
سوفت» في رفع مستوى اخلدمات 
التي تقدمها وعملت على تطويرها 
خصوصــا مبا يتماشــى مع عملية 
التعليم عن بعد، وذلك بهدف اثراء 
العالــي ولتحقيق اجلودة  التعليم 
والتميز فــي كل شــركاتها التابعة 
وعلى رأسها جامعة الشرق األوسط 
األمريكيــة (AUM) وكلية الشــرق 

.(ACM) األوسط األمريكية
دور ريادي في االقتصاد والتعليم

وفي حني اســتمر سهم «هيومن 
ســوفت» القابضــة بجــذب اهتمام 
احملافظ والصناديق احمللية واالقليمية 
والعاملية، كونها متثل احدى األسهم 
القيادية التي تقفز بسيولة البورصة 
عنــد حــدوث أي هزات في أســواق 
املال، تســتمر الشــركة في ترسيخ 
دورها كمؤسسة فاعلة في القطاعني 
االقتصــادي والتعليمــي، وفي بذل 
اجلهــود إلثراء مســيرتها من خالل 

AUM تلمع في التصنيفات والتقييمات العاملية
صنفــت مؤسســة Quacquarelli Symonds - (QS) العاملية جامعة 
الشــرق األوســط األمريكية ضمن أفضل اجلامعات فــي العالم، حيث 
احتلت مركزا مرموقا في فئة ٧٥١-٨٠٠ وفقا لتصنيف اجلامعات العاملي 

 .(QS World University Rankings ٢٠٢٢)
ويجعل هذا اإلجناز اجلديد AUM اجلامعة الرائدة في الكويت و٣٣ عربيا 

ومن بني أفضل ٣٪ من اجلامعات في العالم.
كما صنفت مؤسســة التاميز املختصة بتصنيف جامعات التعليم العالي 
Times Higher Education (THE) جامعة الشرق األوسط األمريكية (AUM) كأول 

جامعــة في الكويت والـ ٢٤ عربيــا وفقا لتصنيف (THE) للجامعات العربية 
.Times Higher Education Arab University Rankings ٢٠٢١

وعلــى صعيد آخر، جنحــت AUM في احلصول علــى تقييم ٥ جنوم من 
مؤسســة Quacquarelli Symonds (QS) العامليــة. كمــا منحت اجلامعة أيضا 
 ،Teaching أعلى درجة تقييم من ٥ جنوم في املعايير التالية: جودة التعليم
 ،Internationalization الطابع العاملي ،Academic Development التطوير األكادميي
 ،Online Learning التعليــم عبر األونالين ،Employability توظيــف اخلريجني

.Inclusiveness وشمولية االهتمام بالطلبة ،Facilities املرافق واخلدمات

«هيومن سوفت»
رؤية ثاقبة.. تطور مستمر ومنو مستدام

منــذ نشــأتها عــام ١٩٩٤، حترص 
«هيومن سوفت» من خالل مؤسسات 
التعليم التابعة لها على ترسيخ ثقافة 
االبتكار في الشركات التابعة لها والتي 
تأتي متاشيا مع رؤيتها في توفير بيئة 
تعليمية صحيــة ومتكاملة لطلبتها، 
وفي خلق جيل مسؤول قادر على بناء 
اقتصاد معرفي مزدهر قائم على اإلبداع 

واالبتكار.
وبالرغــم من أن عــام ٢٠٢١ لم يكن 
أقل اســتثنائيا من عام ٢٠٢٠ بســبب 
استمرار تداعيات جائحة كوفيد-١٩، اال 
أنه كان عاما مثمرا ومليئا باإلجنازات. 
فقد أثبتت هيومن ســوفت مرة أخرى 
صمودها ومرونتها مبواجهة التحديات 

والظروف االستثنائية.
«هيومن سوفت».. سهم قيادي في بورصة 

الكويت واألكثر استقطابًا للمستثمرين األجانب

تســتمر شــركة «هيومن سوفت» 
القابضة بإحــراز املزيد من النجاحات 
واإلجنازات في أســواق املــال احمللية 
واإلقليمية. فقد برزت «هيومن سوفت» 
القابضة كالشــركة األكثر اســتقطابا 
للمســتثمرين األجانب وذلك بحسب 
املوقع الرسمي لشركة املقاصة الكويتية، 
وذلــك فيمــا يتعلــق بأكبــر حصص 
وملكيــات للمســتثمرين األجانب في 
الشــركات الكويتية املمتــازة املدرجة 
في بورصة الكويت عن منو امللكيات الى 
مستويات استراتيجية غير مسبوقة. 
وبالرغم من الصعوبات التي شهدها 
القطاع االقتصادي والتحديات العاملية 
الناجتة عن أزمة كورونا، اال أن «هيومن 
سوفت» استطاعت أن حتافظ على أدائها 
املالي القوي، وأن حتقق ثباتا واضحا 
واستقرارا ماليا خضع لتحديات عديدة 
بدءا من تقلبات األسواق، وصوال الى 
ما تشــهده املنطقة والعالم من أحداث 
وجمود اقتصادي تتسبب بهما الظروف 
الصحية الطارئة. وبالتالي استطاعت 
الشركة أن تبقى الفرصة االستثمارية 
األكثر جاذبية في األســواق الناشــئة 
الواعــدة ومحــط أنظار املســتثمرين 

الدوليني.
«هيومن سوفت»

بيئة استثمارية آمنة وموثوق بها

إن جنــاح العالقة االســتثمارية 
الوثيقــة بــني «هيومــن ســوفت» 
واملســاهمني، يأتــي نتيجة العتماد 

