"إس إيه بي" ترعى  20خ ِّريجاً ُعمانيا من أصحاب المواهب دعما ً لبرنامج "موارد"
شراكة بين الهيئة ال ُعمانية لتقنية المعلومات و"إس إيه بي" لتعزيز فرص توظيف الخريجين
خبر صحافي للنشر
18يونيو 2013
مسقط ،سلطنة عمان
كشفت اليوم "إس إيه بي"ُ ،كبرى شركات برمجيات األعمال في العالم ،عن تفاصيل برنامجها المبتكر "موارد" لتدريب الخريجين في سلطنة عمان .كما أعلنت الشركة عن
تعاونها مع الهيئة العمانية لتقنية المعلومات في وضع خطط لتحسين كفاءة هذا البرنامج في أنحاء السلطنة ،بما في ذلك إمكانية دعم الطلبة .
ومن المقرّر أن يتمّ مبدئيا ً إدراج عشرين من الخريجين العمانيين الموهوبين الذين تم اختيارهم من بين أكثر من  300متقدم في البرنامج ،بدعم من "إس إيه بي" .ومن المتوقع
انخراط دفعة ثانية من الطلبة في البرنامج خالل الربع الرابع من العام الجاري تضم  20طالبا ً أيضا ً .
وانطلق طالب برنامج موارد الحاليين في رحلتهم لالندماج بسوق العمل عن طريق تعلم أساسيات العمل وتقنية المعلومات ،إضافة إلى إكتساب مهارات القيادة واإلرشاد ،فقد
شاركوا مؤخرا ً،ضمن فعاليات البرنامج ،بجلسة مخصصة للتواصل وتبادل المعلومات مع مجموعة من رواد قطاع األعمال المحليين في مسقط ،وأدار هذه الجلسة كال من فهد
بن سلطان العبري ،مدير عام تنمية المجتمع الرقمي ف ي هيئة تقنية المعلومات ،وماريتا ميتشاين ،النائب األول للرئيس لالستثمار االسترايتجي لدى "إس إيه بي" ،والمدير التنفيذي
لمعهد التدريب والتطوير التابع للشركة .كما حظيت الجلسة بحضور سعادة هانس كريستيان فرايهر فون رايبنيتس ،سفير ألمانيا في سلطنة عمان .
ومن

الممكن مستقبالً أن تُقدّم منظما ٌ
ت كالهيئة العمانية لتقنية المعلومات وشركات في القطاع الخاص ،دعما ً ماديا ً للطلبة ،مستفيدة في المقابل من استشارات يقدمها مستشارون خبراء
ذوو دراية باحتياجات السوق المحلية .وسوف يتضمن برنامج التدريب تقديم خبرة عملية في إدارة المشاريع تشمل جميع النواحي ابتداء من مهارات التفاوض واالتصال،
ووصوالً الى إدارة األزمات و"التفكير المدروس" .وإضافة إلى ذلك ستقدّم هذه المبادرة شهادات "إس إيه بي" بمستوى زمالة في األعمال األساسية وحلول القطاعات
المتخصصة .وقد استفادت من اإلصدارة التجريبية ل لبرنامج كل من شركة تنمية نفط عُمان ،وشركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية .
وقد أعرب الدكتور سالم سلطان الرزيقي ،الرئيس التنفيذي للهيئة العُمانية لتقنية المعلومات ،عن فخر الهيئة بالعمل مع "إس إيه بي" في برنامج مواهب ،قائال ً إن تقنية المعلومات
واالتصاالت جزء حيوي من رؤية عمان االقتصادية للعام  2020وحافز قوي إلحداث التنوع االقتصادي ،وتأسيس المشاريع التجارية وتنميتها ،وبناء مجتمع مستدام قائم على

المعرفة ،وأضاف" :نُدرك حجم المواهب العُمانية وقدرتها على رسم مالمح مستقبل مشرق ،لكننا يجب أن نحرص دوما ً على إتاحة التعليم عالمي المستوى أمام أصحاب المواهب
وتقديم برامج تدريبية مناسبة لهم .إن "إس إيه بي" ،بما تتمتع به من سجل عالمي حافل باإلنجازات في مجال بناء القدرات واالبتكار في األعمال التجارية ،تُع ُّد حليفا ً مثاليا ً في
مهمتنا إلطالق العنان لطاقات الخريجين ،ووضعهم على طريق تحقيق المناصب القيادية المؤثرة في صوغ القطاعات المتخصصة ،بل االقتصاد الوطني ككل ".
يُشار إلى

أن برنامج موارد ي ُشرك الطلبة من نخبة الجامعات في ال منطقة ،وهؤالء يتم اختيارهم في عملية دقيقة وفق معايير صارمة تضمن اختيار األلمع واألجدر فحسب .ويقع البرنامج
في قلب خطط "إس إيه بي" الرامية إلى إجازة أكثر من  2,000من المستشارين الجدد في المنطقة خالل العام  ،2015وهو ويُش ّكل استجابة مباشرة لسد الفجوة بين المهارات
المتميزة وسوق الفرص الوظيفية أمام الخريجين من أصحاب المواهب ".
من جانبه ،رحّب جرجي عبود ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في منطقة الخليج ،بالتعاون مع الهيئة العمانية لتقنية المعلومات مؤ ّكداً أنه يش ّكل دعما ً مهما ً لبرنامج موارد،
وقال" :سوف يعزز هذا ال تعاون قدرتنا على إكساب الخرّيجين ك َّل ما يم ّكنهم من أن يصنعوا فرقا ً حقيقيا ً عبر كثير من القطاعات ،فالشباب هم أبطال المستقبل في قصة النجاح
االقتصادي بسلطنة عمان ،ونحن فخورون بأن نفعل كل ما في وسعنا لدعم نموهم ".

وقالت

ماريتا ميتشاين ،النائب األول للرئيس لالستثمار االسترايتجي لدى "إس إيه بي" ،والمدير التنفيذي لمعهد التدريب والتطوير التابع للشركة ،إن برنامج "موارد" يتمتع بكل مقومات
ي بالخطوة التالية إلى تحقيق نموذج لالستدامة ،بتمويل من جهات حكومية وشركات القطاع الخاص الحريصة على الوصول إلى
النجاح ،معربة عن أمل "إس إيه بي" في المُض ّ
أفضل المواهب .
التعليق على الصورة :
(من اليمين إلى اليسار) :الدكتور سالم سلطان الرزيقي ،الرئيس التنفيذي للهيئة العُمانية لتقنية المعلومات ،و وسعادة هانس كريستيان فرايهر فون رايبنيتس سفير جمهورية
ألمانيا لدى سلطنة عُمان ،و ماريتا ميتشاين ،النائب األول للرئيس لالستثمار االسترايتجي لدى "إس إيه بي" ،والمدير التنفيذي لمعهد التدريب والتطوير التابع للشركة
انتهى -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 ك افة 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 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.
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