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رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة
قامت الحكومة اإللكترونية في رأس الخيمة بالتعاون مع معهد"  SAPإي إيه بي" للتنمية و التدريب بتنظيم حفل تخرج الدفعة األولى من برنامج المحترفين الشباب )(YPP
برأس الخيمة .وبعد النتائج اإليجابية التي حققتها الدفعة األولى ،تتطلع الحكومة اإللكترونية إلى عقد البرنامج التدريبي للدفعة الثانية للحصول على الشهادات التقنية  SAPإلدارة
رأس المال البشري ) (HCMوعملية التكامل التجاري) ، (BPIفضال عن برمجيات  SAPالتحليلية بما في ذلك منصة SAP HANA.
وتم اختيار الدفعة األولى من الشباب الموهوبين من بين أفضل خريجي الجامعات في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة ومن المواطنين المتميزين الذين درسوا في
الخارج قبل الحصول على إمكانية المشاركة في برنامج مكثف للتدريب لمدة ثالثة أشهر ،يتم بعدها الحصول علي شهادات "إس إيه بي" في إدارة عالقات العمالء ) (CRMو
تكامل العمليات التجارية و إدار ة المشاريع .بعد االنتهاء بنجاح من هذا البرنامج ينضم المشاركون لهيئة الحكومة اإللكترونية للتدرب كاستشاريين ) (SAP CRMلمساعدتهم في
تطوير مهاراتهم العملية بشكل أفضل .و في النهاية سينضم الخريجون لفريق هيئة الحكومة اإللكترونية كموظفين دائمين .والجدير بالذكر أن خريجي الدفعة األولى يقومون حاليا ً
على دعم جهود تعزيز  SAP CRMفي دائرة المحاكم ودائرة النيابة العامة ودائرة البلدية .
ويهدف برنامج المحترفين الشباب من "إس إيه بي" من تمكين خريجي الجامعات الباحثين عن فرص العمل من مواطني دولة اإلمارات من الحصول على شهادات تخصص من
"إس إيه بي" التي من شأنها تقديم الدعم لتطوير مهاراتهم المهنية في قطاع التقنية ،تمهيداً لتزويد الحكومة وشركات القطاع الخاص بالمواهب والمهارات الالزمة فيما يتعلق
باألعمال والتقنية والمهارات القيادية .
وفي هذا السياق ،قال المهندس أحمد سعيد الصياح ،مدير ع ام هيئة الحكومة اإللكترونية برأس الخيمة " :إن الهيئة تحرص على تقديم الدعم واإلرشاد المناسب من كبار
االستشاريين في الهيئة لتعزيز شراكتنا مع برنامج المحترفين الشباب من "إس إيه بي" والذي من شأنه تعزيز كفاءة القدرات المواطنة لدعم مشروع الموارد الحكومية ".
ولقد بدأ اختيار الدفعة الثانية بالفعل ،وسيبدأ البرنامج التدريبي نهاية سبتمبر  .2015وتم اختيارSAP BPI ، SAP HCMوكذلك  SAP HANAمن أجل دعم تنفيذ
مشروع ، SAP HCMوهي مواضيع مهمة للغاية لمشروع إدارة الموارد الحكومية الذي طرحته هيئة الحكومة اإللكترونية بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المشاريع في  16دائرة محلية بحلول يناير عام  ،2016حيث يكون الوقت مناسبا لتوفير التدريب و التحفيز للخريجين من برنامج المحترفين
الشباب  SAPفي المشروع .ويمكن للمشاركين أن يتوقعوا برنامجا تدريبيا مبتكرا وممتعا للغاية ،ألنه سوف يكون معتمد على أحدث طرق التدريب ،على أيدي مجموعة من
اإلستشاريين ،حيث سيتم تدريبهم على أحدث حلول وتقنيات ، SAPو ، SAP HANAوهي منصة قوية بنيت لتقديم نظرة غير مسبوقة وحديثة لتقنية المعلومات .
وبهذه المناسبة تدعو هيئة الحكومة اإللكتر ونية خريجي الجامعات الباحثين عن فرص العمل المهتمين للمشاركة في هذا البرنامج المبتكر في االتصال بمركز تدريب هيئة الحكومة
اإللكترونية عن طريق البريد اإللكتروني  ، tc@ega.rak.aeوللمزيد من المعلومات زيارة الموقع على شبكة المعلومات العالمية . sap.com/mena/tdiأو مباشرة عبر
عن طريق مسح رمز  QRأدناه .
نبذة عنSAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي
وخدمات فائقة تم ِّكن الشركات باختالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدهم
على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األ عمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  258,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت : www.sap.com/mena.
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