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الشركة  :شركة هيومن سوفت القابضة

عنوان المؤتمر  :مؤتمر نتائج الربع األول لعام  2022لشركة

هيومن سوفت) المحضر المعدل والمترجم من اللغة اإلنجليزية(

التاريخ  :الخميس  12مايو 2022

وقت المؤتمر  3:00:ظه ار بتوقيت الكويت
حاتم عالء

مايانك باكسي

مرحبا بالجميع .أنا حاتم عالء من المجموعة المالية هيرميس .أهال بكم في مؤتمر نتائج الربع
األول لعام  2022لشركة هيومن سوفت .ويسرني أن يكون معنا في مؤتمر اليوم كل من السيد/
مايانك باكسي ،عضو مجلس إدارة الشركة ،والسيد /أنوب دهاند ،المدير المالي .سوف نبدأ بتقديم
عرض من اإلدارة قبل أن نفسح المجال لألسئلة واألجوبة .وكتذكير في البداية ،لطرح سؤال
يمكنكم إما الضغط على زر رفع األيدي أو يمكنكم الطباعة في محادثة االسئلة واالجوبة .تفضل
سيد /باكسي.
مرحبا ً بالجميع .أرحّب بكم في المؤتمر التحليلي لنتائج الربع األول من عام  2022لشركة
هيومن سوفت القابضة .أتمنى أن تكونوا جميعكم بخير وفي أمان .شكرا ً لك حاتم من فريق
المجموعة المالية الستضافة هذا المؤتمر التحليلي .أنا مايانك باكسي ،عضو مجلس إدارة شركة
هيومن سوفت القابضة ،ومعنا المديرالمالي للشركة  ،السيد /أنوب دهاند .وأودّ أن أشير بإيجاز
إلى بعض النقاط الرئيسية الخاصة بالربع األول من عام  2022ثم سأقوم بعرض أبرز
المؤشرات المالية لهذه الفترة ،ثم نفتح المجال لألسئلة واألجوبة.
في البداية ،أود أن أشير إلى أن أي بيانات تطلّعية أو وجهات نظر تتم مناقشتها خالل هذا
المؤتمر تخضع لمخاطر وعدم يقين قد تتسبب في اختالف النتائج الفعلية .وال تتحمل هيومن
سوفت أي التزام بتحديث مثل هذه اآلراء أو البيانات ،وال تصدر أي إعالنات فيما يتعلق بأي
ظروف تمت مراجعتها.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية ألداء شركة هيومن سوفت خالل الربع األول من عام :2022
عادت أنشطة الحرم الجامعي إلى طبيعتها مع استئناف الفصول الدراسية داخله.
صنّفت
تم إصدار تصنيف كيو.إس ) (QSللجامعات العالمية حسب المواد في شهر أبريل ،حيث ُ
جامعة الشرق األوسط األمريكية ( )AUMكأفضل جامعة في دولة الكويت لمواد الهندسة
والتكنولوجيا والعلوم االجتماعية والمواد اإلدارية ،ومن أفضل عشر جامعات على مستوى الدول
العربية في مواد العلوم االجتماعية واإلدارة.
وقعت جامعة الشرق األوسط األمريكية مع كلية بابسون مذكرة تعاون تسمح لخريجي درجة
البكالوريوس من جامعة الشرق األوسط األمريكية بالتسجيل في برنامج الدراسات العليا في كلية
 FW Olin Graduate School of Businessإلدارة األعمال في بابسون.
شهد الفصل الثاني من عام  2022بداية احتفالية للغاية مع االحتفاالت باليوم الوطني وتحرير
الكويت ومناسبات أخرى  ،منها يوم المرأة.
وعلى مدار أسبوعين ،التقى مجتمع جامعة الشرق األوسط األمريكية لالحتفال بنجاح خريجي
عامي  2020و 2021في المركز الثقافي التابع للجامعة ،بحضور إدارة الجامعة وأعضاء هيئة
التدريس والموظفين وأولياء األمور.
1

وهنا ،أفسح المجال للسيد /أنوب دهاند ،المدير المالي لشركة هيومن سوفت لتقديم نبذة مختصرة
عن المؤشرات المالية للربع األول من عام .2022
تفضّل أنوب.
أنوب دهاند

