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Madinet Nasr for Housing & Development (MNHD) 

Press Release 

 
MNHD partners with Asten College and its partner, Microsoft Egypt, 
to open its first school in Taj City  

The school follows the British Education System (IGCSE) and is among the first to implement 
digital transformation in education 

Cairo 27 September 2022 

Madinet Nasr for Housing and Development “MNHD” (Egyptian stock code: MNHD.CA) - one of Egypt’s 

premier urban community developers- announced the signing of a partnership agreement with Asten College, to 

establish its first international school in Taj City to serve its residents. Asten College is a project of the Balanced 

Education Company (BalancED) that follows the British Education System (IGCSE) and is one of the first schools 

to implement the digital transformation concept in education through a partnership with Microsoft Egypt. 

The agreement was signed by Eng. Abdallah Sallam, CEO of MNHD, and Dr. Salma El Bakry, Chairperson of 

Asten College and BalancED, in the presence of Mirna Arif, Country General Manager, Microsoft Egypt. The 

new partnership aligns with MNHD’s vision that eyes greater expansion into the service sector to provide an 

integrated lifestyle for its residents and meet their daily needs and demands. The school spans a total area of 

20,000 sqm in Taj City with a capacity of more than 1,800 students. The school was designed by Gensler, a 

leading global design and architecture firm, in accordance with world-class standards to provide top-notch 

facilities that ensure fulfilling safety and educational purposes.  

Commenting on the new partnership, Abdallah Sallam, CEO of MNHD, said: "We pride ourselves on being one 

of the oldest real estate developers in Egypt with more than 60 years of experience. At MNHD, we believe in the 

importance of investing in younger generations, especially in terms of education. Our cooperation with Asten 

College to launch an international school in Taj City embodies this vision. We are witnessing today a paramount 

phase geared towards providing educational services to our residents.” 

On her part, Dr. Salma El Bakry, Chairperson of Asten College and BalancED, stated that Asten College aims to 

build a strong educational system based on scientific research; utilizing digital and technological transformation 

while maintaining human values that develop the skills and creativity of students.  

Mirna Arif, Country General Manager, Microsoft Egypt, said that the company aims to have Asten College 

schools as a real-life model for applying digital transformation in education by providing training tracks, enabling 

virtual platforms and laboratories in data science, artificial intelligence, and software, as well as offering 

outstanding students the opportunity to participate in the Microsoft Imagine Cup Junior Competition. 

Taj City is strategically located in New Cairo on the ring road with close proximity to Cairo International Airport 

and only minutes away from East Cairo and Heliopolis. Developed on one of the largest lands owned by the 

company with an area of 3.5 million sqm, Taj City is a milestone in MNHD’s long journey in the Egyptian market. 

The flagship project offers attractive designs of residential complexes with the best-in-class facilities and state-

of-the-art shopping concepts, a modern lifestyle, all in harmony with a vast spectacular green landscape. 
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About MNHD 

Since 1959, Madinet Nasr Housing and Development (MNHD) has served the housing needs of millions of Egyptians. 

Initially founded to develop master projects for the Cairo district of Nasr City, home to three million residents, MNHD has 

grown into a premier real estate developer and has become one of the country’s most recognizable real estate brands. MNHD 

was listed on the Egyptian Exchange in 1996, capitalizing on a long and successful track record of delivering world-class 

housing and infrastructure projects to broaden its exposure to various target segments of the Egyptian real estate market. 

Anchored in the Greater Cairo Area and with a growing presence in other regions of Egypt, the Company holds a land bank 

of nearly nine million square meters (sqm). MNHD had eight active projects across two main developments at the close of 

Q1 2022: Taj City, a 3.5 million sqm mixed-use development positioned as a premier cultural destination, and Sarai, a 5.5 

million sqm mixed-use development strategically located near Egypt’s New Administrative Capital between Cairo and 

Suez. 
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 مدينة نرص لإلسكان والتعمي  

  
 بيان صحف 

 

ين لكرلت   ملشر ينما   مدترس أكرم  ولإلد  تإلدلإل ة تمي قد مع مدينة نصر  إلسكرن و لتإلمير    

 رش لع ت   ك مي ا  بالتمم ح ألإلى مدترك مص 

 ق فكرة التحول الرقمي في التعليميتطبل ومن األوائل( IGCSEنظام التعليم البريطاني )المدرسة تتبع 

 2022 كبمرب  27تإلق ه ة  

عن   –وهي شركة رائدة بمجال التطوير العقاري في مصر –( MNHD.CAأعلنت شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير )كود البورصة المصرية 

مدارس أستن كولدج    تعدفي مشروع تاج سيتي لخدمة قاطني المشروع.  لها  إلقامة أول مدرسة  مدارس أستن كولدج الدولية  عقد شراكة مع  توقيع  

تطبق فكرة  ومن أول المدارس التي    (IGCSEتتبع نظام التعليم البريطاني ) التي    ( BalancEDالدولية إحدى مشروعات شركة التعليم المتوازن )

 يكروسوفت مصر.االتحول الرقمي في التعليم من خالل الشراكة مع م

الدكتورة / سلمى ، والتعميرنصر لإلسكان و  مدينةلشركة    التنفيذي  الرئيسالعضو المنتدب وعبدهللا سالم،    /توقيع االتفاقية من قبل كل من المهندستم  

المتوازن التعليم  شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  الدولية  كولدج  أستن  مدارس  إدارة  مجلس  رئيس  شركة  بحضور    ،البكري  عام  مدير  عارف  ميرنا 

