البرنامج الممتد لسنتين يجمع المقررات الجامعية بالمهارات المعززة لفرص سوق العمل الكليات والمعاهد بالهيئة
الملكية بينبع أولى المنشآت المنض ّمة لبرنامج "إس إيه بي" للتعليم الثنائي
17يونيو  2014الرياض  ,المملكة العربية السعودية
أصبحت الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية بينبع أولى منشآت التعليم العالي السعودية التي تنض ّم إلى برنامج "التعليم ثنائي الدراسة" التابع لشركة "إس إيه بي" ،وفق ما أُعلن
اليوم .ويقدّم البرنامج الذي يديره "معهد إس إيه بي للتدريب والتنمية" ،للطلبة منهاجا ً تعليميا ً متمازجا ً يضمّ إلى جانب المقررات الجامعية خبرة عملية تؤهّلهم خير تأهيل لسوق
العمل عقب التخرج .
وجرى التوقيع على اتفاقية انضمام الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية بينبع إلى برنامج عمالقة برمجيات األعمال العالمية للتدريب والتأهيل المهني ،خالل حفل حضره
موفدون من الطرفين يتقدّمهم الدكتور أحمد دبروم ،المدير العام للكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع ،وأحمد الفيفي ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" بالسعودية .
ويتألف برنامج "التعليم ثنائي الدراسة" ،الذي يستمر لمدة عامين ،من ثالثة محاور أساسية هي مقررات تدريبية عملية ونظرية من "إس إيه بي" ،وشهادات تُمنح للطلبة في
المساقات التقنية والوظيفية والتجارية ،وتدريبا ً عمليا ً في مقر "إس إيه بي" يمتد ما بين ثالثة أشهر وستة ويضع الطلبة في موقع التواصل مع عمالء الشركة ومنظومة شركائها.
ويتخرج الطلبة ،بعد نجاحهم في اجتياز متطلبات البرنامج ،كمستشارين مساعدين مجازين من "إس إيه بي ".
وبهذه المناسبة ،قال الدكتور أحمد دبروم إن الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية بينبع "تتحول حاليا ً إلى مؤسسة ريادية للتعليم العالمي ،ما من شأنه إعادة تعريف دورنا التقليدي
في المجتمع كمؤ سسة للمعرفة اإلبداعية من خالل البحوث األساسية والتطبيقية ،ووساطة نقل للمعرفة والتقنية ،وجهاز محفز للتنمية االجتماعية والتطوير االقتصادي" ،مضيفا ً أن
الهيئة سعت ،في ضوء هذه الرؤية ،إلى التعاون مع "إس إيه بي" كحليف وشريك مستقبلي "يعمل بروح الصداقة للوقوف إلى جانب الشباب السعودي الطموح من أجل اإلسهام
في اكتسابهم للمهارات والمواهب التي تالزمه طوال مسيرته المهنية ".

وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي قد قال إن من شأن قوى عاملة سعودية شابة تحظى بتعليم متزايد ،أن تتيح فرصة هائلة لتعزيز معايير النمو ومستويات المعيشة
للسكان بالمملكة ،ال سيما في ضوء استمرار النمو والتنويع في اقتصاد البالد .
يُشار إلى أن الهيئة الملكية بينبع كانت قد تأسست في ثمانينيات القرن الماضي كي تمهّد الطريق أمام الطلبة السعوديين لنيل وظائف متوسطة ورفيعة المستوى في القطاعات
الصناعية والتجارية والحكومية ،من خالل تزويدهم بالمعرفة وتسليحهم بالمهارات المناسبة في جميع البرامج الدراسية التي تقدمها .وتشمل الكليات والمعاهد التابعة للهيئة كلية
ينبع الصناعية وكلية ينبع الجامعية ومعهد ينبع التقني .
من جانبه ،أ ّكد الفيفي أن الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية بينبع "قوة ريادية في قطاع التعليم العالي بالمملكة" ،معربا ً عن التزام "إس إيه بي" بالعمل معها في أعقاب
انضمامها إلى برنامج التعليم ثنائي الدراسة ،لتزويد الطلبة الدراسين فيها بالمعرفة والمهارات الالزمة للدخول إلى سوق العمل بنجاح ،سواء في القطاع العام أو الخاص ،ما يسهم
في دفع قدرات المملكة في مجال التنافسية العالمية .
وتتناول المساقات الدراسية التقنية التي يشتمل عليها برنامج التعليم ثنائي الدراسة مواضيع مثل كيفية المكاملة بين العمليات التجارية ،ومنح الشهادات في تحليالت البيانات ،وإدارة
المواد ،والشؤون المالية ،والرقابة .كما يتعلم الطلبة مهارات أساسية من قبيل التواصل ،والعرض التقديمي ،وإدارة المشاريع ،وإدارة التفاوض والصراع ،والتفكير التصميمي .

وستواصل "إس إيه بي" ،خالل الشهور المقبلة ،توطيد عالقات الشراكة الرامية إلى تنمية المهارات لدى الشباب والخريجين الجدد في المملكة وفي أنحاء منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .

التعليق على الصورة :من اليمين إلى اليسار :الدكتور أحمد دبروم ،المدير العام للكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع ،وأحمد الفيفي ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي"
بالسعودية .
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