شكرا سيد باكسي .مساء الخير لجميع الحاضرين .أنا أنوب دهاند ،المدير المالي لشركة هيومن
سوفت .أود أن أقدم المؤشرات المالية الرئيسية للربع األول من عام .2022
في البداية ،نود أن نعلمكم أنه بسبب التغييرات في التقويم األكاديمي في عامي  2020و،2021
فإن أرقام اإليرادات واألرباح للربع األول من عام  2021مع تلك الخاصة بالربع األول من
عام  2022غير قابلة للمقارنة.
خالل الربع األول من عام  ،2021بلغت اإليرادات المعترف بها نسبة  ٪50من إيرادات الفصل
األول و ٪25من إيرادات الفصل الثاني  .ومع ذلك ،نظرا ً ألن التقويم األكاديمي يقترب اآلن من
معدالته الطبيعية ،بلغت اإليرادات المعترف بها خالل الربع األول من عام  2022نسبة ٪25
من إيرادات الفصل األول و ٪40من إيرادات الفصل الثاني  .وفي الظروف العادية ،كانت
اإليرادات المعترف بها في الربع األول تتألف من  ٪20من إيرادات الفصل األول و ٪40من
إيرادات الفصل الثاني  .أسفر ذلك عن انخفاض إيرادات الربع األول من عام ،2022والبالغة
 23.4مليون دينار كويتي ،بنسبة  ٪15مقارنة بإيرادات الربع األول من عام  2021والبالغة
 27.5مليون دينار كويتي ويرجع ذلك بشكل أساسي للتغييرات في التقويم األكاديمي في الربع
األول من عام  2021بسبب تفشي جائحة كوفيد.19-
لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد ،يمكنكم الرجوع إلى شريحة االعتراف باإليرادات في
الصفحة  19في العرض التقديمي للمستثمر.
في الربع األول من عام  2022انخفضت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلستهالك
واإلطفاء) ،(EBITDAالبالغة  16.3مليون دينار كويتي بنسبة  ٪22مقارنةً بالربع األول من
عام  2021والتي بلغت  21مليون دينار كويتي.
انخفض صافي ربح الربع األول لعام  ،2022والبالغ  15.1مليون دينار كويتي ،بنسبة ٪22
مقارنة بـ  19.3مليون دينار كويتي في الربع األول من عام .2021
بلغ هامش صافي الربح للربع األول من عام  2022نسبة  ،٪65بينما بلغ هامش الربح قبل
خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء) (EBITDAللربع األول من عام  2022نسبة
.٪70
وبلغت ربحية السهم  124فلسا ً خالل الربع األول لعام  2022في مقابل  159فلسا ً خالل الربع
األول لعام .2021
بلغ صافي المركز النقدي لشركة هيومن سوفت  102.6مليون دينار كويتي كما في 31
مارس .2022
بلغ إجمالي حقوق الملكية  98.2مليون دينار كويتي كما في  31مارس  ،2022وبلغت نسبة
العائد على متوسط حقوق المساهمين للربع األول من عام  2022نسبة .٪50
بلغ إجمالي األصول  181.8مليون دينار كويتي كما في  31مارس .2022
توفر الميزانية القوية لشركة هيومن سوفت والعائد المرتفع على متوسط األصول والعائد المرتفع
على متوسط حقوق الملكية الحماية والمرونة للشركة ،عالوة على تمكينها من مواجهة األحداث
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والضغوط الناجمة عن تفشي وباء كوفيد.19-
بهذا ،نفتح المجال لألسئلة واألجوبة .نطلب منكم تقديم أنفسكم باالسم والمؤسسة التي تمثلونها عند
طرحكم أي سؤال .شكرا لكم.
تفضل ،حاتم.
حاتم عالء

شكرا لكم ايها السادة .لطرح أي سؤال ،يمكنكم إما كتابته في مربع محادثة األسئلة واألجوبة أو
يمكنكم النقرعلى مفتاح "رفع األيدي" على الجانب األيمن من الشاشة وسوف أقوم بإلغاء خاصية
"كتم الصوت" لخطوطكم .ومجدداً ،لطرح سؤال ،يمكنكم إما كتابته في مربع محادثة األسئلة
واألجوبة أو يمكنكم النقر فوق مفتاح "رفع األيدي" .واآلن إلى سؤالنا األول من خط أنكور
أغاروال .تفضل ،خطك مفتوح.

