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Press  

  2019یولیو  21مسقط في  

 

 لطالب جدیدة فرص عمل العمانیین یوفر برنامج سیمنس للخریجین
 حدیثي التخرج الجامعات

 
 

في قطاعات أعمال سیمنس المختلفة على مدار دورتي  ون خبرات عمل فعلیةلیُحصّ  التدریبي المشاركون في البرنامج •
 أشھر  6یستغرق كل منھا التي تدریب ال

 من سیمنس لدعم الخریجین على مدار البرنامج  يبیدروّجھ تم •

 للبرنامج في السلطنة  خالل السنة األولىسیتم اختیارھم مانیین العُ  ینمتدربال ثالث من •

 

ُعمان، أطلقت سیمنس الیوم برنامج سیمنس للخریجین  ل المستقبل فيمساھماتھا المتواصلة في اعداد وتأھیل جیعلى تأكیداً 

على بناء مسیرة وظیفیة ناجحة في سیمنس من خالل  حدیثي التخرج خریجي الجامعات في السلطنة، بھدف مساعدةالعمانیین 

. فعلى مدار دورتي تدریب في بیئة عمل واقعیةخبرات الریب وتحصیل برنامج مكثف لتنمیة المھارات وصقل القدرات والتد

في المقر اإلقلیمي لشركة سیمنس  مختلفةال یةتشغیلالقطاعات الفي ستُتاح الفرصة للطالب للعمل أشھر،  6یستغرق كل منھا 

  .    لمنطقة الشرق األوسط

 

ً  یعمل االثنانشخصي لكل متدرب، حیث  ومع بدایة البرنامج، سیتم تخصیص موّجھ البرنامج التدریبي  صیاغةعلى تحدید و معا

على المعاییر التدریبیة التي سیتم اختیارھا للمتدرب ووضع مجموعة من اإلرشادات العامة لمسیرتھ/مسیرتھا المھنیة. وستعتمد 

 التأھیل العلمي للمتدرب واھتماماتھ، باإلضافة ألولویات أعمال سیمنس في ُعمان.    

 

أھم مكونات برنامج سیمنس للخریجین، إال أّن مھارات التعلم واكتساب یمثالن  مھاراتالرغم من أّن التدریب وصقل الوعلى 

ن بدوام كامل في شركة سیمنس یموظفیُعتبرون  الخبرات األساسیة تأتي من التدریب العملي. فالمشاركون في البرنامج التدریبي

فرق تنفیذ المشروعات، وسیتم تكلیفھم وات التشغیلیة الیومیة للشركة العملیضمن سیتم دمجھم بصورة تامة حیث  ،بالسلطنة

 بمھام محددة مع تحملھم المسئولیة الكاملة عن انجاز المھام الموكلة إلیھم.   

 

ً على إطالق ھذا البرنامج الطموح، تقول كلودیا فیرجویرو ماسي متع الرئیس التنفیذي لشركة سیمنس في ُعمان: "تت-وتعلیقا

، ولھذا یسعدنا إطالق برنامج سیمنس للخریجین في تملف سلطنة ُعمان بشریحة كبیرة من خریجي الجامعات الموھوبین بشكل

ُعمان باعتباره أحدث مبادرات سیمنس لنقل الخبرات وتنمیة مھارات الجیل الجدید من الشباب العُماني الواعد. فمن خالل ھذا 

على أسس راسخة. وبنائھا الذین یتطلعون لبدء مسیرتھم المھنیة  العُمانیة خریجي الجامعاتالبرنامج المرموق، ترحب سیمنس ب

ل عمااألمھم مھارات برنامجاً مكثفاً لتنمیة المھارات والتدریب بما یساعدھم على تنمیة مھاراتھم القیادیة ویُعلّ المبادرة  وتوفر ھذه
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أّن المتدربین  كوالتعرف على الشركة بصورة أعمق. واألھم من ذل ظیفيت الفعالة والوعي الوخرى مثل االتصاالالضروریة األ

 "     .مواجھة بعض التحدیات الملحة التي تواجھنا في ُعمان ودول المنطقةعلى من مساعدة سیمنس  ونسیتمكن

 

جدیر بالذكر أن البرنامج مفتوح حالیاً للشباب العُماني للتقدیم فیھ حیث ستقُبل الطلبات حتى الحادي والثالثین من شھر یولیو، 

یار ثالثة حیث سیتم اخت https://t.co/IJtVID6d0P. وتتوافر المزید من المعلومات على ھذا الرابط اإللكتروني: 2019

 من الطالب خالل العام األول من البرنامج.

 

طالب حول العالم تقوم الشركة بتوفیر لھم فرصة الدراسة والعمل في نفس الوقت،  11,4000ومن خالل أكثر من 

 تُعتبر سیمنس واحدة من أكبر وأكثر المؤسسات الخاصة ابتكاراً في مجال توفیر التدریب للشباب. ومنذ العام التدریبي

، قامت الشركة بتضَّمین المفاھیم الحدیثة مثل تلك المتعلقة بقضایا التحول الرقمي وتحلیل البیانات وتطویر 2017

 البرمجیات وأمن المعلومات في المناھج التدریبیة التي توفرھا للطالب.

 

المحلیة المدربة والقوة  بدایة للعدید من الفرص التي ستوفرھا سیمنس من أجل بناء الكوادربرنامج ھذا الیمثل ھذا و

 العاملة المؤھلة وذلك كجزء من التزام الشركة بالمساھمة في عملیات التنمیة الُمستدامة التي تشھدھا السلطنة.
 

 لالستفسارات اإلعالمیة: 
 ھبة عبد الحمید 

 heba.abdelhamid@siemens.com ؛ برید إلكتروني:+201068541171ھاتف: 

 
ً للتمیز الھندسي واالبتكار والجودة  (برلین ومیونخ) Siemens AGشركة سیمنس أیھ جي  ھي شركة عالمیة رائدة في مجال التكنولوجیا، حیث أصبح اسمھا مرادفا

ركز على مجاالت تولید الطاقة الكھربائیة واألتمتة والرقمنة. في نفس الوقت، عاماً. تمارس الشركة نشاطھا حول العالم، حیث ت 170واالعتمادیة والتمیز العالمي ألكثر من 

اقة وحلول البنیة التحتیة والمیكنة اآللیة تُعد سیمنس أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونھا أحد أكبر مزودي حلول تولید ونقل الط

تصویر حلول والبرامج الصناعیة. على ذلك، تُعد سیمنس ھیلثینیرز المدرجة في البورصة احدى الشركات التابعة لسیمنس وتتخصص في تورید معدات الوالقوى المحركة وال

المیدان الطبي. وخالل السنة  الطبي، مثل أجھزة التصویر المقطعي وأنظمة التصویر بالرنین المغناطیسي، وأنظمة التشخیص المخبري وحلول تقنیة المعلومات المستخدمة في

، بلغ 2018ملیار یورو. ومع نھایة سبتمبر  6.1ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا  83، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2018سبتمبر  30والمنتھیة في  2018المالیة 

 www.siemens.comحول الشركة، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني  ألف موظف في جمیع أنحاء العالم. لمزید من المعلومات 379عدد موظفي شركة سیمنس نحو 
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