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News Release Cairo, Egypt: 10 June 2015 

 

The Qalaa Holdings Scholarship Foundation Announces 

Ninth Annual Class of Scholarship Recipients in a Ceremony 

Attended by the Minister of Social Solidarity; Total Number 

of Scholarships Awarded Reaches 138 

 

Qalaa Holdings remains committed to providing Egyptian youth with unparalleled 

opportunities to pursue graduate studies abroad at some of the world’s most prestigious 

universities. The 2015-2016 class of scholars includes 17 students representing 6 

governorates throughout Egypt  

 

The Qalaa Holdings Scholarship Foundation (QHSF), Egypt’s largest private-sector funded 

scholarship program, has to date awarded 138 Egyptian students full scholarships to pursue 

master’s-level studies in the United States and Europe at top-tier universities on the condition 

that they return to Egypt to work in their chosen field following the completion of their 

studies.  

 

The Ninth Annual class of scholarship recipients was announced yesterday in a ceremony 

attended by the Minister of Social Solidarity HE Ghada Waly.   

 

Waly stressed the importance of the role of civil society and all its institutions including 

NGO’s to support education in Egypt. “Education is the main tool that will empower our 

younger generations and allow them to build a better future. These initiatives aim to 

encourage and support education by providing scholarships to help talented students earn 

graduate degrees that will in turn help them contribute to building a more effective and 

innovative society,” said Waly. She also emphasized the importance of joint efforts between 

the government and the private sector in order to better equip our youth so that they may 

compete effectively on the job market.  

 

The 17 students who were awarded scholarships include 6 females and 11 males who will be 

studying social sciences, medicine & life sciences, computer sciences, engineering, natural 

sciences, architecture and arts in the U.S., the U.K, the Netherlands, Switzerland, Sweden and 

Norway.  

 

“Today, Egypt is at a crossroads. Now that the country has regained some measure of 

political and economic stability it has become more crucial than ever that we turn our 

attention to education, said Ambassador Hussein El-Khazindar, Secretary General of the 

Board of Trustees of the Qalaa Holdings Scholarship Foundation. “By providing our youth 

with educational opportunities that they may not have otherwise had access to, we are 
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enabling them to make a positive impact on the economic and social well being of the 

country.”  

 

The QHSF (formerly the Citadel Capital Scholarship Foundation, CCSF) was founded by 

Qalaa Holdings (formerly Citadel Capital) in 2007 as a part of the company’s commitment to 

education and human capital development in Egypt and across the region. Each year the 

foundation awards scholarships to 15-20 students and has thus far awarded 138 scholarships 

in total to talented young Egyptian men and women from 12 governorates to study in a wide 

variety of disciplines including filmmaking, anthropology, arts, business, engineering, 

architecture, nanotechnology, environmental development and political and economic 

development.  

 

“Egypt's ability to create a new generation of young leaders is dependent upon how well we 

can educate our youth. We believe that Education is a key component of our ongoing reform 

process as a country. At Qalaa Holdings we have continued to deliver on our commitment to 

education and human capital development through various initiatives in Egypt and across the 

region. Even on the level of our subsidiary companies, community development projects have 

focused on education on all levels including technical and vocational training as well as 

higher education," said Qalaa Holdings Chairman and Founder Ahmed Heikal who also 

highlighted the need for the immediate reform and modernization of Egypt's system of 

education.   
  

Qalaa Holdings Co-Founder and Managing Director Hisham El-Khazindar also stressed the 

role of the private sector in reforming education. "The Qalaa Holdings Scholarship 

Foundation is an extension of our belief that the private sector must help lead positive 

change. By investing in the graduate education of 138 of Egypt's brightest young scholars 

over the past 9 years, including this year's class of 17 scholars, we are investing in the future 

development of the country as these young men and women are required to return to Egypt 

upon the completion of their various Masters and PhD programs," said El-Khazindar.  

 

“The scholarships that we grant each year are essentially a reaffirmation of our belief that 

entrepreneurs are the backbone of our economy. We hope that our scholarship recipients will 

be able to transfer the knowledge that they have gained in a manner that will benefit their 

broader communities,” he added. 

