
نشارك في إعداد الجيل الجديد من 

قادة المستقبل

ية
دراس

مؤسسة القلعة للمنح ال

10 سنوات من العطاء المستمر

qalaascholarships.org



“تمثل مؤسسة القلعة للمنح الدراسية تجسيًدا ملموًسا 
إليماننا الراسخ بأهمية المساهمة في االرتقاء بالمنظومة 

التعليمية وكذلك اإلمكانات والطاقات التي يحظى 
بها الشباب المصري. ومن ثم نعتز بالدور الذي تقوم به 

المؤسسة منذ 10 سنوات في تشجيع الشباب وتزويدهم 
بفرص التعليم المتميز، باعتباره السبيل األفضل نحو تحقيق 

الرخاء واالستقرار لألجيال القادمة.”

الدكتور / نبيل العربي 

رئيس مجلس األمناء
مؤسسة القلعة للمنح الدراسية
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مجلس األمناء

يضم مجلس أمناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية نخبة من أصحاب الخبرات 
والكفاءات، ويتولى إدارة المؤسسة مدير تنفيذي متفرغ.

الدكتور / نبيل العربي )رئيس مجلس األمناء(، 
الأمني العام جلامعة الدول العربية

السيدة / ليلى بدوي )نائب رئيس مجلس األمناء(،
اأ�ستاذ �سابق لعلوم احلا�سب الآيل باجلامعة الأمريكية بالقاهرة 

وع�سو جمل�س اإدارة جمعية الرعاية املتكاملة

السفير / حسين الخازندار )األمين العام(،
م�ساعد وزير اخلارجية الأ�سبق

السيدة / ماريان غالي )أمين الصندوق(،
رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب ل�سركة �سفنك�س لإدارة 

ال�ستثمار املبا�سر

السيد / محمد علي الحمامصي،
املدير العام ال�سابق ل�سركة اآي بي اأم م�سر، والرئي�س التنفيذي ال�سابق 

ل�سركة فودافون م�سر

السيد / مروان حامد،
الرئي�س التنفيذي ل�سركة لوجيك�س

السيد / محمد حفظي
موؤلف ومنتج �سينمائي

الدكتورة / هالة السعيد، 
عميد كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة

الدكتور / هاني سري الدين، 
موؤ�س�س ورئي�س جمل�س اإدارة مكتب �سري الدين و�سركاه للمحاماة 

واخلدمات القانونية

السيدة / ياسمين الضرغامي،  
املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية

ية
دراس

مؤسسة القلعة للمنح ال

10 سنوات من العطاء المستمر
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يمثل الطلبة الحاصلين على برنامج المنح الدراسية شريحة مؤسسة القلعة للمنح الدراسية عشر سنوات من العطاء 
واسعة من المجتمع المصري

اال�سكندرية

املنوفية

الغربية
الدقهلية

االإ�سماعيلية

القليوبية

اجليزهالقاهرة
الفيوم

املنيا

اأ�سيوط

اأ�سوان

تقوم مؤسسة القلعة للمنح الدراسية بتوفير حوالي 15 منحة دراسية سنوًيا للطلبة 
المتميزين من الكوادر المصرية الواعدة من أجل استكمال دراستهم األكاديمية بالخارج 
في أبرز وأعرق الجامعات األوروبية واألمريكية، وذلك في إطار إيمان المؤسسة بأن تزويد 

األجيال القادمة بمتطلبات العصر سيؤهلهم لتحقيق نقلة جذرية بمسيرة التنمية 
الوطنية على المستوى االقتصادي واالجتماعي.

138
منحة درا�سية والعدد يف زيادة م�ستمرة

 12 محافظة 
مصرية

حر�ص  �سوء  يف   2007 عام  الدرا�سية  للمنح  القلعة  موؤ�س�سة  ن�ساأت  وقد 
املنظومة  وتطوير  دعم  يف  امل�ستدامة  امل�ساهمة  على  القلعة  �سركة 
تقوم  حيث  واملنطقة،  م�سر  يف  الب�سري  املال  راأ�ص  وتنمية  التعليمية 
الدائم  الوقف  عائدات  خالل  من  املوؤ�س�سة  اأن�سطة  بتمويل  القلعة  �سركة 
للمنح  برنامج  اأكرب  القلعة  موؤ�س�سة  اأ�سبحت  وقد  خ�س�ستها.  التي 

الدرا�سية املدعومة من القطاع اخلا�ص يف م�سر، حيث قامت بتوفري 138 
املاج�ستري  درجات  على  احل�سول  يف  للراغبني  الآن  حتى  درا�سية  منحة 
الدولية،  واجلامعات  املعاهد  اأبرز  من  التخ�س�سات  مبختلف  والدكتوراه 
علًما باأنه اإذا مت احت�ساب دفعة عام 2016 من احلا�سلني على املنحة، يبلغ 
تقريًبا. درا�سية  منحة   150 املوؤ�س�سة حوايل  قدمتها  التي  املنح  عدد  بذلك 

