
 
Need to use same header as factsheet  

 

News Release Cairo, Egypt: 10 June 2019 
 
The Qalaa Holdings Scholarship Foundation Announces its 
2019/2020 Class of Scholarship Recipients, With Scholarships 
Reaching 195 Awarded to Students in More than 34 Majors Across 69 
Top Global Universities 

The class of 2019-2020 marks the thirteenth consecutive round of scholarships to be awarded by the 
foundation, a testament to its dedication to educational development in Egypt and the success of its 
sustainable funding model. This year, 11 students have been awarded scholarships to pursue post-
graduate studies at 9 top universities across the United States and Europe, bringing the foundation’s 
total number of scholarships awarded up to 195. 

The Qalaa Holdings Scholarship Foundation (QHSF), Egypt’s largest private sector funded 
scholarship program, announced the recipients of its thirteenth annual round of scholarships, bringing 
the total number of scholarships awarded thus far to 195, with 171 of those students having completed 
their program of studies. The 2019/2020 class of scholars was announced at a ceremony on June 10th, 
2019 in the presence of government officials, business leaders, and diplomatic envoys as well as 
members of the NGO and academic communities. 

“Education is a primary driver of social and economic development. When we properly equip our 
future generation of business and community leaders we can transfer the necessary skills and 
expertise for the benefit our society as a whole,” said Dr. Ahmed Heikal, Chairman and Founder of 
Qalaa Holdings. “We believe that it is our responsibility as leading members of the business 
community to invest in human capital development and provide talented youth with the opportunity to 
gain exposure and knowledge in cutting-edge fields that they might not have otherwise had access to. 
It is through investing in these individuals that we as a nation can build a sustainable pathway to 
ensure that Egypt prospers in the years to come.”  

“The return on this investment is almost instantly noticeable. Our graduates return to Egypt with a 
different perspective, new skills and an ability to innovate, which allows them to add considerable 
value in multiple sectors of our economy,” added Dr. Heikal. 

Qalaa Holdings established QHSF in 2007 to provide talented students from across the country with 
the opportunity to pursue post-graduate studies at some of the world’s most prestigious universities. 
Upon completing their studies, scholarship recipients are required to return to work in Egypt for a 
minimum of two years. Alumni have gone on to launch businesses and create value in diverse fields 
including education, archaeology, renewable energy and architecture. 

“As firm believers in education as a cornerstone of development, we feel that QHSF has a crucial role 
to play in ensuring that talented individuals in Egypt are able to develop their capacities and achieve 
their potential by accessing educational opportunities across the globe without the worry of how to 
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finance their studies,” said Hisham El-Khazindar, Qalaa Holdings Co-Founder and Managing 
Director. “Our aim through the Foundation is to provide these students with the chance to broaden 
their horizons so that they can innovate and create impactful solutions that can address the challenges 
ahead.” 

Dr. Nabil Elaraby, QHSF Chairman of the Board highlighted the impact of the foundation’s work, 
benefiting more than 195 students over the course of the past 13 years. “The foundation’s work is 
crucial to ensuring sustainable development in Egypt that will capitalize on the brightest of the 
country’s young talent. These are the students who will become future leaders in their communities 
and disciplines with the potential to transform Egypt,” he said. 

To date, QHSF has awarded scholarships to students from 15 governorates across the country, and 
over the years the number and variety of scholarships offered through the foundation have expanded 
representing more than 34 disciplines and 69 different universities attended in more than 13countries.  

In addition to its core QHSF scholarships, for the third year in a row, the Foundation awarded 
scholarships funded by subsidiaries TAQA Arabia and the Egyptian Refining Company (ERC) for 
students pursuing graduate-level degrees in the renewable energy and petroleum related studies 
respectively.   

ERC also awards undergraduate scholarships to local universities through its Mostakbaly program for 
both teachers and students. Since establishment in 2017, Mostakbaly has awarded 96 scholarships for 
teachers to receive high-level training in early-years education at AUC and 53 scholarships for 
students to attend top Egyptian universities.  