 

In addition to supporting community-based vocational training initiatives at the subsidiary 

level, Qalaa Holdings has also endowed the Qalaa Holdings Financial Services Center, while 

El-Khazindar has personally endowed the Khazindar Business Research and Case Studies 

Center, both at the American University in Cairo. Qalaa Holdings’ cement subsidiary, ASEC 

Cement, has partnered with the United Nations World Food Program to provide healthy 

meals to more than 3,000 children in public schools in the governorate of Minya. Rift Valley 

Railways (RVR), the primary investment of Africa Railways, Qalaa Holdings’ subsidiary 

company for investment in the African railway sector, also offers training programs in 
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management and entrepreneurship to further encourage sustainable development and private 

enterprise in the neighboring communities. 

 

"Making a positive social impact in the communities in which we invest has always been a 

core value at Qalaa Holdings. One of Egypt’s most attractive assets is its youth demographic. 

This burgeoning working age population’s full potential can only be harnessed through 

education. By lending our support to education we are providing new generations with much 

needed hope for the future,” said Ghada Hammouda, CMO and Head of Marketing 

Communications at Qalaa Holdings. 

 

Recipients of Qalaa Holdings’ Scholarships have attended top international institutions 

including Harvard, Stanford, Duke, Wharton, Pratt, the University of Pennsylvania, New 

York University, Cornell, Tufts and Columbia in the United States; Oxford, Cambridge, the 

University of London, University College London, Imperial College London and the London 

School of Economics in the United Kingdom; Lund University in Sweden; University of 

Heidelberg in Germany; University of Helsinki in Finland; Ghent University in Belgium; and 

ESADE Business School in Spain, among other top universities and institutes.  

 

Governorates represented by this year’s class of scholarship recipients include Cairo, 

Alexandria, Mansoura, Beni Suef, Qena and Menoufia.  

 

 

Name University Field 

Engy Saleh London School of Economics Masters of Public Administration 

Sara Abdou Wageningen University Msc in Biotechnology 

Lujain Salama London School of Economics MSc in Social Policy & Development 

Mohamed Issam Queen Mary MSc in Surgical Sciences 

Khaled El Kammar University of  Edinburg MSc in  Music Composition for Screen 

Karim Labib ETH Zurich MSc in Computer Science 

Mahmoud Hefny University  College London Msc in Renewable Geothermal Energy 

George Nesr Imperial College London MSc in Clinical Research 

Mohamed Ossama 
Chalmers & Norwegian 
University of Science & Tech 

MSc in Urban Planning 

Youma Farag Cambridge University MSc in Advanced Computer Science 

Mohamed 
Dawoud 

University College London MSc in Architecture 

Ahmed Mostafa 
University of California, 
Berkeley 

MSc in Nuclear Engineering 

Omar Mahfouz Imperial College London 
MSc in Computational  Methods for 
Aeronautics 

Esraa El Sheikh University College London MSc in Social Policy & Social Research 

Ahmed Hassanein Nottingham University MSc in Molecular & Cellular Science 
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Hatem Wafa King's College London MSc in Public Health 

Mohamed Rabie University of Glasgow LLM 
 

—Ends— 

 

The Qalaa Holdings Scholarship Foundation (formerly the Citadel Capital Scholarship 

Foundation) helps bright Egyptian students pursue graduate degrees at elite international 

institutions on the condition they return to Egypt to work following graduation. The 

Foundation was established in 2007 by Qalaa Holdings, an African leader in infrastructure 

and industry. For more information, see www.qalaascholarships.org. 

        

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is an African leader in 

infrastructure and industry. Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls 

subsidiaries in core industries including Energy, Cement, Agrifoods, Transportation & 

Logistics, and Mining. To learn more, please visit qalaaholdings.com. 