أنكور أغاروال

ي بضعة أسئلة .أصبحت
أشكرك على المكالمة .أنا أنكور أغاروال من بنك إتش.إس.بي.سي ،ولد ّ
الميزانية العمومية اآلن أقوى من ذي قبل .أنتم بحاجة إلى تخصيص جزء من رأس المال للتعليم
من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية التعليم الثانوي وإمكانية دفع توزيعات أعلى .كيف ينبغي
لنا أن نتوقع تحسينكم للميزانية العمومية في المستقبل؟ هذا هو سؤالي األول .سؤالي الثاني يدور
حول مصروفات البيع التي يبدو أنها انخفضت ،وأعتقد أن تكلفة العمليات ثابتة أو في واقع
األمر منخفضة بشكل طفيف .ما هي المساحة المتاحة لكم فيما يتعلق بخفض التكلفة في المستقبل؟
ي من أسئلة .وهل كانت هناك إعادة تخصيص ضمن
أعتقد أن هذين السؤالين هما ما لد ّ
مصاريف البيع والمصاريف العمومية واإلدارية؟

مايانك باكسي

شكرا ً لك ،أنكور .فيما يتعلق بتحسين الميزانية العمومية ،قد تتذكر أنه بعد نشر النتائج السنوية
وأثناء المكالمة ،قمنا بوضع استراتيجية النمو الخاصة بنا وخارطة الطريق للمستقبل  .ال شك أن
الميزانية العمومية جيدة للغاية وسوف تدعم أي اتجاه قد نتخذه في هذا السياق .أما بالنسبة للنقد
المتاح خالل الفترة المرحلية  -كما ذكرنا آنذاك  -فإننا نهدف إلى الحفاظ على توزيعات بنسبة
 ،٪70والذي ينبغي أن يجعلنا مرتاحين تماما ً على الجبهتين .سوف يكون لدينا سيولة كافية ألي
نوع من فرص االستثمار ،وفي الوقت ذاته ال تتكدس لدينا السيولة دون داع .وكما اعتدنا أن
نفعل في الماضي ،سوف نقوم بدفع نسبة عالية من التوزيعات.
فيما يتعلق بتكلفة العمليات ،نعم  ،كانت ثابتة ،ولعلّك تذكرأننا قلنا فيما سبق أيضا ً إنه مع دخول
اإلجراءات الجديدة مرحلة النضج ،سوف نستفيد من استخدام الموارد .وهذا ما يم ّكننا من الحفاظ
على ثبات قيمة ما لدينا من تكلفة على الرغم من زيادة اإليرادات .وفيما يتعلق بمصاريف البيع،
ال يوجد إعادة تخصيص أو ال يوجد إعادة تصنيف؛ بل فقط لهذا العام سيكون خريجو المدارس
الثانوية جاهزين بحلول األسبوع الثالث من شهر يونيو أو نحو ذلك ،ومن ثم ستبدأ األنشطة
التسويقية في الربع الثاني .

أنكور أغاروال

حسناً ،شكراً جزيالً.
للتذكير مجدداً ،لطرح أي سؤال ،يمكنكم إما كتابته في مربع محادثة األسئلة واألجوبة أو يمكنكم
النقر على مفتاح "رفع األيدي".
السؤال التالي من خط نيشيت الخوتيا .تفضّلّ ،
خطك مفتوح.

نيشيت الخوتيا

ي فقط بضعة أسئلة .أوالً ،بشأن تكلفة الموظفين .أودّ أن أعرف ما إذا
أشكرك لهذه المكالمة .لد ّ

حاتم عالء
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كانت تكلفة الموظفين في الربع األول ال تزال منخفضة جدا ً مقارنة بمستويات ما قبل تفشي وباء
كوفيد .19-واآلن مع عودة العمليات إلى طبيعتها ووجود عدد أكبر من الطالب مقارنة بما كان
عليه قبل انتشار الوباء ،كيف تظل التكلفة اإلجمالية منخفضة؟ هل يتعلق األمر بكفاءاتكم
التشغيلية أم أنكم قد تمكنتم من الحصول على معلمين جدد بمستويات رواتب أقل مما كانت عليه
من قبل؟ وما هو مدى استدامتها؟ أم هل نتوقع أن تعود تكاليف الموظفين إلى ما كانت عليه قبل
كوفيد 19-في األرباع القادمة؟ أو أن األمر هو انعكاس للرقم الذي يجب أن نتوقعه.
هذا هو سؤالي األول .أما سؤالي الثاني فهو عن مراجعة الرسوم .هل هناك آراء لدى اإلدارة
حول أي توقعات لهذا العام أو العام المقبل ،متى يمكنك رؤية مراجعة للرسوم من الحكومة فيما
يتعلق بالمنح الدراسية؟ وأخيراً ،بشأن المبنى الجديد الذي ذكرته في مؤتمر المحللين للربع
األخير .متى سيبدأ هذا المشروع؟ هل يمكن تقديم تحديث حول هذا المشروع .شكرا ً لك.
مايانك باكسي