تقدمي أفضل املمارسات الناجحة في 
إدارة الشركات التابعة لها وحتقيق 
االســتدامة، وتطوير قطاع التعليم 
واالرتقاء به، وبالتالي تزويد املجتمع 
بكوادر متخصصة ذات كفاءات معرفية 
ومهنيــة عالية قــادرة على حتقيق 
اجنازات حقيقيــة وطويلة األمد في 

مختلف املجاالت.
«هيومن سوفت» 

تلتزم بتعزيز مفهوم املسؤولية االجتماعية 

حققت AUM، أحد أكبر املؤسسات 
التابعة لشركة هيومن سوفت، مركزا 
مرموقا على مســتوى اجلامعات في 
الكويت، واملركز ٢٢ في العالم العربي، 
واملركز ٣٠٢ على مستوى العالم، وذلك 
في تصنيف اجلامعات اخلضراء العاملي 
 «UI GreenMetric World University
Rankings»، والذي شاركت فيه جامعات 
مختلفــة من أكثر مــن ٨٤ دولة حول 

العالم. 

الشــركة نهجــا قائما علــى تطبيق 
أفضــل املمارســات واخلدمات التي 
تضمن لها معادالت أرباح مستقرة، 
وذلــك نتيجة لــألداء املالي القوي، 
والتباع ركائز أساسية ضمن خطة 
استراتيجية للمحافظة على النتائج 
اجليدة والنمو املستدام، والتي تشمل: 
التميز األكادميي، الكفاءة التشغيلية، 
قيمة املساهمني، وتوطيد العالقات 
مع املســتثمرين. وعليــه أصبحت 
الشــركة املالذ اآلمن للمســتثمرين 
األجانب مما جعلها حتى اآلن في منأى 
عن التقلبــات الكبيرة واملضاربات 
العشوائية التي تشهدها البورصة 

في أوقات مختلفة.
ويأتــي األداء املالي القوي ضمن 
سلســلة اإلجنازات اجلديــدة التي 
حققتهــا الشــركة مؤخــرا نتيجــة 
لسياســات التطــور والتقــدم التي 
شملت كافة أعمالها السيما في القطاع 
التعليمي، حيث استثمرت «هيومن 

 ،UI GreenMetric ويعد تصنيف
أحد أهم التصنيفات العاملية التي تقيم 
اهتمام اجلامعات بالقضايا املتعلقة 
في التنمية االجتماعية واالستدامة 
البيئية، ومدى التزامها باملمارسات 
الصديقــة للبيئــة ونشــر ثقافتهــا 
والوعي بها داخــل احلرم اجلامعي 

واملجتمع. 
ومــع بدء جائحــة كورونا حول 
العالم، نظمت AUM محاضرة توعوية 
اســتباقية لطالبها وموظفيها حول 
 (Covid-١٩) الڤيــروس املســتجد
خصوصا أن منظمة الصحة العاملية 
كانت قد أعلنت أنه أصبح ميثل حالة 
طــوارئ صحيــة عاملية. كمــا ألقت 

AUM وACM الضــوء على طلبتهما 
وخريجيهما الذين بادروا للعمل في 
الصفوف األمامية ملساعدة الكويت 
على مواجهة األزمة الصحية الناجتة 

 .Covid-عن ١٩
ورغــم أن عمليــة التعليم للعام 
األكادميــي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ قــد جرت 
عبر األونالين، فقد نظمت املؤسسات 
التعليمية التابعة لهيومن ســوفت 
العديد من املبادرات والفعاليات عبر 
األونالين التي من شأنها احداث أثر 
إيجابي في املجتمع، نذكر منها بعض 
األمثلة: اليوم العاملي للمياه، توعية 
حول مرض السكري، اليوم العاملي 
للبيئة، لقاء رياضي افتراضي وإطالق 
منصة للتدريب عن بعد، واملعرض 
التوظيفي السابع التي قدمت الشركات 
من خالله ما يقارب ١٥٠٠ فرصة عمل 

 .ACMو AUM الى طلبة وخريجي

كلية الشرق األوسط األمريكية تطرح 
ثالثة تخصصات في تكنولوجيا الهندسة 

ضمن خطتهــا التطويرية للعام 
األكادميي اجلديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، طرحت 
 (ACM) كلية الشرق األوسط األمريكية
ثالثــة تخصصات، هي: تكنولوجيا 
هندسة البترول وتكنولوجيا الهندسة 
الكيميائيــة وتكنولوجيا الهندســة 
املدنية، لتنضــم الى برامج الدبلوم 

في قسم الهندسة والتكنولوجيا. 
وقد حرصــت الكلية علــى بناء 
عالقــات وطيــدة مع الشــركات في 
قطاع الهندسة بجميع فروعها وذلك 
مــن خالل مركــز التطوير الوظيفي 
«توطــني» في ACM. ويوفــر املركز 
للطلبة نشاطات متنوعة في التطوير 
املهني، كما يساعد الطلبة واخلريجني 
على ايجاد أفضل فرص العمل التي 
تتناســب مع طموحاتهــم وذلك من 
خالل تنظيــم املعــارض الوظيفية 
وتوظيفهم في الشركات. كما تشمل 
اخلدمــات التي يقدمها املركز: ورش 
العمل، الدورات التدريبية، الندوات، 

والزيارات امليدانية.
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االحد ٣١ اكتوبر ٢٠٢١

االقتصاد الكويتي .. مستقبل واعد
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