“We are very proud of the fact that for thirteen consecutive years we have been able to maintain our 
scholarship program through QHSF,” commented Ghada Hammouda, Chief Marketing & 
Sustainability Officer at Qalaa Holdings. “Our percentage of female scholars is now up to 46% and 
we are especially pleased that we are able to further empower women and do our utmost to combat 
gender imbalances across all walks of society by affording this opportunity to an equal number of 
young men and women from across the country.” 

Qalaa Holdings and its subsidiaries are committed to educational development through their offering 
of multiple forms of support to ensure that Egypt’s top talent is able to achieve their maximum 
potential and contribute to Egypt’s growth. In addition to the scholarships provided through QHSF, 
Qalaa Holdings and its subsidiaries also offer capacity building for teachers, educational support 
programs for students, technical and vocational training, and programs for school refurbishments in 
order to provide a comprehensive support network for improving the overall quality of education in 
Egypt.  

This year’s class of scholarship recipients will pursue their studies at some of the world’s top 
universities including Cambridge University, Columbia University, the London School of Economics, 
the University of Edinburgh, and the University of Manchester. 
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QHSF Class of 2019 – 2020 
 
Name University Field 
Fatma Abdel Fattah Columbia University MA Journalism 
Karen Fanous University of Sussex MA Development Studies 
Ahmed Raafat Cambridge University MBA 
Menattalah Hussein London School of Economics MA Social Policy 
Malak Makkar Goldsmiths University MA Visual Anthropology 
Haidy El Mesiry University of Leicester MA Museum Studies 
Amr Badr University of Edinburgh LLM 
Noura Rizk University of Edinburgh Masters Public Health 
Mark Maximos Lancaster University Msc Finance and Entrepreneurship 
TAQA 
SCHOLARSHP 

  

Maryam Gamal University of Manchester Msc Renewable Energy 
EGYPTIAN REFINING COMPANY SCHOLARSHIP 
Amira El Amir University of Manchester Msc Petroleum Geology 
 
 

—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, Mining and Printing & Packaging. 
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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سماء أللمنح الدراسیة تعلن  قلعةالمؤسسة في احتفالیتھا السنویة الثالثة عشر، 
 2019/2020لعام الدفعة الجدیدة من المسHHHHHHHتفیدین من برنامج البعثات العلمیة 

رائدة جامعة  69في  تخصHHHHHHص 34 من أكثر منحة لدراسHHHHHHة 195وتحتفل بتقدیم 
 حول العالم

یؤكد التزام  2020 – 2019االحتفال بالس''نة الثالثة عش''رة على التوالي وإعالن أس''ماء الحاص''لین على منح المؤس''س''ة الدراس''یة لعام 
ستدام لطویر التعلیم في مصر ونجاح نموذجمؤسسة القلعة بت ضم . فرص التعلیم الجذابةتمویل ھا الم ستفیًدا  11ودفعة العام الجاري ت م

 إلى لمؤس''س''ةالمقدمة بواس''طة ا إجمالي عدد المنح الدراس''یة بذلك ص''للی، اوأوروب األمریكیة الوالیات المتحدةة بجامع 9للدراس''ة في 
 .منحة 195

 

سیة قلعة الأعلنت مؤسسة  سیة المدعومة من القطاع الخاص في مصر  –للمنح الدرا سماء الدفعة –وھي أكبر برنامج للمنح الدرا  عن أ
نخبة من أبرز المس''ئولین الحكومیین وس''فراء  بحض''وروذلك  2019/2020الدراس''ي المؤس''س''ة للعام  الثالثة عش''رة من الفائزین بمنح

 الدول المستضیفة للبعثات الدراسیة وكذلك ممثلي مجتمع األعمال ومنظمات المجتمع المدني والھیئات التعلیمیة.

