"جامعة الشارقة" تنضم إلى "برنامج تحالف الجامعات من إس إيه بي "
صقالً لمهارات الطلبة وتعزيزاً آلفاق فرصهم في سوق العمل
20يناير  2014الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت اليوم جامعة الشارقة عن انضمامها إلى "برنامج تحالف الجامعات" من "إس إيه بي" ،وذلك ضمن جهودها الرامية إلى إعداد الطلبة لسوق العمل .
ويدعم البرنامج ذو الشهرة العالمية مناهج األعمال والهندسة وتقنية المعلومات القائمة في الجامعة ،مقدّما ً للطلبة خبرة تطبيقية للعمل بأبرز حلول "إس إيه بي" التقنية .ويحظى
أعضاء "برنامج تحالف الجامعات من إس إيه بي" بإمكانية الوصول إلى حزمة تطبيقات "إس إيه بي" لحلول األعمال ،ويم ّكن البرنامج الطلبة من وضع النظرية موضع التطبيق
العملي عبر المحاضرات ،والتدريب على ح ّل المشكالت التقنية ،ودراسات الحالة ،واألبحاث .

وسيكتسب طلبة "جامعة الشارقة" عبر هذا البرنامج المتميز ،مزيدا ً من الرؤى واألفكار حول قدرة التقنية على تمكين الشركات من تحسين مستوى عملياتها الرئيسية كإدارة
خطوط اإلمداد ،والمحاسبة والرقابة ،وإدارة رأس المال البشري ،والتخطيط للمشاريع ،وإدارة المنشآت والمواد ،والمبيعات والتوزيع .
وأشاد أ .د .سامي عبدالحميد محمود ،مدير جامعة الشارقة ،بشركة "إس إيه بي" ،معتبرا ً أنها واحدة من "ألمع األسماء العالمية وأكثرها إبداعا ً في مجال تطبيقات األعمال"،
ومشيراً إلى تمتعها بسجّ ل عالمي وإقليمي مشهود في صقل مهارات الطلبة وإطالق العنان لقدراتهم الكامنة استعداداً لمستقبل مهني مشرق .وتو ّقع د .محمود النجاح للبرنامج في
تحقيق أهدافه المنشودة .
وتعتبر جامعة الشارقة مؤسسة أكاديمية شاملة تضم  14كلية تقدم  80برنامجا ً لنيل درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .رئيس ومؤسس للجامعة هو صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة .
أما أعرق كليات الجامعة وأكبرها ،فهي كلية إدارة األعمال ،وهي حاصلة على اعتماد وزارة التعليم العالي كما تستع ّد للحصول على اعتماد "الرابطة األمريكية لتطوير كليات
إدارة األعمال" ،الذي يُع ّد المعيار الذهبي في تدريس إدارة األعمال .ويتمتع الطلبة الدارسون في كلية إدارة األعمال بالسمعة الطيبة التي يحظى بها اإلبداع التعليمي والبحثي في
الكلية .وتقدّم الكلية خمسة برامج لنيل درجة البكالوريوس ،تشمل المحاسبة ،والمالية ،وإدارة األعمال ،واإلدارة العامة ،وأنظمة معلومات اإلدارة ،وبرنامجا ً في الدراسات العليا
يمنح درجة الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال .
وأعرب األستاذ أبوبكر إبراهيم ،عميد الكلية ،عن أمله في أن يثمر التعاون بين جامع ة الشارقة وشركة "إس إيه بي" في إتاحة المجال أمام الطلبة القتناص فرص وظيفية حقيقية
خالل برامج التدريب لدى الشركة ،وفي تحسين فرص توظيفهم في قطاع خطوط اإلمداد والدعم اللوجستي .

جدير بالذكر أن "برنامج تحالف الجامعات من إس إيه بي" ،يضمّ حاليا ً  52عضواً من الكلي ات والجامعات بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مشتمالً على آالف الطلبة،
و 250من أعضاء الهيئات التدريسية المدرَّبين .وتستهدف الشركة ،ضمن خططها للنمو اإلقليمي ،رفع أعداد مؤسسات التعليم العالي المنضوية تحت البرنامج في غضون
السنوات الثالث المقبلة .
النمو في الشركة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لدى
من جانبها ،أ ّكدت ماريتا ميتشين ،المديرة التنفيذية لمعهد "إس إيه بي" للتدريب والتنمية والمشرفة على تطوير خطط ّ
"إس إيه بي" ،أن التعليم سيبقى على رأس أولويات "إس إيه بي" ،عازية األمر إلى "الرغبة في إعداد جيل من الخريجين القادرين على ترك أثر فوري حال دخولهم إلى سوق
العمل يمهد لهم األخذ بزمام األمور وقيادة الشركات مستقبال ً في دروب النجاح ".
وقالت ميتشين إن "جامعة الشارقة" ستحظى ،في ضوء الشراكة مع ""إس إيه بي" ،بما أسمته "أفقَ تعليمي جديداً" ،مشيرة إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة سيتسلحون
باألدوات والموارد التي تم ّكنهم من أن يوضّحوا للطلبة قدرة التقنيات الحديثة على تمكين التكامل بين عمليات األعمال وتعزيز التفكير االستراتيجي لدى الشركات ".
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