 

 
 
 

 
For more information, please contact: 
 
Ms. Ghada Hammouda 
CMO and Head of Corporate Communications 
Qalaa Holdings 
 
 
Tel: +20 2 2791-4439 • Fax: +20 22 791-4448 
Mobile: +20 106 662-0002 
 

 

  

http://www.citadelcapital.com/
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 بيان إخباري         2015يونيو  10القاهرة في 

 

 138 تعةة     سةةرتقع ىةةةأ هاةة ت   9تحتفةةب راةة    ‹‹ مؤسسةةا قلعة ةةا لةاةةرا قل  قسةة ا››

مةةإ الىةةسم ءسةةا ت قلاسةةتف   م قلرةة ا مةةم رةة قم  قل   ةة ع  2007مرحةةا ا قسةة ا مرةة  ىةة   

 قلتض مم قالجتا ىي ز  ة رحضت   قل ةا ا

دعم الشباب المصري المتميز الستكمال مسييرتهم اككاديميية بيقعرل الجامعيال عالمعاهيد العلميية الدعليية  شركة القلعة تجدد التزامها ب

 مصرية المحافظ 6مستفيد من  17تتضمن  2015/2016عدفعة عام 

 

 2015/2016مؤسسية القلعية للميال الدراسيية بيأعمن أسيماع الدفعية الجدييدة مين الحاميلين عليد ماحتهيا الدراسيية لعيام أمس احتفلت 

 الكتساب شهادال الماجستير في شتد التخصصال من أبرز الجامعال عالمعاهد العلمية في أعرعبا عالواليال المتحدة اكمريكية.

رعاية أكبر برنامل للماح الدراسية المدعومة من القطاع الخاص في مصر  حيث تدعم المهارال المصرية الشيابة بتقوم مؤسسة القلعة 

مسيرتهم اككاديمية عالحصول علد الدرجال العلمية العليا من أبرز الجامعال عالمعاهد الدعلية بشير  العيودة إليد مصير في استكمال 

 عالعمل علد رفعة الو ن بعد إتمام البعثة الدراسية.

غيادة عاليي عزييرة مين بيياهم عشارك باالحتفالية الساوية التاسعة التي أقامتها مؤسسة القلعة للماح الدراسية كبار المسيوولين الحكيوميين 

 التضامن االجتماعي.

ماظمال المجتمع المدني من مؤسسال عأهمية المساهمة الفعالة للقطاع الخاص  ي  إلدعزير التضامن االجتماعي شارل غادة عالأعقد 

ذ مثيل هيذا المبيادرال التيي تهيد  عتافيي  هلية في دعم التعليم بصفته اكداة الرئيسية لتمكين أجيال الشباب من بااع مسيتقبلهمأعجمعيال 

 يبدعرها ستساهم في يإلد تشجيع عدعم التعليم من خمل توفير ماح دراسية تساعد المتفوقين للحصول علد الدرجال العلمية العليا عالت

االرتكياز عليهيا ل قيوة يمكين يتشيكلعالخاص  يهمية تضافر جهود القطاعين الحكومأسيادتها علد  لكما أكد. بااع مجتمع فعال عمبتكر

 عتوفير كوادر قادرة علد مواكبة متطلبال سول العمل. يلمرتقاع بالمستوى العلم

 الي،  عمين المقيرر أن يسيافر المسيتفيدين لدراسية  11 البيال ع 6عمن الجدير بالذكر أن قائمة المستفيدين مين المياح الدراسيية تمثيل 

  عالهادسية  عالعليوم الطبيعيية  عالهادسية الحاسي، اللييععليوم   عالطي، نية عاإلنسيامجموعة من المجاالل تشمل العلوم االجتماعيية 

 المعمارية عالفاون في أبرز عأعرل الجامعال بالواليال المتحدة عالمملكة المتحدة عهولادا عسويسرا عالسويد عالارعيل.

دراسية  أن المرحلة القادمة تتطل، مزيدًا من الجهد عفي هذا السيال أعرب السفير حسين الخازندار اكمين العام لمؤسسة القلعة للماح ال

عالتركيز علد إممح عتحديث الماظومة التعليمية بعد أن رمدنا بشائر االسيتقرار السياسيي عاالقتصيادي عليد السياحة المصيرية فيي 

سيعيًا لتزعييد   مصير المتمييزالفترة الماضية. عأعضح الخازندار أن هد  المؤسسة يتمثل باكساس فيي كفالية الحيي فيي التعلييم لشيباب 

 اكجيال القادمة بمتطلبال العصر عتقهيلهم لتحقيي نقلة جذرية بمسيرة التامية الو اية علد المستوى االقتصادي عاالجتماعي.

