثالث المقبلة .

من جانبه قال قيس غرايبة ،المدير التنفيذي لإلمارات لدى "إس إيه بي" الشرق األو سط وشمال إفريقيا" :يتمتع برنامج تحالف الجامعات من "إس إيه بي" بتاريخ كبير ومشرف
في تسليح الطلبة بالمهارات التي يحتاجونها إلضفاء قيمة كبيرة وفورية على سوق العمل .وبشكل مماثل ،يوفر البرنامج ألعضاء الهيئات التدريسية األدوات والموارد الالزمة
لتوضيح كيف يُمكن االستفادة من أحدث التقنيات للربط ما بين العمليات التجارية والتفكير االستراتيجي ".
وأضاف" :برنامج تحالف الجامعات هو طريقة مغايرة للتعلّم كما أنه منصة تفاعلية لالبتكار واإللهام ،باإلضافة إلى كونه يش ّكل فرصة للتعاون بين األقران الموهوبين والمدرسين
وكسب المشاركين فيه خبرة في المشاريع ووضع النظرية موضع التطبيق العملي ".
للنمو في منطقة الشرق
ّ
ويُعد التعرف على الشباب الموهوبين القادرين على ترك بصماتهم على سوق تقنية المعلومات في المنطقة وتنميتهم أمر جوهري في خطط "إس إيه بي"
األوسط وشمال أفريقيا .وتشمل خطة النمو أيضاً ،التعليم ثنائي الدراسة ،وهو برنامج تنموي جامعي مدته سنتان ،وبرنامج "موارد" ،وهو مخيّم تدريبي يمتد لثالثة أشهر مخصص
للمهنيين الشباب والخريجين الهادفين كي يُصبحوا مستشارين مختصين في تطبيقات "إس إيه بي" وحلولها.
نبذة عنSAP
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  238,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
فازت «أس أيه بي» بجائزة أفضل مزود للبرمجيات في العام  2012ضمن جوائز التقنية العربية التي تقدمها شركة «آي تي بي » ITPللنشر .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/mena.
لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @SAPMENANews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
حسين التميمي
مدير العالقات العامة
شركة –  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا
هاتف: +971 4 440 7222
بريد إلكتروني : Husain.tamimi@sap.com

واليس الستشارات التسويق
هاتف: +971 4 390 1950
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