دراس''''یة تم بعثة  171بما في ذلك منحة،  195إلى منذ نش''''أتھا المنح الدراس''''یة التي قدمتھا المؤس''''س''''ة وترفع دفعة العام الجاري عدد 
  .استكمالھا

الرئیس'''ي إلعداد الجیل ھو الدافع  التعلیم، أن الدكتور أحمد ھیكل مؤس'''س ورئیس مجلس إدارة ش'''ركة القلعةوفي ھذا الس'''یاق أوض'''ح 
ا نقل الخبرات والمھارات العالمیة للس''''وق المص''''ري والمس''''اھمة الفعالة في تنمیة  الجدید من رواد األعمال والقیادات الش''''ابة، وأیض''''ً

 مجتمعة قادة مس'''''ؤولی. وأكد ھیكل على إیمانھ الراس'''''خ بالطاقات البش'''''ریة ودفع قاطرة التنمیة والنھوض بمجتمع األعمال المص'''''ري
ت والمجاالت مختلف التخصصافي وتزوید الشباب الموھوبین بالفرص التعلیمیة الجذابة العنصر البشري تجاه االستثمار في األعمال 

یمثل الطریق المستدام لضمان تحقیق رفعة الوطن االستثمار بفرصة دراستھا في مصر، مشیًرا إلى أن ھذا الحدیثة التي قد ال یحظون 
 عاًما تلو اآلخر.

وأعرب ھیكل عن اعتزازه بالمردود اإلیجابي لجھود المؤسسة على مصر، حیث نجح خریجي المؤسسة في تحقیق إنجازات ملموسة 
لك من واقع ما اكتس''''''بوه خالل مس''''''یرتھم التعلیمیة من مھارات وقدرات جدیدة على ابتكار عدد كبیر من القطاعات االقتص''''''ادیة، وذب

 الحلول العلمیة.

لش''باب المص''ري الموھوب من الراغبین في اس''تكمال مس''یرتھم بھدف تزوید ا 2007وقد نش''أت مؤس''س''ة القلعة للمنح الدراس''یة عام 
العودة للعمل ب من برنامج المنح الدراسیة التعھدترط المؤسسة على المستفیدین وتش العالمیة،بأعرق الجامعات ، بفرٍص الدراسة العلمیة

حیث نجح قدامى الطلبة حتى اآلن في تحقیق إنجازات ملموس''''ة في ، بعد اس''''تكمال البعثة الدراس''''یة لمدة عامین على األقلفي مص''''ر 
 م وعلوم اآلثار.ھمیة تتضمن الطاقة المتجددة والھندسة المعماریة والتعلیاأل بالغةمجاالت 

أھمیة الدور المحوري الذي بعلى إیمان المؤس''س''ة  من جانبھ أكد ھش''ام الخازندار الش''ریك المؤس''س والعض''و المنتدب لش''ركة القلعة،
ا ھمشیًرا إلى أن ھذا اإلیمان ھو المنطلق الذي دفع مؤسسة القلعة للمنح الدراسیة لتكریس جھود، المستدامة التنمیةفي دعم التعلیم یلعبھ 

من أجل دعم الطاقات الش'''بابیة الموھوبة في مص'''ر والتكفل بتمویل منحھم الدراس'''یة بأعرق الجامعات الدولیة في مختلف أنحاء العالم 
 لمعرفیةا توسیع آفاقھمالتي تساھم في فرص الدف المؤسسة ھو تزوید ھؤالء الطالب بومھاراتھم. وأضاف أن ھ قدراتھموتنمیة تطویر ل

 لتجاوز مختلف التحدیات. فعالةاللول اإلبداعیة التي تمكنھم من ابتكار الح وتعزیز مھاراتھم

 بیان إخباري 2019یونیو  10القاھرة في 
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سیاق متصل أشاد  ادة بإنجازات المؤسسة ودورھا في إلف، رئیس مجلس أمناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسیةالدكتور نبیل العربي وفي 
التنمیة . وأعرب عن اعتزازه بمس''اھمة المؤس''س''ة في تعزیز مس''یرة الماض''یةثالثة عش''رة على مدار الس''نوات ال طالبًا 184أكثر من 

