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News Release Cairo, Egypt: 10 June 2018

 
The Qalaa Holdings Scholarship Foundation Celebrates Reaching 184 
Scholarships to 60 Top Global Universities in 23 Majors & 
Announces its 12th Class of Recipients in the Presence of Ministers 
Waly, Saeed and Badawy 

The 2018-2019 round of scholarships marks 12 consecutive years of operation for the Qalaa 
Holdings Scholarship Foundation and stands as proof of the success of its sustainable funding model; 
This year 16 new scholars are being awarded bringing the total number of governorates covered by 
the Foundation up to 14 with equal representation of male and female students  

 

The Qalaa Holdings Scholarship Foundation (QHSF), Egypt’s largest private-sector funded 
scholarship program, announced the recipients of its twelfth annual round of scholarships, bringing 
the total number of scholarships awarded thus far to 184. The 2018-2019 scholars were announced at 
a ceremony attended by H.E. Ghada Waly, Minister of Social Solidarity, H.E. Hala El Saeed, Minister 
of Planning, H.E Khaled Badawy, Minister of Public Enterprises and leaders at the forefront of 
business, NGOs, and diplomacy in Egypt. Scholarship recipients will pursue master’s degrees at 
leading universities in the US, UK, Sweden, Germany, Italy and Spain.  
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“The task of helping develop Egypt’s youth is a collective responsibility that is of particular 
importance at this stage in our nation’s history. We are honored to have been able to play a role not 
just by investing in the postgraduate education of Egypt’s brightest young men and women for the 
past 12 years, but by also serving as an example of how a private sector entity can help lead positive 
change,” said Qalaa Holdings Chairman and Founder, Ahmed Heikal.  

“It makes us immensely proud to see many graduates return to Egypt having sharpened their critical 
thinking skills and gained value-added professional qualifications and international connections that 
have allowed them to become entrepreneurs, pursue positions at the forefront of business, science, and 
cultural sectors, and propose innovative solutions to challenges facing Egypt today,” added Heikal. 

Established in 2007 by Qalaa Holdings’ founders Ahmed Heikal and Hisham El-Khazindar, QHSF 
provides Egyptian students with opportunities to further their education abroad out of a belief that 
education is the key to unlocking a more prosperous future for Egypt. Alumni of the program are 
required to return to Egypt to work upon completion of their degrees, and many have made valuable 
contributions to a variety of areas from renewable energy and architecture to education and 
archaeology.  

“For twelve consecutive years we have been offering scholarships due to the sustainable funding that 
we have put in place for QHSF.  Since the very beginning the Foundation has been endowed to ensure 
that it can continue supporting Egyptian students regardless of economic shifts and challenges,” said 
Qalaa Holdings Co-Founder and Managing Director, Hisham El-Khazindar.  

“We understand that introducing a diversity of perspectives is crucial to disrupting standard operating 
procedures and creating conditions for the development of new strategies and approaches. That is why 
we make a conscious effort to recruit scholars from a wide range of disciplines and backgrounds,” he 
added. 

Commenting on the Foundation’s long-term impact, QHSF Chairman of the Board, Dr. Nabil Elaraby 
said, “I am incredibly pleased with what the Foundation has accomplished this year and in all of its 
years of operation sending over 184 students to 60 top universities to study in 23 disciplines. We 
believe that providing access to quality education to Egyptian youth is crucial to creating a bright 
future for the country. Time and time again we have seen the truth of this notion as our alumni have 
returned to make a positive difference in their communities and disciplines. Every time we add to our 
list of scholarships and recipients, we grow our impact on Egypt as a whole.” 