 عمين بياهيا  ماحة دراسية كل عام عذلك في مجاالل عتخصصيال متاوعية يختارهيا المسيتفيدعن 20ع 15عتوفر مؤسسة القلعة ما بين 

الهادسة عإدارة اكعمال عالط، عمااعة اكفمم السيامائية ععلوم اإلنسان عحقول اإلنسيان عالقيانون عالهادسية المعماريية عتكاولوجييا 

ميين خييمل  2007ماحيية دراسيية ماييذ نشييقتها عييام  138الايانو عالتامييية االقتصييادية عالسياسييية عالفاييون عغيرهيا. عقييد قييدمت المؤسسيية 

انطمقًيا مين  –الرائدة فيي اسيتثمارال الصيااعة عالبايية اكساسيية بمصير عأفريقييا  –الذي خصصته شركة القلعة  عائدال الوقف الدائم

 حرص الشركة علد المساهمة المستدامة في دعم عتطوير الماظومة التعليمية عتامية رأس المال البشري في مصر عالماطقة.

إليد ضيرعرة إميمح عتحيديث الماظومية التعليميية باعتبيارا   كة القلعيةأحمد هيكل مؤسس عرئييس مجليس إدارة شيرعمن جهته أشار 

عاصًرا أساسيًا في عملية اإلممح الشامل علد مسيتوى الدعلية  عأعضيح أن الصيعود بجييل جدييد مين القيادة عرعاد اكعميال مرهيون 
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علد المساهمة في تطوير ماظومة التعليم عتاميية بتغيير اكسالي، التعليمية التي يتم تطبيقها. عقال هيكل أن شركة القلعة دائمة الحرص 

 مل المبادرال عالبرامل التعليميية المختلفية فيي مصير عبليدان الماطقية  باإلضيافة إليد قييام الشيركال التابعية إالمواه، البشرية عبر 

ي، المهايي عالفايي إليد جاني، عتشيمل بيرامل التيدر باسيتثماراتها مل مشرععال التامية المجتمعيية لمرتقياع بالمجتمعيال المحيطية أب

 البرامل التعليمية اكخرى.

االرتقياع عمن جان، آخر شدد هشام الخازندار الشريك المؤسس عالعضو الماتدب لشركة القلعة  عليد أهميية دعر القطياع الخياص فيي 

تيدادًا لهيذا الرةيية  حييث قاميت عإحيدا  تغييير إيجيابي ملحيو  فيي المجتميع  عقيال أن مؤسسية القلعية للمياح الدراسيية تمثيل ام بالتعليم

ساوال  عيشمل ذليك تقيديم المياح  9 قبلمن الشباب الموهوبين ماذ نشقتها   ال، ع البة 138المؤسسة باالستثمار في تطوير مهارال 

ميل فيي مصير مستفيد خمل العام الجاري  علًما بقن جميع الحاملين علد الماح الدراسية مطالبين بيالعودة للع 17الدراسية إلد حوالي 

بعد اسيتكمال دراسيال الماجسيتير عاليدكتوراا للمسياهمة فيي نهضية اليو ن بشيتد المجياالل عتحقييي إنجيازال ملموسية تعيود بالمافعية 

 المباشرة علد الو ن عالموا اين.

هيم العصي، الرئيسيي عتابع الخازندار أن برنامل المياح الدراسيية التيي ترعياا مؤسسية القلعية يعكيس قااعتايا التامية بيقن رعاد اكعميال 

لمقتصاد  عأنه يتطلع إلد مساهمة الحاملين علد الماحة فيي نقيل المعرفية المكتسيبة عالمسياهمة المباشيرة فيي تحقييي التاميية المقمولية 

 بشتد التخصصال عالمجاالل.