نيشيت الخوتيا

مايانك باكسي

نيشيت الخوتيا

شكرا لك نيشيت .فيما يتعلق بتكلفة الموظفين ،أوضّح لك أنه قبل تفشي وباء كوفيد وحتى عام
 ،2019كانت عمليات التدريب لدينا ال تزال مستمرة .أما خالل فترة كوفيد فقد توقفت عمليات
التدريب ،ومن ثم ،ونتيجة لذلك ،أيا ً كانت تكاليف الرواتب التي نتجت عن عمليات التدريب تلك،
فهي لم تعد موجودة .فيما يتعلق بالمبلغ الفعلي بالدينار الكويتي ،فإن هذا المبلغ ال يظهر بالتأكيد
في األرباح والخسائر ألرباع العام التي تراها اآلن ،وهذا أحد أسباب بقاء المبلغ النهائي ثابتا ً أو
حتى أقل قليالً .
فيما يتعلق بمراجعة الرسوم ،ليس لدينا حتى اآلن أي خطط لتقديمها في هذا الصدد .وإذا حدث
أي شيء ،سوف نطلعكم عليه بكل تأكيد .وبالنسبة للمبنى الجديد ،كما ذكرنا سابقاً ،سوف تظهر
التخصصات الجديدة في عام  ،2023ومن المتوقع أن يكون مبنى كلية العلوم الصحية جاهزا ً
بحلول ذلك الوقت .وكما ذكرنا آنفاً ،تم وضع الخطط الرئيسية للحرم الجامعي ،ومن ثم فإن ما
يلزم هو تشييد مبنى الفصول الدراسية والمختبرات  ،وهذا ممكن بحلول ذلك الوقت.
شكرا لك .ولكن فقط فيما يتعلق بتكلفة الموظفين ،هل نتوقع أن يكون هذا الوضع مستداما ً في
أرباع العام القادمة ،بدون مزيد من االرتفاع نتيجة عودة العمليات لطبيعتها داخل الحرم
الجامعي؟
كما ذكرنا سابقاً ،عندما نعود إلى الحياة الطبيعية ،يجب أن نعود إلى مستويات هوامش التشغيل
لعام  2019ألنها انعكاس أكثر واقعية .في الوقت الحالي ،ما زلنا في الربع األول من العام ،كنا
فقط في شهر مارس حيث بدأنا بالعمليات الكاملة داخل الحرم الجامعي.
أي أنه يمكننا أن نتوقع بعض االرتفاع  .شكرا ً لك.

حاتم عالء

مجدداً ،للتذكير ،لطرح أي سؤال يمكنكم إما كتابته في مربع محادثة األسئلة واألجوبة أو يمكنكم
النقر على مفتاح "رفع األيدي" .وإذا لم يكن لديكم أي أسئلة أخرى ،أرجو منكم أن تخفضوا
أيديكم  .لدينا اآلن سؤال من فوزي الظفيري من شركة الكويت لالستثمار :هل هناك أي تحديث
بخصوص خطتكم لبدء التعليم من رياض األطفال وحتى التعليم الثانوي وما هي النفقات
الرأسمالية المتوقعة لبقية العام؟

مايانك باكسي

لدينا استراتيجية طويلة المدى تم إطالعكم عليها خالل المؤتمر التحليلي السنوي لعام ،2021
وجاري العمل عليها في الوقت الراهن .ال يوجد حاليا ً اتجاه محدد أو واضح يمكننا تقديم المزيد
من المعلومات عنه .وما أن تتضح األمور سوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
أما في الوقت الحالي ،فليس هناك ما يستدعي المناقشة في تلك المسألة.

حاتم عالء

كان الجزء الثاني من سؤاله عن توجهات النفقات الرأسمالية لهذا العام.
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مايانك باكسي

أما بشأن النفقات الرأسمالية ،فلقد ذكرنا أنه من المفترض أن تبلغ تكلفة البناء الجديد لمبنى العلوم
الصحية حوالي  6.5مليون دينار كويتي .قد يستمر هذا على مدار عامين ،وقد ال يُنفق المبلغ كله
خالل ذلك الوقت ،بل وقد يمتد إلى العام التالي  ،بيد أن األنشطة ذات الصلة قد تبدأ في وقت
الحق .بخالف ذلك ،سوف تكون هناك نفقات رأسمالية عادية ألغراض الصيانة ،والتي تبلغ
عادة نحو  ٪2من اإليرادات.

