«برنامج المحترفين الشباب» من «إس إيه بي» يدعم جيل المستقبل من المبتكرين التقنيين في مصر
إيرادات مصر من تقنيات المعلومات واالتصاالت ستنمو بنسبة تزيد على الضعف لتبلغ  2.2مليار دوالر أمريكي خالل
األعوام الخمسة المقبلة وفق تقرير صادر عن «كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية» و«إس إيه بي »
17نوفمبر 2015
القاهرة ،مصر
أعلنت «إس إيه بي» مؤخر ًا عن بدء تدريب دفعة ثالثة ضمن «برنامج المحترفين الشباب» الذي يديره معهد «إس إيه بي» للتدريب والتطوير بهدف تعزيز مهارات جيل
المستقبل من المبتكرين التقنيين في مصر .وكانت تقاري ر اقتصادية قد توقعت أن تزيد إيرادات مصر من تقنيات المعلومات واالتصاالت على الضعف خالل األعوام الخمسة
المقبلة .فقد توقع تقرير صادر عن «كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية» و«إس إيه بي» أن تبلغ إيرادات مصر من تقنيات المعلومات واالتصاالت  2.2مليار دوالر أمريكي
بحلول العام  2020مقارنة بمليار دوالر في عام . 2015
وحققت البرامج التي ينظمها معهد «إس إيه بي» لمصر قيمة تُقدر بنحو  6.4مليون دوالر أمريكي حيث تعمل «إس إيه بي» عن كثب مع مؤسسات وشركات القطاعين العام
والخاص في مصر لحشد الجهود الرامية إلى تحديث وتحفيز االقتص اد والحد من نسبة البطالة في البالد .
وبهذه المناسبة ،قالت ماريتا ميتشاين ،المدير التنفيذي لمعهد «إس إيه بي» للتدريب والتطوير« ،إس إيه بي  -الشرق األوسط وشمال أفريقيا»" :يحقق هذا البرنامج فوائد عديدة
للشباب في مصر ويساعدهم في المساهمة في استقرار ورخاء بالدهم وعموم المنطقة .إس إيه بي على قناعة راسخة بأن بإمكان التقنية المعلوماتية أن تحقق نقلة فارقة في حياة
القاطنين بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأن ترفد في الوقت نفسه التنمية واالقتصاد ببلدان المنطقة ".
ويشمل برنامج المحترفين الشباب من «إس إيه بي» تدريبا ً عمليا ً في حلول «إس إيه بي» الفائقة بحيث يصبح الخريجون استشاريين مشاركين معتمدين من «إس إيه بي»،
وحاصلين على اعتماد معترف به عالميا ً في حلول وأدوات «إس إيه بي» المبتكرة .ويسهّل ذلك انضمامهم إلى أيّ من عمالء «إس إيه بي» الذين يزيد عددهم على  1350أو
أيّ من شركائها الذين يزيد عددهم على  120ببلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا .
من جانبه ،قال عمرو عبد الحميد ،أحد الخريجين السابقين من برنامج المحترفين الشباب من «إس إيه بي»" :صقل البرنامج خبرتي ومعرفتي وتعرّ فت من خالله على زمالء في
تخصصات مماثلة ،ورغم األجواء المرحة تطلّب البرنامج الكثير من المثابرة والجد واالجتهاد لتحقيق الهدف المنشود ".
وعلى صعيد مواز ،تتعاون «إس إيه بي» مع مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف  -مصر» لتحقيق مستقبل مشرق ألجيال الغد وتمكين الشركات في الوقت ذاته من تعيين
الموظفين المؤهلين الذين تبحث عنهم وتوف ير فرص وظيفية بآفاق واعدة لهم .وانطلقت مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف  -مصر» في عام  2009وتوفر للشبان المصريين
العاطلين عن العمل برامج تدريب تتناسب مع متطلبات سوق العمل لتأهيلهم للنجاح كموظفين بل ورواد أعمال .وعبر شراكة مع مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف  -مصر»
تستضيف «إس إيه بي» دفعة جديدة ضمن برنامج المحترفين الشباب في مصر في شهر نوفمبر .
وفي هذا الصدد ،قال إسماعيل الحبروك ،المدير التنفيذي لدى «التعليم من أجل التوظيف  -مصر»" :يسر مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر أن تبرم هذه الشراكة مع إس
إيه بي لتدريب  18ش ابا ً مصريا ً تدريبا ً عاليا ً الكتساب المهارات التقنية والشخصية المطلوبة بشكل كبير في سوق العمل المصرية .وبفضل الدعم المقدم من مبادرة الشراكة
األمريكية الشرق أوسطية (ميبي) سينضم هؤالء الشبان إلى قرابة  1000شاب آخر استطاعت مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر أن تجد لهم وظائف مناسبة في القطاع
الخاص منذ تأسيسها في عام ".2009

التعليق على الصورة :الطالب المصريين ضمن « برنامج المحترفين الشباب» الذي يديره معهد «إس إيه بي» للتدريب والتطوير يتلقون المهرات التقنية الالزمة القتناص
الفرص الوظيفية في عصر االقتصاد الرقمي
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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
عل ى العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال 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.
لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @SAPMENANews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
حسين التميمي
مدير العالقات العامة

شركة –  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا
هاتف7222 440 4 971+ :
بريد إلكتروني: Husain.tamimi@sap.com
واليس الستشارات التسويق
هاتف1950 390 4 971+ :
بريد إلكتروني: Sap@wallis-mc.com

