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في ين والجامعيات يللطلبة والطالبات الجامع “انطالقة مشرقة”ديلويت تُطلق برنامج 
 المملكة العربية السعودية

 
المملكة في ( BrightStart“ ) انطالقة مشرقة ” أطلقت ديلويت الشرق األوسط برنامج– 2020أبريل  23

عامهم الجامعي  منذلخريجي الثانوية العامة تدريبية وعملية العربية السعودية الذي يهدف إلى توفير فرص 

 Deloitteفي مركزديلويت الرقمي  العمل متابعة تعليمهم الجامعي وفي الوقت نفسهاألول، فيسمح لهم 

Digital Center يوفر البرنامج فرصة ممتازة لخدمة . كذلك، المملكة العربية السعوديةفي  الرياض في

بشكل وتنمية القوى العاملة الماهرة رقميا  عجلة من خالل دفع 2030رؤية المملكة العربية السعودية 

 هادف.

 

ممن يتطلعون إلى المستقبل الطموح  الشباب السعوديللشابات ويمثل هذا البرنامج المبتكر دعوة مفتوحة 

المهنية حياتهم  يباشرونم المهنية باكرا من اجل مستقبل مشرق بحيث نطالق في مسيرتهالوعلى استعداد ل

مدمجة للعمل اثناء أربع سنوات. ينطوي هذا البرنامج على توفير تجربة  أثناء دراستهم الجامعية ولمدة

ون األعمال وتوسيع آفاق المستقبل أمامهم وهم ال يزالالحياة المهنية وعالم التي تتيح لهم استكشاف التعلم، و

على مقاعد الدراسة وذلك من خالل االلتحاق بهذا البرنامج الذي يوفر لهم فرصاً ثمينة الكتساب الخبرات 

 ،العملية والعلوم النظرية، باإلضافة إلى تطبيق االختصاص الذي تعلموه في الجامعة عملياً في مجال عملهم

ة واكتساب مزايا تنافسية بعيدة األجل. األمر الذي يتيح لهم تحقيق قفزات من التقدم في مسيرتهم المهني

شاب في منطقة الشرق األوسط لدخول سوق العمل  200,000ويتماشى البرنامج مع التزام ديلويت بتأهيل 

 وبناء المهارات. للتعلم ( ClassWorldمن خالل برنامجها ) 2030بحلول العام 

 

يلويت الرقمي بالرياض والشريك مازن فرعون، مسؤول مركز دم. وتعقيباً على هذه التجربة الرائدة، قال 

لقد حملت الثورة الصناعية الرابعة في ثناياها ”في قطاع االستشارات العامة في ديلويت الشرق األوسط: 

اثرها على كافة مناحي الحياة مدى  وبشكل اكبر الرقمية التي نلمس اآلن والتحوالت بتكاراتالعديد من اال

 “ ال سيما قطاع التعليم.والقطاعات  كافةثيراته على وتأ 19-انتشار وباء كوفيدخاصة في ظل 

 

في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً على  من مختلف القطاعات يعمل القادة”قائالً:  م. فرعونوأضاف 

من أجل تعزيز المناعة واالستدامة الرقمي  التحولمبتكرات الثورة الصناعية الرابعة وتسريع وتيرة تسخير 

للمساعدة في دفع االستفادة من هذه المبتكرات في مجتمعاتهم وقطاع األعمال في بلدانهم وذلك من خالل 

 .“وعمالئهم عجلة األعمال، وضمان الصحة والرفاهية لشعوبهم

 

” يلويت الشرق األوسط: تيم بار، الرئيس التنفيذي في قطاع االستشارات العامة في دالسيد من جهته، قال 

والتحديات التي يجب التغلب عليها ستعزز بال شك   COVID-19إن االضطرابات التي أحدثها فيروس

البلدان لضمان حصول الناس، وخاصة في مختلف تعاونًا أقوى وابتكارات أكبر بين الشركات والحكومات 

في  Deloitte ه الغاية ، شرعت شركةلتحقيق هذوالشباب، على فرص مثيرة ومجزية للقيام بعمل مفيد. 

هذا في المملكة العربية السعودية لمواصلة توفير فرص التدريب االحترافي  المهنيإطالق برنامج التدريب 

 ".والرقمي إلعداد الشباب والشابات للمهن الرقمية

 

ال سيما وأن ويحصل الطالب المقبولين في هذا البرنامج على فرصة التعرف على عالم أعمال المستقبل 

التقنيات واالستراتيجيات الرقمية تستحوذ اآلن على اهتمام الشباب سواء في دراستهم أو أعمالهم. سيتم 

قبول المشاركين وفق مجموعة من معايير التأهيل التي تم تصميمها بعناية، وتشمل درجات الشهادة 

ايير الجامعية، باإلضافة إلى مجموعة الثانوية، أداء /نتائج المشاركين في االمتحانات الحكومية، والمع

 المعايير التي وضعتها ديلويت.