To date, the Foundation has awarded 184 scholarships to students from 14 governorates across the 
country, and over the years the number and variety of scholarships offered through the Foundation 
have expanded. In addition to its core QHSF scholarships, for the second year in a row the Foundation 
will award one student a scholarship funded by Qalaa subsidiary ERC. Previously, the Foundation has 
awarded the May and Ahmed Heikal New York University (NYU) Scholarship to law and film 
students as well as a scholarship funded by subsidiary TAQA Arabia for students pursuing graduate-
level studies in the renewable energy sector. 
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In addition to providing scholarships for postgraduate studies abroad, ERC has also developed a 
program called Mostakbaly aimed at improving the quality of education available in Egypt. Through 
this program, ERC offers annual grants for members of their surrounding communities to pursue 
undergraduate degrees at the Arab Academy for Science and Technology, Ain Shams University, 
Zewail University, Nile University and the American University in Cairo (AUC). Thus far they have 
awarded a total of 28 student scholarships as well as 60 annual scholarships for primary and 
kindergarten teachers to complete AUC’s Teaching Early Learners program. 

“We are incredibly pleased that we have been able to offer another group of students the opportunity 
to further their education in a diverse array of fields and broaden their perspectives through exposure 
to new approaches and ways of thinking,” Over the course of QHSF’s operations, we have awarded 
scholarships to students from 14 governorates across Egypt. I am also proud that we have offered 
opportunities to an equal number of men and women, helping to close Egypt’s gender gap in the 
process,” Commented Ghada Hammouda, Chief Marketing & Sustainability Officer of Qalaa 
Holdings. 

Qalaa Holdings tackles the issue of education from all angles with a holistic view that includes 
providing graduate scholarships through QHSF as well as undergraduate scholarships and training for 
students and teachers, refurbishing infrastructure at public schools in the community, and providing 
technical and vocational training through the various initiatives that subsidiaries like ERC are 
undertaking impacting over 20,000 Egyptian youth to date through various initiatives. Since its 
founding, Qalaa Holdings has promoted the idea that the private sector should play an active role in 
fostering sustainable and inclusive growth in Egypt. The company has sought to lead by example, by 
establishing a number of community development initiatives focused on education and other areas, 
and encouraging its subsidiaries to make a positive difference in the communities in which they work.  

As a founding member of the UN Global Compact Network in Egypt, Qalaa has aligned its own 
sustainability targets with the UN Sustainable Development Goals (SDG). In July 2017, Qalaa was 
invited to speak about its success in pursuing the SDGs at a UN High Level Political Forum in New 
York. 

This year’s QHSF scholarship recipients will be pursuing master’s degrees at leading universities 
around the globe including Harvard University, The London School of Economics, and the University 
of Cambridge. 
 
QHSF Class of 2018 – 2019 
 
Name University Field 
Hend Hassan University of Cambridge Msc in Epidemiology 
John Estefanous Grenoble Institute of Technology Msc in Electrical Engineering for 

Smart Grids 
Aya Salah London School of Economics Msc in African Development 
Reem Zaki University of Bonn Msc in Astrophysics 
Hanan Shaaban Ca’Foscari University of Venice Msc in Conservation Science 
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 Dina El Deeb University of Westminster MA in Museums, Galleries and 
Contemporary Culture 

Mohsen El Khweski Lund University Msc in Embedded Electronic Systems 
Ahmed El Faraskoury University of Manchester Msc in Project Management 
Shehab Salama Queen Mary University of 

London 
MA in International Shipping Law 

Kanzy Salah Goldsmiths University of London MA in Digital Journalism 
Mohamed El Messidy Cornell University MA in Public Administration 
Mariam Amin IE Business School MA in Marketing Management 
Mohamed Sallam Swedish Agricultural University Msc in Animal Science 
Mohamed Hassouna University College London Msc in  Minimally Invasive Surgery 
EGYPTIAN REFINING COMPANY SCHOLARSHIP 
Mahmoud Morsi Imperial College London Msc in Petroleum Engineering 
 
 

—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 energy and 
infrastructure. Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in industries 
including Energy, Cement, Agrifoods, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please 
visit qalaaholdings.com. 
 
