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لقد قامت كلية التعليم المستمر بالجامعة األمريكية بالقاهرة بتوقيع اتفاقية تعاون مع  ، SAPأكبر شركة عالمية فى مجال تطبيقات وحلول برامج إدارة األعمال وثالث أكبر َّ
مستقل لبرامج الكومبيوتر من حيث اإليرادات .
و يهدف حفل التوقيع الذى أقيم مأخرا بحرم الجامعة األمريكية بالتحرير لربط الجامعة المصرية والشركة الرائدة فى مجال التطبيقات الذكية وذلك لتقديم مزيداً من الدعم للعملية
التعليمية بالجامعة .و مع هذا االتفاق تصبح الجامعة األمريكية بالقاهرة العضو رقم  100لالنضمام إلى مجتمع تحالف الجامعات لبرنامج  SAPفي منطقة الشرق األوسط .
والحلول المقدمة من"  SAPاس ايه بي" سوف تساعد الخريجين على تحويل مهاراتهم الفنية وقدراتهم على العمل إلي واقع عملى ملموس ،كما ستساعد الدارسين على إكتشاف
فرص للعمل فى المستقبل .كما ستمكن الدارسين من صقل قدراتهم على الريادة فى المستقبل .
هذا وقد رحبت الدكتورة  /دينا برعى ،عميد كلية التعليم المستمر ،بالتوصل لهذه اإلتفاقية مع"  SAPاس ايه بي" مؤكدة أنها سوف تساعد الكلية فى تقديم بعضا ً من مهارات
التوظيف األساسية باإلضافة الى فرصا ً للتعلم المستدام للدراسين .
وذكرت "نحن نسع ى لتقديم مجموعة من الفرص التعليمية التى تتوافق مع إحتياجات وأسلوب الحياة المتنوع للدارسين بكلية التعليم المستمر على اختالف توجهاتهم ".
وقد أضافت سيادتها " :إن برامج التعليم المستمر ذات المستوى الراقى  -والتى سوف تشمل موضوعات مختارة ذات الصلة بال"  SAPاس ايه بي" – أصبحت األن متاحة
بأشكال متنوعة منها ماهو وجها ً لوجه ومنها ما يجمع بين حضور الفصول التدريبية وإستخدام مصادر تكنولوجية متعددة ،و هذا باإلضافة إلى توفير جداول دراسية مرنة صباحا ً
ومساءاً وكذلك فى عطلة نهاية األسبوع باإلضافة إلى برامج مكثفة على مدار العام .
ومن هنا فسوف يتيح هذا التعاون الفرصة لكلية التعليم المستمر أن تسد احتياجات المجتمع المتنوعة وذلك بإتاحة نظاما ً أوسع لبرامج التعلم المستقلة والحصول على شهادات
تعليمية مهنية .وبهذا التوقيع يمكن للجامعة األمريكية بالقاهرة أن تشارك فى مسابقات"  SAPاس ايه بي" العلمية وأن توجه الدراسين لإلبتكار والتفكير اإلبداعى وأن تشارك
مباشرة فى البحث والتطوير فىما تقدمه"  SAPاس إيه بي" من حلول تكنولوجية جديدة .
من ناحيتها قالت ماريتا ميتشاين ،كبيرة نواب الرئيس لالستثمارات االستراتيجية والمدير التنفيذي لمعهد اس ايه بي للتدريب والتطوير في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" :نحن
سعداء للغاية اليوم بالترحيب بكلية التعليم المستمر بالجامعة األمريكية بالقاهرة كالعضو المائة في برنامج تحالف الجامعات من اس ايه بي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .كما
يؤكد هذا التزامنا التام بتطوير وصقل مهارات الشباب والشابات في مصر التي أصبحت مركزاً ومصدراً للمواهب الشابة في المنطقة ".
وأضافت السيدة ميتشاين" :ال شك لدينا أن النهج األكاديمي لكلية التعليم المستمر بالجامعة األمريكية بالقاهرة حين اقترانه بخبرة اس ايه بي العلمية والعملية سيتيح فرص عمل
ً
ً
نيابة عن
نيابة عن كلية التعليم المستمر بالجامعة األمريكية بالق اهرة بينما قام بالتوقيع
جديدة للخريجين والخريجات".وقد قامت الدكتورة  /دينا برعى بالتوقيع على هذه اإلتفاقية
"  SAPاس ايه بي" السيدة  /ماريتا ميتشاين ،المدير التنفيذي لشركة"  SAPاس ايه بي" ومعهد  SAPللتدريب والتنمية فى الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

من ناحيته قال عمرو غنيم ،المدير التنفيذي لشركة أس ايه بي في شمال أفريقيا والمشرق العربي" :توقيعنا اليوم مع الشريك المائة في برنامج تحالف الجامعات يُعد إنجازاً كبيراً
بالنسبة لنا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ال سيما في خضم جهودنا الرامية إلى تعزيز دعمنا لقوى العمل المستقبلية في المنطقة .مصر تتمتع بأكبر عدد من السكان في الوطن
العربي ونحن ملتزمون بصقل المواهب واإلمكانات المصرية الشابة وتزويدهم بالمهارات الالزمة لدفع عجلة النمو االقتصادي الرقمي في البالد ".
وتقوم"  SAPاس ايه بي" بإدارة شبكة مكونة من  115شركة تابعة لها حيث تركز على ستة قطاعات صناعية منها الصناعات القائمة على تنفيذ العمليات وصناعات التجزئة
والصناعات اإلستهالكية والصناعات الخدمية والخدمات المالية وكذلك الخدمات العامة.
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حفل التوقيع الذى أقيم مأخرا بحرم الجامعة األمريكية بالتحرير لربط الجامعة المصرية والشركة الرائدة فى مجال التطبيقات الذكية وذلك لتقديم مزيدا ً من الدعم للعملية التعليمية
بالجامعة .و مع هذا االتفاق تصبح الجامعة األمريكية بالقاهرة العضو رقم  100لالنضمام إلى مجتمع تحالف الجامعات لبرنامج  SAPفي منطقة الشرق األوسط .
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لمحة عن كلية التعليم المستمر بالجامعة األمريكية بالقاهرة.
تأسست كلية التعليم المستمر بالجامعة األمريكية بالقاهرة عام  1924لخدمة المجتمع المصري ،ويمكن لكلية التعليم المستمر – بخبراتها التى تمتد ألكثر من  86عاما ً – أن تقدم
برامجا ً فى التعليم وتنمية المهارات ذات جودة عالية قادرة على جذب الدارسين من جنسيات مختلفة .وتوفر كلية التعليم المستمر برامجا ً للحصول على الشهادات المختلفة لسد
الحاجة المستمرة للتعلم سوا ًء لألفراد أو للمؤسسات فى مصر والشرق األوسط .
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وخدمات فائقة تم ِّكن الشركات باختالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدهم
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