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 مع تعاون  اتفاقية العربية الجامعات اتحاد عقد

 تكنولوجيسيمبليسيتي ام اي ايه مؤسسة 

 (Symplicity MEA Technology Solutions)سوليوشنز

شريك ذهبي لشركة سيمبليسيتي كوربوريشن وممثلها  وهي

تمكين ب، والتي تعنى في منطقتي الشرق األوسط وأفريقيا

الشركاء في التعليم العالي بحلول مبتكرة وسهلة 

االستخدام تمكنهم من تبسيط العمليات وتحسين النتائج 

طالبهم وعمالئهم  وتنمية عالقات إيجابية مع

 . ومجتمعاتهم
 

 اثإحد على االتفاقية عليه تقوم الذي التعاون  يركز 

 يرالتأث في الوثيقة الشراكة خالل من إيجابي تحول 

 توظيفال باستراتيجية املتعلقة والنتائج والفعالية

 تيوال العربية الجامعات اتحاد في األعضاء للجامعات

 التوظيف وتدعم الجامعات، لهذه التمايز تعزز 

 وخريجيها. لطالبها الهادف

 الينمج خالل من التحول  التعاون  هذا يدعم 

 في لالشتراك مؤاتية تجارية شروط )أ( هما محددين

CSM  منصة وبالتحديد سيمبليسيتي شركة حلول 

 اركةمش وتعزيز تشجيع ب(و) ،بها املرتبطة والخدمات

 تيسيمبليسي شركة مع االتحاد في األعضاء الجامعات

 التوظيف خدمات وتمكين تحويل في تساعد والتي

  وتخلق
 
ا أثرا  والطالب امعاتالج على ايجابي 

 والخريجين.

 تفاهمال ملذكرة األساس الهدف التوظيف قابلية تمثل 

 (الطرفين بين )باالتفاق الشراكة توسيع مكنوي

 وسلوك الطالب، رفاهية مثل أخرى  مجاالت لتشمل

 الخاصة، االحتياجات ذوي  الطالب وتمكين الطالب،

 صر.الح ال املثال سبيل على املوحدة، الطالب وتجربة

 هاباعتبار  الشركة سعي  
 
  شريكا

 
 مجال في موثوقا

 للجامعات املختلفة الخدمات وتقديم التكنولوجيا

 اتمبادر  دعم إلى والوزارات العالي التعليم ومؤسسات

 للتواصل العمل أصحاب على والتسهيل التوظيف،

 ق سو  إلى بنجاح الدخول  في ومساعدتهم الطلبة، مع

 التنمية في إيجابيين مساهمين ويصبحوا العمل

  الوطنية. االقتصادية

 يف الزاوية حجر هو اليوم البشري  املال رأس يعد

لو  .الالزمة االقتصادية التنمية
ّ
 جسر الجامعات تشك

 واكبةم تحاول  فهي ،العمل وأرباب الطالب بين رئيس عبور 

 ومتطلبات ديناميكيات مع العمل سوق  وتغّير سرعة

 من املطلوب املستوى  على الحفاظ مع باستمرار، متغيرة

 ددع لدعم بكفاءة التوسع إلى الحاجة مع كله هذا .الجودة

 وبالتالي .صرامة أكثر بميزانيات الطالب من متزايد

 في العاملة القوى  أن بضمان املكلف الوص ي هي عةمالجاف

 املهارات لديها الجامعات من تتخّرج والتي املستقبل

 . املجتمعات في فرق  تحقيق على درةوقا املناسبة
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 الالزمة باألدوات املصلحة أصحاب جميع دعم 

 اتاالحتياج مع تتوافق ناجحة توظيف الستراتيجية

  العمل لسوق  واملستقبلية الحالية

 رة موثوقة سحابّية منصة سيمبلستي لدى
ّ
 متوف

 وقابلة الجودة معايير أعلىوب العربّية باللغة

بتتط ال ،للتطوير
ّ
 ،معةالجا قبل من اضافي عمل اي ل

  .والجّوال االنترنت عبر تستخدمو 

 منّصة تعد CSM حلول  اهم من SaaS تعنى التي 

 مع والدعم التعاون  تعزيز خالل من بالتوظيف

 التخرج. وبعد الطالب حياة دورة طوال الجامعة

 تتضمن VCF with Foundation CSM أساسية مكونات 

  توفر املنصة من
 
  أساسا

 
 يةاستراتيج لتمكين ممتازا

 ،البالط بوابة  ،الجوال تطبيق الجامعة: في التوظيف

 إدارة ،الوظائف عن اإلعالن ،العمل أصحاب بوابة

 االتصاالت ،العمل وورش الفعاليات ،العمل طلبات

 لسيرةا مولد ،اإللكتروني البريد تحليالت ،واإلعالنات

 ،املوارد مكتبة ،الذاتية السيرة كتب ،تيةالذا

 ،رالتقاري محرك ،العمل وأصحاب الطالب استبيانات

 معرض ،األحداث وسجالت املستخدم حقوق 

 االفتراض ي الوظائف

  بيقالتط تتبنى التي األعضاء الجامعات لدى سيكون 

 الكاملة. بالقدرات Enterprise CSM الى االرتقاء خيار

 التجريبي التعلم االتية؛ األدوات املنصة لدى 

 عمل عالقات بناء العمل: أرباب ، )التدريب(

 ، التقارير ونتائج متقدمة مقاييس ، CRMرئيسية

 عالقات إدارة ، املمغنطة البطاقة أكشاك

ب املقّدمة الطلبات
ّ

  التوظيف أدوات ، (CRM) والطال

 .الورش وإدارة الوظائف معارضو 

 ستمكن التشغيلية: الكفاءة CSM  التوظيف فرق 

 والخريجين الطالب ودعم إشراك من الجامعة في

 من التخرج بعد وحتى الجامعّية الحياة دورة عبر

 تخدم الجودة عالية توظيف عروض توفير خالل

 املنصة ستزّود ذلك، على عالوة العربي. العالم

 دعمت الجودة عالية ببيانات التعليمية املؤسسة

 القرار. صنع عملية

 من رةكبي شبكة هناك واالبتكار: املحلي املجتمع 

 يوميا يعتمدون  الذين العمل وأرباب الجامعات

 ييسر والذي CSM سيمبليسيتي منصة على

 جدا قويا موردا ويعتبر املعارف تبادل إمكانية

. 36 من أكثر عبر يمتد إذ االبتكار على يساعد
 
 بلدا
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