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ديلويت تطلق برنامج  D-180للتوجيه الرقمي للطالب والطالبات وخريجي
الجامعات في الشرق األوسط
 06مايو  – 2020تم إطالق برنامج ديلويت  D-180للتوجيه عن بعد طالب وطالبات
وخريجي الجامعات في الشرق األوسط .يعتبر هذا البرنامج من جهود االستجابة المجتمعية
لشركة ديلويت لـجائحة  ،COVID-19ويستهدف خريجي الجامعات في السنوات األولى من
عملهم ،فضالً عن طالب السنة النهائية في المدارس الثانوية والكليات في جميع أنحاء الشرق
األوسط لتزويدهم بالتوجيه واالمثلة الحية من تجارب العمل لدى المهنيات والمهنيين من
مختلف الجنسيات في شركة ديلويت العالمية للخدمات المهنية في الشرق األوسط.
ويتمثل أحد األهداف الرئيسة للبرنامج في توجيه الشباب والشابات للمهارات الالزمة لسوق
العمل في االقتصاد الرقمي الجديد .يتم إقران موجهي ديلويت مع هؤالء لدعمهم من خالل
االجتماعات وتوجيههم في قرارات مسيرتهم العلمية والمهنية .وذلك من خالل تعريفهم على
عالم العمل ،ومساعدتهم في تحديد أهدافهم الوظيفية وتحقيقها ،باإلضافة إلى تقديم الدعم
المطلوب لهم في مواجهة التحديات التي تواجههم خالل مسيرتهم المهنية الجديدة.
من أجل تسليط المزيد من الضوء على هذا البرنامج التعليمي ،أفادت رنا غندور سلهب،
الشريكة المسؤولة عن إدارة المواهب والتواصل في ديلويت الشرق األوسط  " :يكمن برنامج
ديلويت  D-180في إطار هدفنا "التواصل من أجل التغيير" في مجتمعاتنا .ففي ظل هذه
األوقات غير المسبوقة التي نعيشها ،ستصبح طرق العمل الجديدة قريبا ً هي القاعدة ،كما أن
التوجيه الرقمي هو امتداد طبيعي لبرامج التوجيه الحالية .سيوفر برنامج التوجيه الذي يمتد
صا للمشاركة واكتساب الرؤى المهنية والمعرفة من تجربة محترفي
 180يو ًما للشباب فر ً
ديلويت المتطوعين".
والجدير بالذكر أن برنامج ديلويت الجديد -180يوما ً يتوافق في مضمونه وأهدافه مع برنامج
( )WorldClassالعالمي في ديلويت ومع التزام الشركة بتأهيل  200,000شاب وشابة في
منطقة الشرق األوسط عبر برامج عديدة لدخول سوق العمل بحلول العام  2030من خالل
توفير فرص التعليم وبناء المهارات ،وحيث يشارك في هذا البرنامج مجموعة كبيرة من
المتطوعين من ديلويت هدفهم دعم مجتمعاتهم من خالل وضع خبراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم في
متناول الشباب في هذه المجتمعات.
وأضافت سلهب" :القائدات والقادة الشباب ال يولدون قادة ،بل ينمون بالدعم .ودور التوجيه
المهني ال يقدر بثمن ألن الموجهين يساعدون الشباب والشابات المتخرجين في ولوج حياتهم
المهنية المبكرة ،حيث يوفرون الفرص لهم ،ويشاركونهم رؤى العمل والسوق .إن اصطحاب
الشباب في رحلة استكشاف عالم العمل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي حقيقي على مستقبلهم
سواء كموظفين أو رواد أعمال".
إذا كنت ترغب في المشاركة في برنامج التوجيه الرقمي  ،D-180انقر هنا

– إنتهى -

نبذة عن ديلويت
يُستخدَم اسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي
مجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها ،تتمتع األخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية
قانونية مستقلة خاصة بها .ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء .يُرجى
مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :
تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة ،و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية ،واستشارات المخاطر ،والضرائب
والخدمات المتعلقة بها .وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ٥٠٠شركة ،بفضل شبكة
عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من  ١٥٠دولة .للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ
 ٢٨٠٬٠٠٠وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات ،يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com :
نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط)
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي شركة عضو مر ّخص لها من قبل "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي واحدة من الشركات
الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها في المنطقة منذ سنة  .١٩٢٦إن وجود
شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم
الخدمات وفقا ً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .ال تستطيع الشركات والكيانات
المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و /أو إلزام شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل شركة مر ّخص
لها أو كيان مرخص له م ن 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.
وتعتبر ديلويت أند توش (الشرق األوسط) من الشركات المهنية الرائدة التي تقدّم خدمات التدقيق والمراجعة والضرائب واالستشارات اإلدارية
والمالية وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة  ٣٣٠٠شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٢٥مكتبا في  ١٤بلدا ً.كما
نالت عدة جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة من حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط واستشارية لعام
 ٢٠١٦وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ،٢٠١٧وجائزة أفضل شركة استشارية لعام  ٢٠١٦و "جائزة التميز في التدريب والتطوير
في الشرق األوسط" من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز باإلضافة إلى جائزة "أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية
االجتماعية".
المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت إرسالها للصحافة.
للتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية ،يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة " "Unsubscribeفي خانة الموضوع.

Nadine El Hassan
Senior Manager l Brand & Communications
)Deloitte & Touche (M.E.
Gefinor Center - Block D
Clemenceau Street
Beirut, P.O. Box 113 - 5144
Lebanon
D: +9611748444
nelhassan@deloitte.com | www.deloitte.com