 ،تخص'''ص'''اتھممختلف في المص'''ري الموھوب الذي س'''ینبثق منھ الجیل الجدید من القادة  اببالش'''من خالل دعم  المس'''تدامة في مص'''ر
 بوجھ عام. تعزیز قدرتھم على إحداث نقلة نوعیة في تطویر البالد وبالتالي

مصریة مختلفة، حیث نجحت المؤسسة على مدار سنوات محافظة  15من المؤسسة قدمت منحھا الدراسیة للطلبة تجدر اإلشارة إلى أن 
 دولة. 13أكثر من في مرموقة جامعة  69تخصص في  34 لتتجاوزفي التوسع بعدد التخصصات 

ستكمالشركة طاقة عربیة للطلبة برعایة بتقدیم منحة  الثالث على التوالي ومن جانب آخر تقوم المؤسسة للعام ستھم  الراغبین في ا درا
 للتخصص في الدراسات المتعلقة بصناعة النفط. الشركة المصریة للتكریر برعایة تقدیم منحة، فضالً عن الطاقة المتجددة بمجال

برنامج إطالق ب لمص''ریة للتكریرا ش''ركةقامت الالخارج، بفرص التعلیم لتوفیر  التي تقدمھا المؤس''س''ةالمنح الدراس''یة باإلض''افة إلى و
 منحة للمعلمین 96في تقدیم  2017، علًما بأن البرنامج نجح منذ نش'''''أتھ عام لكل من المعلمین والطالبالمنح الدراس'''''یة "مس'''''تقبلي" 

 53ن تقدیم  ع، فض'''''الً الجامعة األمریكیة بالقاھرةلمش'''''اركة في برنامج التعلیم المبكر المقدم من ل بمرحلة الحض'''''انة والتعلیم االبتدائي
 أفضل الجامعات المصریة. الستكمال دراساتھم فيمنحة للطالب 

ة مؤس''س''ة القلعالمس''تدامة لمس''یرة بال عن اعتزازھا غادة حمودة رئیس قطاع التس''ویق واالس''تدامة بش''ركة القلعة، أعربت من جانبھا و
أعرق بس'''اھمت خاللھا في تزوید أبناء مص'''ر األوفیاء بفرص تعلیمیة واعدة للدراس'''ة  ا متتالیةعامً  ةطوال ثالثة عش'''رللمنح الدراس'''یة 

سیة إلى الجامعات حول العالم سبة تمثیل المرأة في برنامج المنح الدرا شادت حمودة  خالل العام الجاري. ٪46، فضالً عن وصول ن وأ
عبر االلتزام بتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص محافظة  15تمكین ش'''ریحة واس'''عة من المجتمع المص'''ري یربو على بحرص المؤس'''س'''ة على 

  .الجنسینللمستفیدین من 

وتحمل ش'''''ركة القلعة على عاتقھا مس'''''ئولیة المس'''''اھمة في االرتقاء بالمنظومة التعلیمیة من كافة الجوانب للتأكد من تطویر المھارات 
منح الدراسیة المقدمة بواسطة المؤسسة، تقوم القلعة وشركاتھا الشابة وتعزیز مساھمتھم في دفع عجلة التنمیة االقتصادیة. وإلى جانب ال

بتقدیم المنح الدراس''''یة األخرى لخریجي المدارس الحكومیة، وكذلك برامج التدریب للمعلمین  مثل الش''''ركة المص''''ریة للتكریر التابعة
ودة التعلیم جواالرتقاء بحقیق التنمیة الش'''املة س'''عیًا للمس'''اھمة في توالطلبة وتجدید المدارس الحكومیة وتوفیر برامج التدریب المھني، 

 .في مصر

رق من أع بمجموعةفي مجاالت متنوعة الكتس''''اب الدرجات العلمیة الرفیعة  ومن المقرر أن یس''''افر المس''''تفیدین بمنحة العام الجاري
 وجامعة مانشستر. دنبرةاجامعة كامبریدج وجامعة كولومبیا وكلیة لندن لالقتصاد وجامعة  حول العالم مثل الجامعات