 
 
 
   

For more information, please contact: 
 
Ms. Ghada Hammouda 
Chief Marketing & Sustainability Officer 
Qalaa Holdings 
 
ghammouda@qalaaholdings.com 
Tel: +20 2 2791-4439  
Fax: +20 22 791-4448 
Mobile: +20 106 662-0002 

Twitter: @qalaaholdings 
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ة س ية مؤس ية 184تحتفل بتقديم  القلعة للمنح الدراس جامعة  60إلى  منحة دراس
ة  عالمية ص مختلف  23لدراس ماء الدفعة وتخص رة من  الثانيةتعلن أس عش

ية  لين على منحتها الدراس ور الحاص امن بحض الدكتورة غادة والي وزيرة التض
عيد وزيرة التخطيط وزير  الدكتور خالد بدوىو االجتماعي والدكتورة هالة الس

 قطاع األعمال العام

ر وإعالن دفعة عام  نةسبالاالحتفال  تدامةيؤكد  2018/2019الثانية عش ة القلعة  اس س ودفعة العام  تمويل فرص التعليم.لنموذج مؤس
  .، وهي موزعة بين الجنسين من الرجال والنساء بالتساويمحافظة مصرية 14لتغطي بذلك منح المؤسسة  مستفيد 16الجاري تضم 

  
 

سية المدعومة من القطاع الخاص في مصر  –أعلنت مؤسسة القلعة للمنح الدراسية  سماء الحاصلين –وهي أكبر برنامج للمنح الدرا  أ
اب الدرجات العلمية الرفيعة من أعرق الجامعات والمعاهد العلمية في أمريكا والمملكة  2018/2019على منحتها الجديدة لعام  الكتس

نح الدراسية إجمالي الم ويبلغ بذلك ، وذلك خالل احتفالية المؤسسة بإتمام عامها الثاني عشر.وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا المتحدة والسويد
  منحة. 184 نشأتهامنذ التي قدمتها المؤسسة 

 بيان إخباري  2018يونيو  10القاهرة في 
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ة  س طوقد انعقدت احتفالية المؤس ئولين الحكوميين ومن بينهم الدكتورة غادة وال وس عًا من كبار المس وًرا واس امن ي وزيرة التضحض
عيد وزيرة التخطيط، افة إلى  الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع األعمال العامو االجتماعي والدكتورة هالة الس ممثلي مجتمع باإلض

  .التي سيدرس بها الطلبةمنظمات المجتمع المدني وسفارات الدول و األعمال

أن مسئولية االرتقاء بالشباب المصري تقع على  الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أوضحوفي هذا السياق 
يما خالل هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البالد. يكل وأعرب ه جميع األطراف المعنية بما في ذلك القطاعين العام والخاص، والس

شباب المص ك تحقونها على مدار اثنى عشر عاًما، وكذلبفرص التعليم التي يس من الرجال والنساء ريعن فخره بالمساهة في تزويد ال
  تقديم مثاًل يحتذى به للدور الذي يجب أن تلعبه شركات القطاع الخاص في إحداث تغيير إيجابي على جميع المستويات.

اف هيكل ية اإليجابي ل مردودأن أكثر ما يدعونا للفخر هو ال وأض ة لمنح الدراس س تفيدين في التي تقدمها المؤس تنمية قدرات المس
بكة قوية من العالقات الدوليةتأهيلهم و لون على منحة  .األكاديمي وإثراء مهاراتهم الفكرية مع دعمهم في بناء ش فقد نجح الحاص

ة في التحول إلى أبرز رواد األعمال في مختلف المجاالت العلمية والثقافية وكذلك قطاع األعما س بحوا أكثر قدرة على المؤس ل، وأص
 ابتكار الحلول العملية لتجاوز التحديات الراهنة في مصر.

