الجامعة األلمانية بالقاهرة ّ
تزود طلبتها بمهارات االقتصاد الرقمي بالشراكة مع "إس إيه بي "
بوسع الطلبة اختيار مناهج قائمة على التكنولوجيا واكتساب خبرة من أماكن العمل
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القاهرة ،جمهورية مصر العربية
أعلنت اليوم الجامعة األلمانية بالقاهرة وعمالقة برمجيات األعمال العالمية "إس إيه بي" ،عن إبرام شراكة من شأنها إتاحة المجال أمام طلبة الجامعة إلعداد أنفسهم ليكونوا في
طليعة سوق العمل تحت مظلة االقتصاد الرقمي ،وذلك وسط توقعات بنمو وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر  16ضعفا ً بحلول العام  .2020ويأتي هذا
اإلعالن في خضم استعدادات إس إيه بي للمشاركة في معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي " 2015
وتعتبر الجامعة األلمانية بالقاهرة المؤسسة التعليمية العاشرة التي تتبنى برنامج التعليم ثنائي الدراسة من "إس إيه بي" ،الذي يُعد مبادرة من معهد "إس إيه بي" للتدريب والتنمية،
وذلك في سبيل دعمها ألبناء جيل األلفية والمساهمة بتسهيل دخولهم إلى سوق العمل في حقبة في االقتصاد الرقمي .وسيحظى طلبة الجامعة األلمانية بالقاهرة بالفرصة لنيل شهادة
استشاري "إس إي ه بي" مشارك معتمد ،عبر استكمال المنهج الذي يجمع بين الدراسات النظرية الجامعية ومتطلبات شهادة "إس إيه بي" خالل األعوام الدراسية .وعالوة على
ذلك ،فإن الطلبة المشاركين سوف يكتسبون الخبرة العملية من التدريب اإللزامي الذي سيؤدونه صمن منظومة شركاء "إس إيه بي ".
ووقع على الشراكة كل من عمرو غنيم ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" شمال إفريقيا والمشرق العربي ،والمهندس عصام حمودة ،األمين العام لمجلس الجامعة األلمانية
بالقاهرة وعضو مجلس األمناء .وتتماشى هذه الشراكة مع رسالة الجامعة التي ترمي إلى تخريج طلبة قادرين على االبتكار والمنافسة تحت مظلة االقتصاد الرقمي العالمي ،كما
تأتي في إطار رؤية الجامعة الهادفة إلى تحسين التعاون بين مصر وألمانيا .
وقال األستاذ الدكتور رالف كليشيوسكي ،عميد كلية إدارة التكنولوجيا في الجامعة األلمانية بالقاهرة ،إن برنامج التعليم ثنائي الدراسة من "إس إيه بي" يشكل "فرصة عظيمة لطلبة
معلوماتيات األعمال في جامعتنا الستكمال مجموعة المهارات التي يتطلبها سوق العمل قبل تخرجهم" .وأضاف كليشيوسكي ،الذي حضر حفل التوقيع على الشراكة" :تتيح
مواءمة األهداف التعليمية للجامعة مع كيان عالمي من ألمانيا فرص تدريب إض افية للطلبة في ألمانيا أو هنا في المنطقة ،كما تعمل على تحسين توجيه الممارسات الخاصة
ببرامجنا الدراسية ".
ويقدّم برنامج التعليم ثنائي الدراسة من "إس إيه بي" منافع جمّة للطلبة ،تحدث عنها مصباح الدين ،الذي تخرج حديثا ً في البرنامج بدولة اإلمارات ،ويعمل لدى شركة "سولتيس"
الشرق األوسط مستشارا ً لألعمال مختصا ً بحلول "إس إيه بي" ،بالقول" :يساعد البرنامج الطلبة ،ال سيما من اقترب تخرجهم ،على اكتساب الخبرة العملية والتدريب الذي يم ّكنهم
من أن يحظوا بمستقبل مهني في منظومة "إس إيه بي" ،سواء لدى الشركة أو شركائها أو عمالئها ،فمثل هذه التجارب تحسّن الكفاءة التقنية للفرد وتع ّزز الصفات القيادية إلعداد
قادة أفضل للمستقبل".

تجدر اإلشارة إلى أن مصر تسعى إلى زيادة عدد الوظائف المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من  50ألفا ً في العام  2014إلى  800ألف بحلول العامين -2019
 ، 2020حين ي ُتوقع أن تبلغ مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي  150مليار جنيه ( 19.2مليار دوالر) ،وفقا ً لتقرير صادر عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات المصرية .
وفي إطار دعمها المستمر لالقتصاد الرقمي في مصر ،تعرض إس إيه بي خالل مشاركتها المرتقبة في معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي  " 2015الذي يقام في مركز القاهرة
الدولي للمؤتمرات خالل الفترة ما بين  13إلى  16ديسمبر الحالي ،أحدث ابتكاراتها الخاصة بمدن المستقبل ،مثل حلول غرف االجتماعات الرقمية ،وحلول الرياضة المتصلة.
وذلك في القاعة الثانية من قاعات المركز .
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