يية التيي توفرهيا الشيركال عتجدر اإلشيارة إليد أن شيركة القلعية تيدعم مبيادرال تامويية أخيرى إليد جاني، المبيادرال عالبيرامل التدريب

مركيز الخازنيدار للبحييو  ››عكيذلك ‹‹ مركيز القلعيية للخيدمال الماليية بالجامعية اكمريكييية››التابعية  حييث تعتيز شييركة القلعية برعايية 

كة أسييك . عباإلضافة إلد ذلك تقوم شرأيًضا بالجامعة اكمريكية علًما بقن اكخير يرعاا الخازندار بصورة شخصية‹‹ عالاماذج العملية

لألسمات )أحد الشركال التابعة للقلعة في قطاع اكسمات( بالتعاعن مع برنيامل الغيذاع العيالمي التيابع لألميم المتحيدة فيي تافييذ مشيرعع 

أال  تلمييذ بمختليف الميدارس الحكوميية فيي  3عبير تيوفير الوجبيال الغذائيية الصيحية ككثير مين  الغذاع من أجل التعليم بصعيد مصير

كما تحرص شركة ريفت فالي )التابعة للقلعة في مشرععال السكك الحديدية بقفريقيا من خمل شركة أفريكا ريل عايز(   ايامحافظة الم

علد توفير البرامل التدريبية لإلدارة عريادة اكعمال سعيًا للاهوض بمعيايير التاميية المجتمعيية المسيتدامة لمشيرععال القطياع الخياص 

 بالماطقة.

الشركة تؤمن بقهمية  إدارة قالت غادة حمودة رئيس قطاع التسويي عاالتصاالل عالهوية المؤسسية بشركة القلعة  أنعفي سيال متصل 

التركيبية السيكانية إحدا  تغيير إيجابي في المجتمعال المحيطة باستثماراتها  باعتبارها من القيم الرئيسية للشركة. عأضافت حمودة أن 

ذابة  حيث الغلبة للشباب. عهؤالع المهتمون بالشقن المصري عليد درايية كاملية بيقن التعلييم هيو مفتياح في مصر تافرد بميزة تاافسية ج

تو يف قدرال ع اقال الشباب  عمن ثم تتشر  المؤسسة برعاية برنامل الماح الدراسية من أجل تسليح اكجيال القادمة بالعلم عاكمل 

 المزم للاهوض بمستقبل ع ااا الغالي.

الهد  من البعثال عالماح الدراسية التي تقدمها مؤسسة القلعة هو فتح الفيال الجدييدة أميام الشيباب ميع اعطيائهم الفرمية للتمتيع بحيياة 

كريميية عالمشيياركة فييي االرتقيياع بييالمجتمع  ميين خييمل تعزيييز قييدرتهم التاافسييية عالتييي سييتاعكس جليًييا علييد تعزيييز القييدرال التاافسييية 

 .ية بقكملهاللماظومة االقتصاد

عيحظد الحاملون علد ماحة مؤسسة القلعة بفرمة االلتحال بقبرز الجامعيال عالمعاهيد العلميية الدعليية  مين بياهيا جامعيال أمريكيية 

تتضيمن هارفيارد عسيتانفورد عدييوك ععارتيون عبيرال عباسييلفانيا عنيوييورك عكورنييل عتيافتس عكولومبييا  عجامعيال بريطانيية مثييل 

ج عجامعة لادن عكلية لادن الجامعية عكليية لايدن لمقتصياد عكليية امبرييال بلايدن  عغيرهيا مين الجامعيال عالمعاهيد أكسفورد عكامبريد

 ESADEاكعرعبية مثل جامعة لوند بالسويد  عجامعة هايدلبرج بقلمانيا  عجامعة هلساكي في فالادا  عجامعة جيات في بلجيكا  عكلية 

 لألعمال في اسبانيا.

لحاملين علد الماح الدراسية مجموعة من المحافظال المصيرية عماهيا القياهرة عاإلسيكادرية عالماصيورة عبايي سيويف عتمثل قائمة ا

 عقاا عالماوفية.
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 :2015/2016أسماع عتخصصال الحاملين علد ماحة مؤسسة القلعة لعام 