 :2019/2020أسماء وتخصصات الحاصلین على منحة مؤسسة القلعة لعام 

 التخصص الجامعة االسم
 الصحافةفي ماجستیر  جامعة كولومبیا فاطمة عبد الفتاح
 دراسات التنمیةفي ماجستیر  جامعة ساسكس كارین فانوس
 إدارة األعمالفي ماجستیر  جامعة كامبریدج احمد رأفت
 السیاسة االجتماعیةفي ماجستیر  قتصادكلیة لندن لإل منة هللا حسین

 ماجستیر في األنثروبولوجیا البصریة سجامعة جولدسمیث مقارملك 
 حفاماجستیر في دراسات المت جامعة لیستر ھایدي المسیري

 ماجستیر القانون جامعة ادنبرة عمرو بدر
 العامةماجستیر الصحة  جامعة ادنبرة نورا رزق

 ریادة األعمالفي ماجستیر  جامعة النكستر مارك ماكسیموس
   "طاقة عربیةمنحة "

 الطاقة المتجددةفي علوم ماجستیر  جامعة مانشستر مریم جمال
 منحة "المصریة للتكریر" 

 جیولوجیا النفطعلوم ماجستیر في  جامعة مانشستر أمیرة األمیر
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 —نھایة البیان—

 
إلى مساعدة المواھب المصریة الشابة في استكمال المسیرة األكادیمیة باكتساب شھادات الماجستیر والدكتوراه  القلعة للمنح الدراسیةمؤسسة تھدف 

في شتى المجاالت والتخصصات بشرط العودة إلى مصر من أجل المساھمة في تحقیق رفعة الوطن بعد استكمال البرنامج الدراسي. نشأت المؤسسة 
من قِبل ش'''ركة القلعة الرائدة في اس'''تثمارات الص'''ناعة والبنیة التحتیة بمص'''ر وأفریقیا. لمزید من المعلومات عن برنامج المؤس'''س'''ة،  0720في عام 

 www.qalaascholarships.orgزوروا موقعنا اإللكتروني: 
 

) ھي ش''ركة رائدة في اس''تثمارات الطاقة والبنیة األس''اس''یة بمص''ر وأفریقیا، حیث تركز على CCAP.CA(كود البورص''ة المص''ریة  شHHركة القلعة
قط''اع''ات اس'''''''تراتیجی''ة تتض'''''''من الط''اق''ة، واألس'''''''من''ت، واألغ''ذی''ة، والنق''ل وال''دعم اللوجیس'''''''تي، والتع''دین. المزی''د من المعلوم''ات على الموقع 

  qalaaholdings.comاإللیكتروني: 

 البیانات المستقبلیة (إبراء الذمة)
ذا البیان على لقلعة. وقد ینطوي ھالبیانات الواردة في ھذه الوثیقة، والتي ال تعد حقائق تاریخیة، تم بنائھا على التوقعات الحالیة، والتقدیرات وآراء ومعتقدات شركة ا

ویجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة  .وعوامل أخرى، وال ینبغي االعتماد علیھ بشكل مفرطمخاطر معروفة وغیر معروفة، وغیر مؤكدة 
یشرع"، قع"، "تشكل األھداف" أو "البیانات المستقبلیة" ویمكن تحدیدھا من خالل استخدام مصطلحات تطلعیة مثل "ربما"، "سوف"، "یلتمس"، "ینبغي"، "یتو

قلعة قد ركة ال"، "یواصل" أو "یعتقد" أو ما ھو منفي منھا أو غیرھا من المصطلحات المشابھة. وكذلك األحداث الفعلیة أو النتائج أو األداء الفعلي لش"یقدر"، "ینوي
 كوك.ا عن تلك التي تعكسھا مثل ھذه االھداف أو البیانات المستقبلیة. ویحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر والشتختلف جوھریً 
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