موبايلي وجامعة األمير سلطان يحتفالن بتخريج أول دفعة من برنامج (موبايلي )SAP
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احتفلت موبايلي بتخريج الدفعة األولى من طالب وطالبات برنامج "موبايلي " SAPضمن برنامج األم ير سلمان للتعليم من أجل التوظيف بجامعة األمير سلطان بحضور الدكتور
أحمد بن صالح اليماني مدير جامعة األمير سلطان والرئيس التنفيذي لقطاع األعمال باإلنابة بشركة موبايلي المهندس إسماعيل الغامدي والمدير التنفيذي لـ )(SAPفي السعودية
المهندس أحمد بن جابر الفيفي .
ويأتي تخرج الدفعة الجديدة التي يبلغ عددها ( )37خريجا وخريجة بعد أن استكملوا البرنامج التدريبي المكثف لألكاديمية على مدى ( )30أسبوعا بنجاح ،حيث حصلوا على
شهادات عالمية من ) (SAPفي المجاالت التالية :برنامج ) (SAPللموارد البشرية والمالية ،و )(SAP HANAوهو تطبيق أعمال سحابي رائد في مجال الصناعة ،و (SAP
)Solution Managerوكذلك  (SAP Business Process Integration).وقد تلقى خريجو الجامعات المشاركين في البرنامج من خالل دوام كامل وبإشراف مباشر
من برنامج "األمير سلمان للتعليم من أجل التوظيف" بجامعة األمير سلطان تدريبا نظريا وعمليا على تطبيق) ، (SAPكما تدربوا على تطبيقات ومنصات برمجية أخرى
لألجهزة كتفكير التصميم ،وذكاء األعمال التجارية ،والتطبيقات التنقلية ،كما تلقى الخريجون مواداً دراسية مكثفة ،ومواداً أخرى لتطوير المهارات الشخصية .
هذا وأكد الدكتور أحمد اليماني في كلمته بهذه المناسبة "أن الجيل القادم من القادة في المملكة ومن ضمنه هؤالء الخريجون السبعة والثالثون الجدد من برنامج األمير سلمان
للتعليم من أجل التوظيف بجامعة األمير سلطان سيتمكنون من خالل دعمنا لهم من االستفادة المثلى من شهاداتهم الجامعية ومن شهادات )  (SAPالتي منحت لهم ،وينتظر أن
يساهموا في دفع عملية االبتكار في تكنولوجيا األعمال ،وأن يكون لهم أثر إيجابي في اقتصاد المملكة المتنامي ،مقدما ً شكره وتقديره ل شركة موبايلي على مبادرتها في دعم هذا
البرنامج وذلك من منطلق حسها الوطني تجاه شباب وشابات هذا الوطن ".

بدوره أكد المهندس إسماعيل الغامدي أن "التعليم ودعم الجيل القادم من القوى العاملة التي تُش ّكلُ جزءًا رئيسا من مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركة فمن هذا المنطلق
تحرص موبايلي على دراسة احتياجات سوق العمل ودعمه بالكوادر الوطنية الشابة المهيئة علميًا وعمل ًّيا لتخريج قادة يكون لهم بصمة في قيادة كبرى الشركات في المملكة ،مشيدًا
ببرنامج األمير سلمان للتعليم من أجل التوظيف الذي يعد "أنموذجً ا يحتذى في المنطقة ،ويعبر عن فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز فرص العمل والمهارات
الوظيفية للخريجين العاطلين عن العمل ".

من جهته أوضح المهندس أحمد الفيفي إن "العديد من المؤسسات في المملكة تتطلع لتوظيف خريجين يمتلكون مهارات) ، (SAPلذلك يوفر برنامج التعليم من أجل التوظيف
تدريبا ومهارات حقيقية وعملية للخريجين ،مما سيمكنهم من دخو ل سوق العمل بسرعة وسالسة .وألننا نعتبر التعليم واحدا من أولوياتنا الرئيسة فسوف نستمر في إقامة شراكات
لخلق المزيد من فرص العمل ".
ويعد برنامج "موبايلي " SAPواحد من البرامج المعتمدة التابعة لبرنامج األمير سلمان للتعليم من أجل التوظيف وهو نتاج تعاون كل من جامعة األمير سلطان وشركة موبايلي و
شركة  SAPالعالمية وذلك ضمن جهودهم الهادفة إلى المساهمة في تطوير خريجي الجامعات السعودية ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل في جميع أنحاء المملكة وإبعاد
شبح البطالة عنهم ،حيث تقدم موبايلي الدعم المالي والفني للبرنامج ،فيما ستقدم )  (SAPعددا من المميزات للخريجين المتميزين تتمثل باشتراك لمدة عام في (SAP
) ، Learning Hub Customer Editionوهو عبارة عن منصة برامجية سحابية تتيح الدخول إلى حقيبة تدريبية كاملة من ) (SAPتتضمن مواد تدريب ودورات على
اإلنترنت .كما يستفيد بقية الخريجين من اشتراك في (SAP Learning Hub Student Edition).

هذا وقد تلقى خريجو البرنامج والمشرفون على تنفيذه من هيئة التدريس في جامعة األمير سلطان اإلشادة في منتدى ) (SAPالذي عقد مؤخرا من قبل كل من لوكا موسيتش
المدير المالي لشركة ) (SAPوفيرنر براندت المدير المالي السابق للشركة ،وسامر الخراط رئيس ) (SAPفي الشرق األو سط وشمال أفريقيا ،مقدمين لهم التهنئة على نجاح
البرنامج ،ومعبرين عن سعادتهم باإلقبال الكبير والمتواصل على دورات التطوير والتدريب التي تقوم بها ) (SAP MENAمن خالل عروض وبرامج الشركة التعليمية ،متمثلة
بـبرامج ) (SAP MENAللتعليم وبـبرامج ) (SAP MENAللتدريب والتطوير .
الجدير بالذكر أن برنامج األمير سلمان للتعليم من أجل التوظيف يعد أحد البرامج المميزة لمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر ،التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئ يس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ـ المظلة الرسمية لجامعة
األمير سلطان ،وبإشراف مباشر من صاحب السمو األمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف ،نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة ،رئيس مجلس أمناء الجامعة .وهو برنامج
متخصص في تأهيل خريجي الجامعات السعودية م ن البنين والبنات الذين يعانون صعوبات في الحصول على عمل نتيجة نقص في المهارات ،حيث يساعدهم البرنامج على
اكتساب شهادات مهنية عالمية من خالل ست أكاديميات تم إنشاؤها بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والعالمية الرائدة .

