"جيمز للتعليم" أول مجموعة مدارس في الشرق األوسط تنضم إلى "برنامج تحالف الجامعات" من "إس إيه
بي "
2أبريل  2014دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت شركة "إس إيه بي" عن انضمام مجموعة "جيمز للتعليم" المدرسية ،التي تض ّم مدارسها الصفوف من رياض األطفال وحتى الثانوية العامّة ،إلى "برنامج تحالف
الجامعات" من "إس إيه بي ".
وقد أعلَن عن هذه الخطوة ،وهي األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،كل من جيم هيغمان -سنابي ،الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس اإلدارة
التنفيذي لدى "إس إيه بي" ،وصني ڤاركي ،رئيس مجلس إ دارة "جيمز للتعليم" ،وذلك خالل "المنتدى العالمي للتعليم والمهارات" ،الذي عُقد في وقت سابق من الشهر
الجاري في دبي .
ويقدّم "برنامج تحالف الجامعات" من "إس إيه بي" للطلبة خبرة تطبيقية للعمل بحلول "إس إيه بي" األساسية .وتحظى المنشآت التعليمية المنضوية تحت مظلة البرنامج
بإمكانية الوصول إلى حزمة تطبيقات "إس إيه بي" لحلول األعمال .ويم ّكن البرنامج طلبة الجامعة من وضع النظرية موضع التطبيق العملي عبر المحاضرات ،والتمارين
الخاصة بحل المشكالت ،ودراسات الحالة ،وبرامج األبحاث .
ى وأفكاراً تتعلق بالكيفية التي يمكن بها للتقنية تمكين قيادات األعمال من اتخاذ القرار ،وفتح آفاق أوسع أمام االبتكار .
وسيكتسب الطلبة من خالل هذا البرنامج رؤ ً

التعليق على الصورة :جيم هيغمان-سنابي ،الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس اإلدارة التنفيذي لدى "إس إيه بي" ،وصني ڤاركي ،رئيس مجلس إدارة "جيمز
للتعليم "
نبذة عن SAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي
تطبيقات 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  251,000عميل حول
العالم للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
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