ية عام  ة القلعة للمنح الدراس س أت مؤس باب  2007وقد نش ام الخازندار بهدف تزويد الش تاذ هش على يد الدكتور أحمد هيكل واألس
ل من أجل ضمان مستقبل أفضبأهمية االرتقاء بالمنظومة التعليمية المصري بالفرص الجذابة للدراسة خارج مصر، وذلك إيمانًا منهم 

وتشترط المؤسسة على المستفيدين من منحتها أن يتعهدوا بالعودة للعمل في مصر بعد استكمال البعثة الدراسية، حيث  لألجيال القادمة.
ة ة في مجاالت ذات أهمية خاص ة المعمارية  نجح قدامى الطلبة حتى اآلن في تحقيق إنجازات ملموس من الطاقة المتجددة والهندس تتض

 والتعليم وعلوم اآلثار.

ام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة،لفت ومن جانبه  نذ مبتمويل أنشطة المؤسسة تقوم شركة القلعة أن  هش
ها قبل أكثر من  يس ركةعاًما  12تأس ته الش ص ة من خالل عائدات الوقف الدائم الذي خص س تمرارية أعمال المؤس مان اس وتعزيز  لض

  .االقتصادية والظروف بغض النظر عن األوضاعقدرتها على دعم الشباب المصري 

إننا على قناعة تامة بأهمية تنويع المجاالت والتخصصات التي تقدمها المؤسسة وكذلك الخلفيات االجتماعية للمتقدمين الخازندار،  وتابع
  في مختلف المجاالت.  نقلة جذرية بمسيرة التنمية الوطنية تهيئة المناخ الالزم إلحداث  للمنح نظًرا ألهميتها في

روره باإلنجازات التي  ية، عن بالغ س ة القلعة للمنح الدراس س ل أعرب الدكتور نبيل العربي رئيس مجلس أمناء مؤس ياق متص وفي س
 60في مجال وتخصص مختلف  23منحة لدراسة  184حققتها المؤسسة خالل مسيرتها الحافلة بالنجاح، إذ نجحت حتى اآلن في تقديم 

يًرا إ جامعة عالمية مرموقة، ل لألجيال القادمة. ها لى أن ذلك ينبع من إيمانمش تقبل أفض بأهمية توفير فرص التعليم الجيد في تحقيق مس
برؤية الحاصلين على منحة المؤسسة يتفوقون ويحققون نقلة نوعية بشتى المجاالت، وعن فخره  اعتزازهمرة أخرى على العربي وأكد 

  ه عام.المجتمع بوج وبالتالي زيادة المساهمة اإليجابية في تطوير تلو اآلخرة عاًما بزيادة عدد المستفيدين من برنامج المنح الدراسي

، حيث نجحت مصرية ةمحافظ 14للطالب من منحة دراسية  184أن إجمالي المنح الدراسية التي قدمتها المؤسسة وتجدر اإلشارة إلى 
مل مختلف  ية التي تقدمها لتش ع بعدد المنح الدراس ة في التوس س ي، المؤس افة إلى نشاطها الرئيس التخصصات العلمية الحديثة. وباإلض

شركة المصرية للتكريرسوف تقوم المؤسسة للعام الثاني على التوالي ب ضافية برعاية ال سنوية إ ش تقديم منحة  ركة القلعة. كما التابعة ل
ة س ة  "أحمد هيكلو "ميبتقديم منحة  قامت المؤس ناعة األفالم في مجالي القابغرض توفير فرص الدراس ، بجامعة نيويوركنون وص

 ،شركة طاقة عربية للطلبة العاملين بمجال الطاقة المتجددة للحصول على درجات الماجستير في هذا المجال الواعدباإلضافة إلى منحة 
  .2017والتي تم إطالقها في عام 

افة إلى و ية باإلض رية للتكرير التي تقدمها المنح الدراس ركة المص ريين، لالخارج بفرص التعليم  إلتاحةالش ركة امت قلطلبة المص الش
مساعيها للمساهمة في االرتقاء بجودة التعليم في مصر، حيث يتم بمقتضى البرنامج ضمن برنامج المنح الدراسية "مستقبلي" بإطالق 