توفير  للتوسع في القطاع الخدمي بهدف  ويأتي اإلعالن عن المدرسة الجديدة في إطار رؤية شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير  .  مايكروسوفت مصر

تصل   مربع بمشروع تاج سيتي بطاقة استيعابية  ألف متر  20تقع المدرسة على مساحة      .احتياجاتهم اليومية  ةا وتلبيهحياة متكاملة لقاطني مشروعات 

  وفقًا   -إحدى كبرى شركات التصميم المعماري في العالم-  Genslerشركة جينسلر العالمية  تم تصميم المدرسة من قبل  طالب.    1800إلى أكثر من  

   ألهداف التعليمية في ذات الوقت.لتحقيق عناصر اآلمان واحدث النظم العالمية أل

"نفخر بكوننا    قائالً:شركة مدينة نصر لإلسكان والتعميرالتنفيذي والعضو المنتدب لرئيس  العبدهللا سالم  وتعليقًا على هذه الشراكة الجديدة، صرح  

ستثمار في بأهمية االنؤمن مدينة نصر لإلسكان والتعمير فنحن في  .عاما  ٦٠ألكثر من حيث يمتد تاريخنا أقدم المطورين العقاريين في مصر  أحد

ية حيث األجيال خاصة في مجال التعليم. ويأتي تعاوننا مع مدارس أستن كولدج الدولية الفتتاح مدرسة دولية بمشروع تاج سيتي تجسيًدا لهذه الرؤ

  " نشهد اليوم واحدة من أهم الخطوات التي تتخذها الشركة لتقديم الخدمات التعليمية لقاطني مشروعاتها.

صرحت الدكتورة / سلمى البكري رئيس مجلس إدارة مدارس أستن كولدج الدولية ورئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتوازن أن أستن  ومن جانبها،  

مع االحتفاظ بالقيم اإلنسانية التي تنمى    تعليمي قوى يعتمد على البحث العلمي من خالل التحول الرقمي والتكنولوجي   كولدج تهدف إلى بناء نظام 

 وإبداعات الطالب.مهارات 

ا لتطبيق التحول الرقمي عمليً   امدارس أستن كولدج نموذجً ن تصبح  أمايكروسوفت مصر أن الشركة تهدف  ميرنا عارف مدير عام شركة  كما صرحت  

عن اتاحة الفرصة    في التعليم من خالل مسارات تدريبية وإتاحة منصات ومعامل افتراضية في علوم البيانات والذكاء اإلصطناعي والبرمجيات، فضال

 .Microsoft Imagine cup Junior للطالب المتميزين للمشاركة في مسابقة

حيث يبعد دقائق    من مطار القاهرة الدولي  على الطريق الدائري بالقرب  بمنطقة القاهرة الجديدة  المتميزاالستراتيجي  يتميز مشروع تاج سيتي بموقعه  

مليون متر   3.5يتم تطوير هذا المشروع على واحدة من أكبر األراضي المملوكة للشركة بمساحة  و ،  وهليوبوليسمنطقة شرق القاهرة    كل من   عن

بأفضل المرافق    للمشروعاتالعالمات البارزة في مسيرة مدينة نصر لإلسكان والتعمير، حيث يجتمع التصميم الجذاب    هذا المشروع أحدويُعد    .مربع

  أنماط الحياة العصرية، ويتناغم كل ذلك في مساحات شاسعة من المناظر الطبيعية الخالبة. وأحدث

 —نهاية البيان  —
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 مدينة نرص لإلسكان والتعمي  

  
 بيان صحف 

من أبرز الشرركات الرائدة في مجاالت التشرييد والبناء والتطوير العقاري في مصرر، حيث نجحت منذ انطالق أعمالها  شرركة مدينة نصرر لإلسركان والتعمير تعد 

شرروعات كبرى منذ نشرأتها تتضرمن معظم أحياء مدينة نصرر في تلبية االحتياجات السركنية لماليين المواطنين المصرريين. وقد قامت الشرركة بتطوير م  1959عام 

، انطلقت الشركة نحو التوسع بنطاق أعمالها لتغطي 1996مليون مواطن. وعقب قيد الشركة بالبورصة المصرية عام  3بمحافظة القاهرة، التي تحتضن أكثر من 

سرجل إنجازاتها الحافل في تنفيذ المشرروعات السركنية والبنى التحتية وفق أعلى مختلف القطاعات المسرتهدفة في سروق التطوير العقاري المصرري، مسرتفيدة من 

حظى بمحفظة  مسررتويات الجودة. يقع المقر الرئيسرري للشررركة في منطقة القاهرة الكبرى، وتمتد بصررمتها إلى مواقع جغرافية أخرى على مسررتوى البالد، حيث ت 

، موزعة على مشررروعين 2022شررروعات الشررركة يمانية مشررروعات حتى نهاية الربع األول من عام مليون متر مربع. تبلغ م  9أراضرري جذابة تصررل إلى نحو 

مليون متر مربع، وهو مشرروع متعدد االسرتخدامات تم تصرميمه بعناية ليصربح وجهة حضرارية   3.5رئيسريين  أولهما مشرروع اتاج سريتيا، الممتد على مسراحة  

مليون متر مربع، وهو أيضًرا مشرروع متعدد االسرتخدامات، ويحتل موقعًا اسرتراتيجيًا على مقربة من  5.5د على مسراحة  متكاملة. أّما المشرروع الثاني اسررايا فيمت 

 السويس. –العاصمة اإلدارية الجديدة على طريق القاهرة 

  

 