 

أيام األسبوع في  معظم BrightStartالمشاركون في برنامج ديلويت  يعملسنوات، س 4على مدار 

، بينما يقضون في منطقتناحل بعض المسائل األكثر تحديًا في االعمال و ويساهمونمركزديلويت الرقمي ، 
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تجربة . وبهذه الطريقة، تتوفر لهم شهادة البكالوريوسلحصول على وافي الجامعة للدراسة بقية األسبوع 

 .ةالمعتادوالمهني التدريب الجامعي  برامج تتجاوزوخبرات عملية  

 

برامج التعليم العالي في العالم المعاصر، يسّر تتبناها الرقمية المتعددة التي  االنماطأهمية  تزايدوتماشياً مع 

بالتعاون مع الجامعة السعودية اإللكترونية  BrightStartديلويت الشرق األوسط أن تُطلق برنامج 

Saudi Electronic University (SEU) طرح برامج ي فرائد للتعليم العالي صرح تعليمي ، وهي

أنها الجامعة األولى في المملكة العربية  حيث. قة مبتكرةبطري تعليمية للطالب الجامعيين والخريجين

السعودية التي تتبع مزيجاً من طرق التعليم تجمع بين التعليم اإللكتروني عن بُعد والدروس الصفية لجميع 

 طالبها. 

األرضية المناسبة للتعاون  يضع انطالقة مشرقة،إن إطالق برنامج ”كالمه قائالً:  م. فرعونوختم 

من خالل  2030لمساهمة في تحقيق رؤية لمزيد من اك بين ديلويت والجامعة السعودية اإللكترونية المشتر

 “عاملة عالية المهارات الرقيمة، وإحداث األثر اإليجابي في المجتمع. وطنية بناء وتطوير قوى

  

 

 – إنتهى -

 

 

 ديلويت عن نبذة

وهي  المحدودة، توهماتسو توش الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت من أكثر أو واحدة على اسم "ديلويت" للداللة يُستخدَم
 الشركات المرخص لها بشخصية من ألخيرة وكلا مجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع

 يُرجى .للعمالء خدمات أي العالمية" بـ"ديلويت إليها والمشار المحدودة توهماتسو توش ديلويت تقدم بها. ال خاصة مستقلة قانونية

 www.deloitte.com/about :التالي العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة

والمالية، واستشارات المخاطر، والضرائب تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، و خدمات االستشارات اإلدارية 

شركة، بفضل شبكة  ٥٠٠والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل 
 ل مهنيي ديلويت الـدولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حو ١٥٠عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من 

 www.deloitte.com  وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: ٢٨٠٬٠٠٠

 

 األوسط( توش )الشرق أند ديلويت عن نبذة

 الشركات من واحدة وهي المحدودة" توهماتسو توش شركة عضو مرّخص لها من قبل "ديلويت هي األوسط( توش )الشرق أند ديلويت
وجود  إن .١٩٢٦ سنة المنطقة منذ في وجودها ويمتد األوسط منطقة الشرق في تأسست وقد االستشارية المهنية الخدمات تقديم في الرائدة

قبلها لتقديم الشركات الحائزة على ترخيص من  خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في األوسط( توش )الشرق أند ديلويت شركة

المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات  القانونية وتتمتع بالشخصية الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له
كل شركة مرّخص المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد 

لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش )الشرق األوسط( وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها )دون الرجوع إلى ديلويت أند توش 

 الشرق األوسط(( وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.)

 اإلدارية واالستشارات والمراجعة والضرائب تدقيقال خدمات تقدّم التي الرائدة المهنية الشركات منأند توش )الشرق األوسط(  ديلويت وتعتبر

كما  بلدا.ً ١٤ في مكتبا ٥٢ خالل من يعملون وموظف ومدير شريك ٣٣٠٠قرابة  وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات استشارات والمالية

لعام  استشاريةمن حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط و شركة أفضل جائزة بينها من األخيرة السنوات خالل جوائز عدة نالت
 والتطوير التدريب في التميز و "جائزة  ٢٠١٦لعام  استشارية شركة أفضل ، وجائزة٢٠١٧وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ٢٠١٦

 المسؤولية مجال في متكاملة شركة جائزة "أفضل وويلز باإلضافة إلى إنكلترا في القانونيين هيئة المحاسبين األوسط" من الشرق في

 االجتماعية".

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 

 
 " في خانة الموضوع.Unsubscribeللتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية، يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة "
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