تهم في األكاديمية العربية  تكمال دراس  قل البحريللعلوم والتكنولوجيا والنتزويد الخريجين المتفوقين من المدارس الحكومية بفرص اس
مس وجامعة زويل وجامعة النيل و طالب وطالبة من  28هذه المبادرة عن إفادة  أثمرتوقد  .الجامعة األمريكية بالقاهرةوجامعة عين ش
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اركة في برنامج "التعليم  60إلى جانب منح  ،المناطق المحيطة بمشروع الشركة ة المش معلم بمرحلة الحضانة والتعليم االبتدائي فرص
  ) الذي تقدمه الجامعة األمريكية بالقاهرة.CELEالمبكر" (

ركة القلعة، عن بالغ اعتزازها   تدامة بش ويق واالس ة بدعمومن جانبها أعربت غادة حمودة رئيس قطاع التس س مجموعة جديدة ل المؤس
ر من  تهم األوفياء وتزويدهم بفرص التعليم الالزمة أبناء مص تكمال دراس ات العلمية الحديثةالس ص ًال عن فض في مختلف التخص

يع آفاقهم ومداركهم  اهمة في توس ارت حمودة إلى  . من خالل التعرف على مناهج وطرق التفكير الجديدةالمس ة وأش س حرص المؤس
ري، على  عة ومتنوعة من المجتمع المص ريحة واس ية مثّ حيث تمثيل ش نوات الماض ية خالل الس لون على المنح الدراس  14ل الحاص

رية الً عن التزام، محافظة مص ة فض س ين المؤس تفيدين من الجنس د الفجوة الحالية في ت بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص للمس وفير بهدف س
 م الجيد في مصر.الفرص المتكافئة للحصول على التعلي

وتحمل شركة القلعة على عاتقها مسئولية المساهمة في االرتقاء بالمنظومة التعليمية من كافة الجوانب ليشمل ذلك تقديم المنح الدراسية 
ة يمن جانب المؤسسة وكذلك المنح الدراسية األخرى لخريجي المدارس الحكومية، فضالً عن قيام شركاتها التابعة مثل الشركة المصر

للتكرير بتقديم برامج التدريب للمعلمين والطلبة وتجديد المدارس الحكومية وتوفير برامج التدريب المهني، وهو ما أثمر عن إفادة أكثر 
ركة. 20من  ري بالمجتمعات المحيطة بأعمال الش اب مص ات ألف ش س ركة القلعة بأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه مؤس وتؤمن ش

شعب المصري وشعوب القطاع الخاص في تقدي شعر بها أبناء ال شاملة التي ي م نموذج يحتذى به من أجل المساهمة في تحقيق التنمية ال
ا  جيع المنطقة. وينعكس ذلك أيًض ايا الهامة مع تش في إطالق العديد من المبادرات التي تركز على تطوير التعليم ووغيرها من القض

  .من أجل المساهمة في تحسين حياة أبناء المجتمعات المحيطة بهاالمجتمعية  الشركات التابعة على إطالق مبادرات التنمية

ركة وقد  بكة ببادرت الش س بالش و مؤس مامها كعض تدامة في األعمال في إطار انض ات االس تحداث مجموعة متكاملة من ممارس اس
أهداف خطة التنمية المستدامة لمنظمة األمم المتحدة ) وسعيها الدائم إلى تلبية UNGCالمصرية لمبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة (

)SDG( .ل مؤسسات القطاع الخاص المصري خالل المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة يتمثلالقلعة شركة  كما تم دعوة
  .2017نيويورك في يوليو  بمدينةالذي انعقد  بمنظمة األمم المتحدة

تفيد افر المس اب الدرجات العلمية الرفيعة  ين بمنحة العام الجاريومن المقرر أن يس عرق أمن  بمجموعةفي مجاالت متنوعة الكتس
  .مثل جامعة هارفارد وكلية لندن لالقتصاد وجامعة كامبريدج حول العالم الجامعات

