
• اململكة املتحدة: جامعة �أك�سفورد، جامعة كامربيدج، جامعة كلية لندن، 	
مان�س�سرت،  جامعة  لالقت�ساد،  لندن  كلية  لندن،  كوليدج  �مربيال  جامعة 

جامعة �سيتي، جامعة و�رويك، وغريها
• هايدلربج 	 جامعة  بال�سويد،  لوند  جامعة  اأخرى:  اأوروبية  جامعات 

معهد  بهولند�  فاجنينجني  وجامعة  بفنلند�،  هيل�سنكي  جامعة  باأملانيا، 
جرينوبل للتكنولوجيا يف فرن�سا، وجامعة كافو�سكاري يف فيني�سا باإيطاليا.

• �لتجارة 	 كليات  �أكرب  من   )MBA( الأعمال  اإدارة  يف  املاجي�ستري 
 ESADE جامعة  لالأعمال،  لندن  كلية   ،INSEAD جامعة  ومنها  و�القت�ساد 

�الأ�سبانية، وجامعات و�رتون وكولومبيا وديوك بالواليات �ملتحدة �الأمريكية

�مل�سرية  و�لكفاء�ت  �ملو�هب  م�ساعدة  �إىل  الدراسية  للمنح  القلعة  مؤسسة  تتطلع 
�ل�سابة يف مو��سلة �لدر��سات �لعليا و�حل�سول على درجات �ملاج�ستري و�لدكتور�ه من 
ج.  �لتخرُّ عقب  م�سر  يف  للعمل  �لعودة  ب�سرط  �لدولية  و�جلامعات  �ملوؤ�س�سات  كربى 
�الإلكرتوين: موقعنا  زورو�   .2007 عام  يف  �ملوؤ�س�سة  باإن�ساء  �لقلعة  �سركة   قامت 

www.qalaascholarships.org 

شركة القلعة )كود �لبور�سة �مل�سرية CCAP.CA( هي �سركة ر�ئدة يف ��ستثمار�ت �لطاقة 

و�لبنية �الأ�سا�سية مب�سر و�أفريقيا، تركيًز� على قطاعات ��سرت�تيجية تت�سمن �لطاقة 
 و�لنقل و�لدعم �للوجي�ستي و�لتعدين و�الأ�سمنت و�الأغذية. زورو� موقعنا �الإلكرتوين:

www.qalaaholdings.com 

• ن�ساأت موؤ�س�سة �لقلعة للمنح �لدر��سية عام 2007، حتت رعاية �سركة �لقلعة، بغر�ض 	
تزويد �لكفاء�ت و�ملو�هب �مل�سرية �ل�سابة باأعلى درجات �الإعد�د �ملهني و�لفني 
و�الأكادميي، ليكونو� جياًل جديًد� من �لقادة و�خلرب�ء �مل�سريني يف �ستى �ملجاالت.

• �حتفلت موؤ�س�سة �لقلعة باإمتام عامها �حلادي ع�سر يف يوليو 2017 حيث قامت 	
منذ ن�ساأتها بتوفري 184 منحة در��سية الأبناء 14 حمافظة م�سرية، وي�سمل ذلك 
�لقاهرة و�جليزة و�الإ�سكندرية و�ملنوفية و�الإ�سماعيلية و�أ�سيوط و�لغربية و�ملنيا ، 

وكذلك �لدقهلية و�لقليوبية و�أ�سو�ن و�لفيوم ودمياط وبني �سويف.

• و�لدكتور�ه 	 �ملاجي�ستري  درجات  على  للح�سول  فريدة  فر�سة  �ملوؤ�س�سة  تتيح 
�جلامعات  باإحدى  قبولهم  �سريطة  �ملتقدمون،  يختارها  متنوعة  جماالت  يف 
وكذلك  �لقلعة،  موؤ�س�سة  من  �لدر��سية  �ملنحة  طلب  قبل  �لعاملية  �ملعاهد  �أو 
��ستكمال  عقب  �لغايل  وطننا  رفعة  على  للعمل  م�سر  �إىل  بالعودة  �لتعهد 

�لدر��سي. �لربنامج 

• تقوم �ملوؤ�س�سة بتوفري �ملنح �لدر��سية مبختلف �ملجاالت، ومنها �لهند�سة، و�إد�رة 	
�الإن�سانية،  و�لعلوم  �ل�سينما،  و�سناعة  �لع�سبي،  و�لت�سوير  و�لطب،  �الأعمال، 
و�إد�رة  و�القت�ساد  و�لتنمية،  و�لقانون،  �الإن�سان،  وحقوق  �ملعمارية،  و�لهند�سة 

�ملتاحف و�ملعار�ض �لفنية و�لثقافة �ملعا�سرة.

• �أعلنت �سركة �لقلعة يف عام 2017 عن بدء تقدمي منحتني جديدتني حتت �إد�رة 	
موؤ�س�سة �لقلعة للمنح �لدر��سية، �إحد�هما مقدمة من �سركة طاقة عربية وهي 
منحة �ملاجي�ستري يف جمال �لطاقة �ملتجددة، و�الأخرى برعاية �ل�سركة �مل�سرية 
و�ملطرية  و�خل�سو�ض  م�سطرد  مناطق  الأهايل  �لقبول  �أولوية  منح  مع  للتكرير 

باعتبارها �ملناطق �ملحيطة مب�سروع �مل�سرية للتكرير.

• تقدم �ملوؤ�س�سة �ملنح �لدر��سية لاللتحاق باأبرز �جلامعات �لدولية ومنها:	
• الوليات املتحدة الأمريكية: جامعة هارفارد، جامعة �ستانفورد، جامعة 	

كولومبيا، جامعة كورنيل، جامعة كاليفورنيا لو�ض �أجنيلو�ض، جامعة نيويورك، 
جامعة تافت�ض، جامعة بن�سلفانيا، جامعة ديوك، وجامعة �سري�كيو�ض

نبذة عامة
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مؤسسة القلعة للمنح الدراسية

14
محافظة

23
تخصص

60+
جامعة عالمية

184
منحة دراسية