حاتم عالء

أذكركم مرة أخرى ،لطرح أي سؤال يمكنكم إما بكتابته في مربع محادثة األسئلة واألجوبة أو
بالنقرعلى مفتاح "رفع األيدي" .لدينا اآلن سؤال متابعة من أنكور .تفضّل ،الخط مفتوح.

أنكور أغاروال

معذرةً ،ليس لدي سؤال للمتابعة.

حاتم عالء

أذكركم مرة أخرى ،لطرح أي سؤال يمكنكم إما كتابته في مربع محادثة األسئلة واألجوبة أو
بالنقر فوق مفتاح "رفع األيدي" .لدينا سؤال من دوناتاس في مربع المحادثة ،وهو من شركة
إل.جي.إم إنفيستمنتس :كيف ترى المنافسة بالنسبة للطالب مع العبين آخرين من القطاع
الخاص؟

مايانك باكسي

لقد ذكرنا في المكالمات السابقة أنه عندما بدأنا في عام  ،2008كانت هناك جامعات خاصة،
عالوة على جامعة الكويت ،قائمة وعاملة بالفعل منذ فترة أبعد بكثير .ومنذ ذلك الوقت ،حققنا
نموا ً وأضفنا تخصصات جديدة وظللنا نركز على الجوانب النوعية .وفي الوقت ذاته ،ظهرت
العديد من الجامعات والكليات الجديدة ،ولم يزل من الممكن ظهور المزيد منها .وال شك أن
التعامل مع تلك المسألة سيكون دائما ً في ضمان حفاظ المؤسسات على تفوقها من خالل جوانب
الجودة ،والتأكد من أن تظل دائما ً الخيار األول للطالب في التخصصات المحددة التي نقدمها.
وكما رأيتم في الماضي كذلك ،هناك الكثير من المبادرات النوعية التي م ّكنتنا من الحفاظ على
ذلك المستوى من التفوق في جذب أفضل الطالب .وسوف نستمر في القيام بذلك بالنظر إلى
االعتمادات التي رأيتموها وتصنيفنا في المرتبة األولى من قبل مؤسستين في مجال التصنيف.
كما تم تصنيف حرمنا الجامعي بأنه أكثر حرم جامعي صديق للبيئة في دولة الكويت ،عالوة على
العديد من الميزات األخرى المماثلة ،والتي  -مجتمعة  -تمكننا من ضمان بقائنا جاذبين لجميع
الطالب الذين يسعون إلى التخصصات التي نقدمها .وال شك أننا سوف نواصل ونسعى جاهدين
نحو مزيد من التحسين في هذا المجال.

حاتم عالء

السؤال التالي من محمد علي رضا من  :SMIALهل سبق أن ف ّكرتم في إعادة شراء األسهم
كطريقة أفضل إلعادة األموال النقدية إلى المساهمين على المدى البعيد بدالً من مجرد دفع
األرباح؟

مايانك باكسي

لم نفكر في إعادة شراء األسهم ،كما أن إرشادات سوق الكويت لألوراق المالية ال تشتمل على
هذا الخيار ،ومن ثم ال توجد مثل تلك الخطط حتى اآلن.

حاتم عالء

للتذكير ،لطرح سؤال الرجاء الضغط على مفتاح "رفع األيدي" على الجانب األيمن من شاشاتكم
أو كتابة السؤال في مربع محادثة األسئلة واألجوبة .مرة أخرى ،يمكنك إما كتابة سؤالك في
مربع محادثة األسئلة واألجوبة أو النقر على مفتاح رفع األيدي.

أنوب دهاند

هل هناك أية أسئلة أخرى؟

حاتم عالء

كال ،ال توجد أسئلة أخرى.

أنوب دهاند

يمكنك إنهاء المكالمة هنا إذاً.
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حاتم عالء

معذرة ،تلقينا سؤال اآلن .السؤال من لؤي من  ..SICOتفضّل الخط مفتوح .

لؤي

هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن معدالت القبول تصل إلى نسبة  .٪42كنت أتساءل عما
إذا كان بإمكانك التعليق على ذلك ،مع األخذ في االعتبار أن المنح الدراسية تشكل  90بالمائة من
دفعة الطالب الحالية؟ وفيما يتعلق بالمنح الدراسية في السنوات القادمة ،ما هو مستوى الطالب
غير المقبولين الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة؛ أي هل يمكنك التعليق على معدل القبول البالغ
نسبة  ٪42الذي رأيناه في المكالمات السابقة؟ شكرا ً لك.