 :2018/2019أسماء وتخصصات الحاصلين على منحة مؤسسة القلعة لعام 

 التخصصالجامعة االسم
 األوبئةعلم  ماجستير  ، المملكة المتحدةكامبريدججامعة  هند حسن

 ماجستير الهندسة الكهربائية للشبكات الذكية ، فرنسارونوبل للتكنولوجياجمعهد  جون إسطفانوس
 ماجستير التنمية اإلفريقية المملكة المتحدة كلية لندن لالقتصاد، أية صالح
 لكيةالففيزياء الماجستير جامعة بون، ألمانيا ريم زكي

 الترميمماجستير علوم  ، إيطاليافوسكاري في فينيسيا جامعة كا حنان شعبان
 ماجستير المتاحف والمعارض والثقافة المعاصرة المملكة المتحدة ،جامعة ويستمنستر دينا الديب

  ماجستير النظم اإللكترونية المدمجة جامعة لوند، السويد محسن الخويسكي
  إدارة المشروعاتماجستير   جامعة مانشستر، المملكة المتحدة الفاراسكوريأحمد 

  المالحة البحريةقانون ماجستير   جامعة كوين ماري بلندن، المملكة المتحدة شهاب سالمة
  ماجستير الصحافة الرقمية  ، المملكة المتحدةجامعة لندن كلية جولدسميث كنزي صالح

  ماجستير اإلدارة العامة  جامعة كورنيل، الواليات المتحدة  محمد المسيدي
  ماجستير إدارة التسويق  لألعمال، إسبانيا IEكلية  مريم أمين

  ماجستير علوم الحيوان  الجامعة السويدية للعلوم الزراعية، السويد محمد سالم
  التحفظيةالجراحة ماجستير   كلية لندن الجامعية، المملكة المتحدة محمد حسونة

  منحة "المصرية للتكرير" 
  ماجستير هندسة البترول  مبريال كوليدج لندن، المملكة المتحدةإجامعة   محمود مرسي
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  —نهاية البيان—

إلى مساعدة المواهب المصرية الشابة في استكمال المسيرة األكاديمية باكتساب شهادات الماجستير والدكتوراه  مؤسسة القلعة للمنح الدراسيةتهدف 
في شتى المجاالت والتخصصات بشرط العودة إلى مصر من أجل المساهمة في تحقيق رفعة الوطن بعد استكمال البرنامج الدراسي. نشأت المؤسسة 

ركة القلع 2007في عام  ة، من قِبل ش س ر وأفريقيا. لمزيد من المعلومات عن برنامج المؤس ناعة والبنية التحتية بمص تثمارات الص ة الرائدة في اس

  www.qalaascholarships.orgزوروا موقعنا اإللكتروني: 
  

ركة القلعة رية  ش ة المص ركة رائدةCCAP.CA(كود البورص ر وأفريقيا، حيث تركز على  ) هي ش ية بمص اس تثمارات الطاقة والبنية األس في اس
ات على الموقع  د من المعلوم دين. المزي تي، والتع دعم اللوجيس ل وال ة، والنق ذي ت، واألغ من ة، واألس اق من الط ة تتض تراتيجي ات اس اع قط

   s.comqalaaholdingاإلليكتروني: 

 البيانات المستقبلية (إبراء الذمة)
ذا البيان على لقلعة. وقد ينطوي هالبيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة ا

ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة  .االعتماد عليه بشكل مفرط مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، وال ينبغي
يشرع"، قع"، "تشكل األهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتو

ها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي لشركة القلعة قد "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غير
  ا عن تلك التي تعكسها مثل هذه االهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك.تختلف جوهريً 

 
  
  
 
 

 لالستعالم والتواصل

   غادة حمودة/ السيدة 

ق  سو س قطاع ال  واالستدامةرئ

  )Qalaa Holdings(شركة القلعة 
 

ghammouda@qalaaholdings.com 
  4439-2791 2 20+ :اتف

 4448-791 22 20+ :فاكس

   0002-662 106 20+ :محمول 

 qalaaholdings@تويتر: 


