طلبة دبي يتفوقون في أول فعالية من نوعها تنظمها "إس إيه بي" في المنطقة
المشاركون من جامعة زايد وكلية التقنية العليا يطلعون خالل الفعالية المخصصة للبرمجة والشبكات على القدرات الكبيرة
لتقنية الحوسبة الذاكرية من "إس إيه بي "
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
شاركت طالبات من جامعة زايد وكلية التقنية العليا للبنات في فعالية مخصصة للبرمجة والشبكات تم تصميمها خصيصا ً لتعزيز معرفة الطالب ات وإغناء أفكارهم اإلبدايية في هاا
المجال .
وشارك في فعالية "كود جام"  ،اللتي تقيمها "إس إيه بي" للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،أكثر من  80طالبة من جامعة زايد وكلية التقنية العليا للبنات،
اشتملت يلى جلسات متعددة للعصف الاهني وتبادل األفكار ،ور ّكزت يلى التعاون في مجال برمجة تطبيقات مبتكرة لمنصة تطبيقات األيمال "ه انا" ،وهي تقنية ثورية للحوسبة
الااكرية أبديتها "إس إيه بي ".
مطوري البرمجيات الناشئين يلى االنخراط في مجال التقنيات االبتكارية لصقل مهاراتهم األساسية وتنميتها ضمانا ً للنجاح
صمّمت "إس إيه بي" فعاليّات "كود جام" لتشجيع ّ
وقد َ
ي.
في سوق تقنية المعلومات المحل ّ

يُاكر أن ك ً
ال من جامعة زايد وكلية التقنية العليا للبنات يضوٌ في برنامج التحالف الجامعي ،وهو مبادرة يالمية وضعتها "إس إيه بي" بهدف تقديم الخبرة المتعلقة بتقنيات "إس إيه
بي" األساسية للطلبة الجامعيين ،ووضع النظريات موضع التطبيق العملي من خالل المحاضرات ودراسات الحالة واألبحاث .
وقالت جواهر محمد ،طالبة األنظمة المعلوماتية اإلدارية في جامعة زايد ،إن معرفة قدرات منصة "هانا" ،والتطبيقات التي يمكن ابتكارها لتلك المنصة ولجميع تقنيات "إس إيه
بي"" ،كان أمرا ً مثيرا ً لالهتمام" ،وأضافت" :تُ ّ
غاي فعالية "كود جام" الشغف نحو االبتكار واإلبداع وحل المشكالت ،وكلها ضرورية في يالم تقنية المعلومات اليوم ،وقد اكتسبت
الكثير من الرؤى واألفكار التي أستطيع أن أبني يليها مسيرتي المهنية المستقبلية ".
من ناحيتها ،أيربت شيخة يلي العطار ،طالبة تقنية المعلومات واأليمال في كليات التقنية العليا بدبي ،ين إيجاب مماثل بفعالية "كود جام" ،قائلة إنها حدث مؤثّر يديم تنمية
المهارات والمعارف األساسية لدى الطلبة ،وأضافت" :أحببت فكرة الجمع بين التقنية واإلبداع ،والتي سوف تُلهمني يندما أمتهن العمل في قطاع تقنية المعلومات المحلي ".

وبمناسبة انعقاد هاا الحدث ،قالت آن روزنبيرغ ،رئيسة برنامج تحالف الجامعات العالمي لدى "إس إيه بي" ،إن مستوى التحفيز والحماس كان مرتفعا ً لدى الطالبات ،مُعربة ين
رضاها بما قُمن به من تفايل من خالل العصف الاهني وطرح األفكار والتعاون من أجل تقديم حلول مستقبلية فعالة يمكن تطبيقها في مجاالت األيمال المختلفة ،وأضافت:
"تتصدر منطقة الشرق األوسط طموحات "إس إيه بي" العالمية ،ونستطيع القول مما شهدناه اليوم إن هناك كثيراً من أصحاب المواهب ممن يُتوقع أن يلعبوا دورا ً جوهريا ً في
إحالة ما ُ
طرح من أفكار وما ت ّم تشاركه من رؤىً إلى واقع مُطبّق في الحياة العملية ".
ويُعتبر التعرّف يلى الشباب القادرين يلى ترك بصمتهم في قطاع تقنية المعلومات في المنطقة ،وريايتهم ،أمرين أساسيين في خطة النمو التي تسير يليها "إس إيه بي" في
المنطقة ،والتي تضمّ يناصر رئيسية خاصة برفع مهارات المواهب المحلية ،ومنها برنامج التحالف الجامعي ،الاي يضم حاليا ً  31يضواً في أنحاء الشرق األوسط من
المؤسسات التعليمية الجامعية ،ويضم هاا البرنامج ما مجمويه  1,747طالبا ً وطالبة و 201من المحاضرين المدربين .ومن يناصر خطة النمو كالك ،التعليم ثنائي الدراسة،
وهو برنامج تنموي جامعي مدته سنتان ،وبرنامج "موارد" ،وهو دورة تدريبية تمتد لثالثة أشهر مخصص للمهنيين الشباب والخريجين الهادفين ألن يُصبحوا مستشارين مختصين
في تطبيقات "إس إيه بي" وحلولها .
ومن جانبها ،وصفت ماريتا ميتشاين ،النائب األول للرئي س لالستثمارات االستراتيجية لدى "إس إيه بي" والمدير التنفياي لمعهد "إس إيه بي" التدريب والتطوير في دبي ،فعاليات
"كود جام" بأنها "مثال يلى التزام "إس إيه بي" ديم الشباب من أصحاب المواهب في المنطقة" ،وقالت" :نجاح في تلبية الطلب في السوق ال يمكن أن يتح ّقق دون التفايل
المستمر مع مبديي المستقبل ،سواء كانوا سيعلمون لدينا في "إس إيه بي" ،أو ضمن أنظمتنا وتطبيقاتنا ،أو في شركات يمكن أن تستفيد من الخدمات التي نقدمها ".

وأ ّكدت ميتشاين أهمية منصة "هانا" كاختراق تقني ثوري ،مشيرة إلى أنه من المُشجع اختبار كيفية تجهيز أولئك الطالبات وتسليحهنّ بالقدرات الالزمة لحل المشاكل الصعبة التي
تواجه الشركات ومجتمع األيمال ،مُعربة ين فخر "إس إيه بي" بأن تلعب دورها في مسايدتهن يلى المضيّ قُدُما ً في طريقهنّ المهني نحو النجاح .
جدير بالاكر أن منصة "هانا" من "إس إيه بي" ،التي يمكن تنفياها ونشر التطبيقات يليها في مرافق الشركة وفي السحابة ،هي منصة ثورية بإمكانات هائلة للتحليل الفوري
لمعلومات األيمال وتطوير التطبيقات ونشرها .وقد م ّكنت هاه التقنية ،التي أطلقت في منتصف العام  ،2011كثيراً من العمالء حول العالم من تسريع يمليات األيمال بنحو
 100ألف مرة .

وكانت "إس إيه بي" قد أطلقت في وقت سابق من العام الحالي "حزمة تطبيقات األيمال" العاملة يلى منصة "هانا" ،التي تُعتبر المنصة التقنية الوحيدة لأليمال التي تجمع بنجاح
ما بين تطبيقات المعامالت والتحليالت الااكرية .
نبذة عنSAP
المزود الرائد يالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إا توفر تطبيقات
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