صقالً لمهارات الطلبة وتعزيزاً لفرصهم الوظيفية
"جامعة ع ّمان األهلية" تعزز برامجها الدراسية بانضمامها إلى برنامج تحالف الجامعات من "إس إيه بي "
13أبريل  2014عمان ،األردن
أعلنت اليوم جامعة عمّان األهلية عن انضمامها إلى"برنامج تحالف الجامعات" من "إس إيه بي" ،عمالقة برمجيات األعمال العالمية ،في إط ار مساعيها الرامية إلى تعزيز
برامجها ومناهجها الدراسية في مختلف التخصصات .
أعلنت اليوم جامعة عمّان األهلية عن انضمامها إلى"برنامج ت حالف الجامعات" من "إس إيه بي" ،عمالقة برمجيات األعمال العالمية ،في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز
برامجها ومناهجها الدراسية في مختلف التخصصات .
ومن المنتظر أن يم ّكن البرنامج طلبة الجامعة من وضع النظرية موضع التطبيق العملي عبر المحاضرات ،والتمارين الخاصة بحل المشكالت ،ودراسات الحالة ،وبرامج
األبحاث .
وسيكتسب طلبة األعمال اإللكترونية والتجارة اإللكترونية في "جامعة عمان األهلية" ،من خالل البرنامج ،مزيداً من الرؤى واألفكار حول قدرة التقنية على تمكين الشركات
من تحسين مستوى عملياتها الرئيسية كالمحاسبة والرقابة ،و إدارة رأس المال البشري ،والتخطيط للمشاريع ،وإدارة المنشآت والمواد ،والمبيعات والتوزيع .

وأ عرب األستاذ الدكتور صادق حامد ،رئيس جامعة عمان األهلية ،عن سعادته بالشراكة مع "إس إيه بي" التي قال إنها ستمنح الطلبة مدارك ومهارات تميزهم عن أقرانهم
الهوة بين المرحلتين األكاديمية والعملية في حياة الطالب ،وأضاف" :يمكننا من خالل العمل المشترك إعداد الطلبة
في سوق العمل ،مشيراً إلى أن هذه الشراكة سوف تجسّر ّ
لمستقبلهم المهني بطريقة مفيدة ".
جدير بالذكر أن "برنامج تحالف الجامعات" من "إس إيه بي" ،يض ّم حاليا ً  52عضوا ً من الكليات والجامعات بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مشتمالً على آالف
الطلبة ،و 250من أعضاء ال هيئات التدريسية المدرَّ بين .وتستهدف الشركة ،ضمن خططها للنمو اإلقليمي ،رفع أعداد مؤسسات التعليم العالي المنضوية تحت البرنامج في
غضون السنوات الثالث المقبلة .من جانبه ،قال عمرو غنيم ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في بالد الشام وشمال أفريقيا" :يزخر األردن بالكثير من المواهب الفذة
القادرة على تبوأ مواقع ريادية مؤثرة تسرع من عملية دفع عجلة االبتكار في المنطقة والعالم .ونحن نفتخر بالمساهمة في دعم وتطوير هذه المواهب المميزة من خالل
تعاوننا الوثيق مع مؤسسات تعليمية رائدة كجامعة عمّان األهلية وتزويد الطلبة بالثقة واألدوات الالزمة لتحقيق النجاح المنشود ".
يزود أعضاء الهيئات التدريسية بالموارد التي
كما أشار غنيم إلى إن "برنامج تحالف الجامعات" يضفي مزيداً من القيمة على أسواق العمل المحلية ،مشيراً إلى أن البرنامج ّ
تم ّكنهم من أن يوضّحوا للطلبة قدرة التقنيات على إحداث التكامل بين العمليات التجارية ،وتعزيز التفكير االستراتيجي لدى الشركات .

واعتبر غنيم أن البرنامج يش ّكل "طريقة مختلفة للتعلّم ،ومنصة لإلبداع والتفاعل واإللهام" ،مؤكداً أنه يمثل وسيلة مهمة للتعاون مع األقران الموهوبين ومع معلمين مدربين،
ويتيح للطلبة االستفادة من الخبرة العملية وتحويل الفكرة النظرية إلى تطبيق عملي .
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