 
 قلتخصص قلر م ا قالس 

 ماجستير اإلدارة العامة كلية لادن لمقتصاد انجي مالح

 ماجستير التكاولوجيا الحيوية جامعة عاجياياجن سارة عبدا

 ماجستير في السياسة عالتامية االجتماعية كلية لادن لمقتصاد لوجين سممة

 ماجستير العلوم الجراحية جامعة كوين مارى محمد عصام

 ماجستير التقليف الموسيقي جامعة إدنبرة ماركخالد ال

 الحاس، الليماجستير علوم  زيوريخجامعة إي تي اتش  كريم لبي،

 طاقة الحرارية الجوفية المتجددةالماجستير  كلية لادن الجامعية محمد حفاي

 ماجستير البحو  االكليايكية لادنكوليدج امبريال  جامعة جورج نسر

 ماجستير التخطيط العمراني جامعة تشالمرز للتكاولوجيا أسامهمحمد 

 ماجستير علوم الحاسوب المتقدمة جامعة كامبريدج يماد فرج

 ماجستير الهادسة المعمارية كلية لادن الجامعية محمد داععد

 ماجستير الهادسة الاوعية    بيركليجامعة كاليفورنيا أحمد مصطفد

 للممحة الجويةالحوسبة ماجستير  لادنكوليدج امبريال  جامعة عمر محفو 

 ماجستير السياسة عالبحو  االجتماعية كلية لادن الجامعية إسراع الشيخ

 ماجستير العلوم الجزيوية ععلوم الخميا جامعة نوتاجهام أحمد حساين

 ماجستير الصحة العامة لادنكوليدج كياجز  حاتم عفا

 ماجيستير العلوم القانونية جامعة جمسجو محمد ربيع

 
 —نهاية البيان—

 

إلييد مسيياعدة المواهيي، المصييرية الشييابة فييي اسييتكمال المسيييرة اككاديمييية باكتسيياب شييهادال الماجسييتير  مؤسسةةا قلعة ةةا لةاةةرا قل  قسةة اتهييد  

عالدكتوراا في شتد المجاالل عالتخصصال بشر  العودة إلد مصير مين أجيل المسياهمة فيي تحقييي رفعية اليو ن بعيد اسيتكمال البرنيامل الدراسيي. 

 ة الرائدة في استثمارال الصااعة عالباية التحتية بمصر عأفريقيا. من قِبل شركة القلع 2007نشقل المؤسسة في عام 

 

شركة رائدة في استثمارال الصيااعة عالبايية اكساسيية بمصير عأفريقييا  تركييًزا عليد قطاعيال  (CCAP.Cش كا قلعة ا )كتا قل ت صا قلاص  ا 

للوجيسييييييتي عالتعييييييدين. زعرعا موقعاييييييا اإللكترعنييييييي: اسييييييتراتيجية تتضييييييمن الطاقيييييية عاكسييييييمات عاإلنشيييييياعال عاكغذييييييية عالاقييييييل عالييييييدعم ا
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 قل   ه ع قلاستع ة ا )الر قت قل ما(

د الواردة في هذا الوثيقة  عالتي ال تعد حقائي تاريخية  تم باائها علد التوقعال الحالية  عالتقديرال عآراع عمعتقدال شركة القلعة. عق البيانال

عيجي، اإلشيارة  .ياطوي هذا البيان علد مخا ر معرعفة عغير معرعفة  عغير مؤكدة ععوامل أخرى  عال يابغي االعتماد عليه بشكل مفر 

ض المعلومال الواردة في هذا الوثيقة تشكل ااكهيدا   أع  البيانيال المسيتقبلية  عيمكين تحدييدها مين خيمل اسيتخدام مصيطلحال إلد أن بع

تطلعية مثل  ربما    سيو     يليتمس    يابغيي    يتوقيع    يشيرع    يقيدر    يايوي    يواميل  أع  يعتقيد  أع ميا هيو مافيي ماهيا أع 

هة. عكذلك اكحدا  الفعلية أع الاتائل أع اكداع الفعلي لشركة القلعة قد تختليف جوهرييا عين تليك التيي تعكسيها غيرها من المصطلحال المشاب

  مثل هذا االهدا  أع البيانال المستقبلية. عيحتوي أداع شركة القلعة علد بعض المخا ر عالشكوك.

 

 

 
 لةاز   مم قلا ةتم ع،  ج ت قالتص ل:

 

 السيدة / غادة حمودة 

 قطاع التسويي عاالتصاالل عالهوية المؤسسية رئيس

 (Qalaa Holdingsشركة القلعة )

 

  4439-2791 2 20+ هاتف:

 4448-791 22 20+ فاكس:

  0002-662 106 20+ محمول:

 

http://www.qalaaholdings.com/
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Need to use same header as factsheet  

 

 

 

 