مايانك باكسي

الطالب الذين ينجذبون إلى جامعة الشرق األوسط األمريكية وكلية الشرق األوسط األمريكية
ويتقدمون لاللتحاق بهما هم من أفضل الطالب المؤهلين وفق إرشادات حكومة دولة الكويت
للمنح الدراسية ،ونحو  ٪92من طالب المؤسستين هم طالب منح دراسية .بالنسبة للمستقبل،
نعم ،كيف يمكننا رفع نسبة الطالب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة؟ كما رأيت ،نحن نسعى
إلى الكثير من المبادرات التي تدور حول االعتمادات ،والتصنيفات ،وغيرها ،التي تزيد من
اهتمام الطالب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة ،والذين هم في الغالب من المقيمين الذين ال
يزالون يرغبون في التفكير في التخصصات التي نعرضها .ومن أجل توسيع نطاق الوصول إلى
تلك الفئة ،نحن نتخذ بالفعل تلك المبادرات ونأمل أن نجعل الجامعة هي الخيار المفضّل لدى
هؤالء الطالب الذين يرغبون في مواصلة دراستهم في الكويت وااللتحاق بالتخصصات التي
نقدمها.

لؤي

حسناً ..شكرا لك .إذا ً – باألساس  -ما هي نسبة الطالب المتقدمين؟ أو هل يمكنك التعليق على
معدل القبول البالغ نسبة ٪42؟

مايانك باكسي

معدل القبول البالغ نسبة ٪42هو عبارة عن مزيج من الطالب ،وليس بالضرورة هؤالء الذين
يدرسون على نفقتهم الخاصة أو يتلقون منحا ً دراسية ،حيث قد يقع كال النوعين من الطالب في
تلك الفئة من الطالب غير المقبولين .يعود ذلك إلى أننا نعتمد عملية الختيار الطالب ،حيث ال
يقتصر األمر على المعدل التراكمي فحسب ،فهناك دورة كاملة من عملية يتعين على الطالب
الذي يتقدم لاللتحاق بالجامعة أو الكلية أن يمر بها .صحيح أن المعدل التراكمي هو أحد العوامل،
ولكن – إلى جانب ذلك – نحن نقوم بإجراء اختبار القبول واختبار الرياضيات واختبار تحديد
مستوى إتقان اللغة اإلنجليزية .كما أننا نجري مقابالت وعروضا ً تقديمية من الطالب؛ أي أن
األمر يشتمل عل مزيج من تلك العوامل.
مقاربتنا دائما  ،ولدينا شعارا جيدا جدا  ،الطالب المتفانون هم شعارنا  ،كما أننا نحاول ضمان
بقاء الطالب متحمسين لتلقي العلم ،والطالب الذين يسعون إلى إكمال دراستهم هم الطالب الذين
نحاول جذبهم ،حتى لو افتقروا في بعض األحيان إلى مستويات المعدل التراكمي التي قد نحددها.
هكذا ننظر في مسألة القبول أو الرفض.

لؤي

شكرا جزيال.

حاتم عالء

لدينا سؤال في مربع المحادثة من محمد الكندري من شركة البترول الوطنية الكويتية .يتعلق
سؤاله بالدراسة في كلية بابسون .هل هذه الفرصة متاحة لكل من خريجي الهندسة وإدارة
األعمال أم فقط للطلبة المتخصصين في إدارة األعمال؟

أنوب دهاند

تتعلق مذكرة التفاهم التي وقعناها مع كلية بابسون بخريجي جامعة الشرق األوسط األمريكية
الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة وإدارة األعمال .شكراً لك.

حاتم عالء

لم يعد هناك المزيد من األسئلة في هذه المرحلة.
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أنوب دهاند
حاتم عالء
مايانك باكسي

تفضل  ،أنوب.
شكرا ً لك ،حاتم .أعتقد أن بوسعنا إنهاء المكالمة اآلن .أتوجه بالشكر للجميع لمشاركتهم في هذه
المكالمة .شكرا ً لكم جميعا.
شكرا ً جزيال لكم وللجميع على المشاركة.
استمتعوا بالراحة لهذا اليوم.
أتمنى لكم يوما ً سعيدا ً وشكرا ً للجميع.
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