ضمن مبادرة ترمي إلى جعلهم أكثر استعداداً لسوق العمل...
أكاديمية "إس إيه بي" للطلبة ُتطلق برامج تدريبية عبر اإلنترنت لطلبة الجامعات
خبر صحافي للنشر
24يونيو 2013
اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت اليوم شركة "إس إيه بي" (رمزها في بروصة نيويورك) ، : SAPعن إطالق البرنامج التدريبي عبر اإلنترنت لطلبة الجامعات "أكاديمية إس إيه بي للطلبة" ،في إطار
الهوة التي تفصل بين المختصين التقنيين ومهارات ا لعمل مع تطبيقات "إس إيه بي" وحلولها في سوق تقنية المعلومات واالتصاالت ،وتعزيز
استراتيجيتها الرامية إلى تجسير ّ
التنمية المشتركة بين خبراء الشركة والطلبة الجامعيين .

صمّم البرنامج خصيصا ً لتلبية احتياجات الطلبة ،مقدّما ً للجامعات مخططات مقترحة ذات قيمة كبيرة ُتكسب طلبتها إمكانية إتمام ال حصول على اعتماد "إس إيه بي" أثناء
وقد ُ
الدراسة ،ما يجعلهم أكثر كفاءة لسوق العمل عند التخرّ ج .وي ّ
ُغطي البرنامج مساقات اعتماد أساسية من "إس إيه بي" في فئات األسواق الرئيسية الخاصة بتطبيقات األعمال وقواعد
البيانات والتقنية والتحليل والتن ّقل .
وتأتي "أكاديمية إس إيه بي للطلبة" كمبادرة مشتركة بين "مؤسسة إس إيه بي التعليمية" و"برنامج تحالف الجامعات من إس إيه بي " ،بهدف تعزيز برامج اعتماد "إس إيه بي"
المقدمة إلى الطلبة الجامعيين عن طريق تقديم محتوى تعليمي إلكتروني عالي القيمة .وتتيح المبادرة المجال أمام الطلبة للوصول إلى من اهج تدريبية قوية عبر اإلنترنت للحصول
صمّمت هذه المناهج وفق متطلّبات االعتماد المعرفية ،وغيرها من العناصر التعليمية الداعمة،
على شهادات اعتماد "إس إيه بي" صادرة عن "مؤسسة إس إيه بي التعليمية" .وقد ُ
مثل أساليب المحاكاة ،والعروض التجريبية ،والتمارين .ويقدّم "إس إيه بي" المحتوى التعليمي اإللكتروني الخاص بـ"أكاديمية إس إيه بي للطلبة" بأسعار مخفضة إلى الجامعات،
لتسليح الطلبة بالعلم والمعرفة الالزمين لمساعدتهم على شق طريقهم في سوق العمل المتسمة بالتنافس الشديد .

وسيتم ّكن الطلبة المشاركون في المبادرة من الوصول لفترة محدودة إلى خادم خاص بالتطبيقات التدريبية للتمرّن على ما اكتسبوه أكاديميا ً في بيئة تدريبية .وإذا كان لدى الطلبة
أسئلة تتعلق بالمحتوى التعليمي فسيتل ّقون عن بعد دعما ً توجيهيا ً من "مؤسسة إس إيه بي التعليمية" .وبالمثل ،تتيح "أكاديمية إس إيه بي للطلبة" المجال أمام الجامعات للوصول
عبر االشتراك إلى مكتبة للتعليم اإللكتروني المكثف ،يمكنها إتاحتها لطلبتها كي يوسّعوا من مداركهم المعرفية ضمن جميع مجاالت تطبيقات "إس إيه بي ".
وقال ماركوس شوارتس ،النائب األول للرئيس والرئيس العالمي لـ"مؤسسة إس إيه بي التعليمية" إن مبادرة "أكاديمية إس إيه بي للطلبة" تعتبر أحد اإلنجازات المهمة لشركة "إس
إيه بي" على طريق تنمية موارد بشرية جامعية مؤهلة في جميع المجاالت التي تغطيها حلول "إس إيه بي" ،سيما منصة "هانا" ،لتكون جاهزة لالنخراط في سوق العمل بمجرد
التخرّج ،مؤ ّكداً أن تسليح الطلبة بتلك الخبرة يمنحهم األفضلية عند الدخول في سوق العمل ،وأضاف شوارتس" :يعطي نموذج التعليم عبر اإلنترنت الطلبة نفاذا ً مرنا ً إلى محتوى
الدورة التدريبية عندما يريدون تكوين جهاز بمواصفات من اختيارهم ".

من ج انبها ،قالت آن روزنبيرغ ،الرئيسة العالمية لبرنامج تحالف الجامعات من "إس إيه بي" ،إن "أكاديمية إس إيه بي للطلبة" تمنح الجامعات فرصة فريدة إلثراء البرامج
التعليمية القائمة بمحتوى تعليمي مهني وأنظمة تدريبية من "إس إيه بي" ،وتم ّكنها من أن تصبح جزءاً من منظومة "إس إيه بي" ،مبيّنة أنه سيكون بوسع الطلبة الحصول على
اعتماد كامل من "إس إيه بي" إذا ما اشتملت مناهجهم الدراسية على مزيد من المحتوى المهني للشركة .
مزيد من المعلومات متاح في صفحتَي ، Training and Educationو SAP University Alliancesعلى ، SAP Community Networkكما يمكن زيارة
الصفحة اإلعالمية ، SAP Newsroomأو متابعة الشركة عبر تويتر على الحسابين ،: @sapnewsو @SAP_UA.
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 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 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
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