“متثل موؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية امتداًدا لإمياننا باأهمية الدور الذي يجب اأن يقوم به القطاع اخلا�ص يف اإحداث 
تغيري اإيجابي باملجتمع املحلي، حيث قامت املوؤ�س�سة بال�ستثمار يف تطوير الطلبة املوهوبني على مدار 10 �سنوات �سعًيا 

لتحقيق التقدم املن�سود وامل�ساهمة يف دفع عجلة التنمية القت�سادية بالبالد.”

أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة

هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة

%45 %55
طالباتطالب
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برنامج المنح الدراسية يغطي 12 دولة حول العالم

الجامعات

الواليات 
المتحدة

مصر

أوروبا

عدد الخريجين من كل دولة

 المملكة المتحدة

77

1

7

1

4

1

37

1

5

1

2

1

فرنسا

الواليات المتحدة

السويد

هولندا

فنلندا

سويسرا

بلجيكا

ألمانيا

جمهورية التشيك

أسبانيا

النرويج

كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

جامعة نيويوركجامعة جونز هوبكنزجامعة كورنيلكلية لندن اإلمبراطورية

جامعة ديوك جامعة بنسلفانيا كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا جامعة كولومبيا

جامعة كامبريدججامعة أكسفوردجامعة هارفاردجامعة ستانفورد

كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية بجامعة لندنمعهد الدراسات السياسية بباريسجامعة تافتس

فرصة الدراسة بأعرق وأبرز الجامعات والمعاهد 
العلمية والدولية
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التخصصات 

الهندسة الوراثية صناعة األفالم الطب الجزيئي  إدارة األعمال واإلدارة
المالية

الهندسة المعمارية

علوم الكمبيوتر

أنظمة الطاقة المتجددة

األنظمة الصناعية

السالمة الغذائية

حفظ التراث

علوم الكمبيوتر

أبحاث السرطان

علم اآلثار

السياسة االقتصادية

الدراسات البيئية

الصحة العامة

علم الوراثة

الهندسة الكهربائية

القانون

التمويل التنموي

علم فيزياء األرض

الرياضيات التطبيقية 

التعليم

الهندسة النووية

علم االقتصاد

التخطيط العمراني

ريادة األعمال

الزراعة

 شرط الحصول على المنح الدراسية: 
التعهد بالعودة للعمل في مصر

يمثل الحاصلون على منحة المؤسسة مجموعة من أفضل الكوادر الشابة ممن 
سيساهمون في تطوير البالد ودعمها في تخطي التحديات الراهنة التي تواجهها. وقد 

عاد الحاصلون على منحة المؤسسة إلى مصر التزاًما بتعهداتهم بالعودة إلى الوطن 
والعمل على رفعته وتقدمه، حيث نجحوا في تحقيق إنجازات ملموسة بمختلف المجاالت 

والتخصصات من تكنولوجيا النانو والسياسات العامة إلى حفظ اآلثار والتنمية السياسية.

تغطي المنح الدراسية العديد من التخصصات المختلفة

ريم بدير - الحاصلة على منحة 
مؤسسة القلعة للدراسة بجامعة 
أكسفورد في عام 2010 – تفحص إحدى 
الحاالت باستخدام األشعة السينية في 
المعهد القومي لألورام

 9  | مؤسسة القلعة للمنح الدراسية    
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نماذج لرواد األعمال من أبناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية

نجح الحاصلون على منحة المؤسسة في التحول إلى أبرز الرواد والكوادر ممن 
التي ستعيد  الثقافية  المبادرات  يشاركون في تنفيذ المشروعات اإلبداعية وإطالق 

تشكيل مفهوم ريادة األعمال في مصر.

هشام وهبي
شهادة الماجستير في إدارة األعمال، كلية وارتون )2008-2007(

والإدارة  الأعمال  ريادة  يف  الأعمال  اإدارة  ماج�ستري  على  احل�سول  كان 
حيث  حياتي؛  يف  جوهرية  حتول  نقطة  مبثابة  وارتون  كلية  من  ال�سرتاتيجية 
رواد  اأحد  اأ�سبح  كي  اإليها  اأحتاج  التي  الفكرية  بالأدوات  تزويدي  يف  �ساهم 
الأعمال واخلرباء ال�سرتاتيجيني مبجال التكنولوجيا. ويف عام 2011، �ساركت 
�سركات  ثالث  �سمن  من  واحدة  وهي   ،»Innoventures« �سركة  تاأ�سي�ص  يف 
خدمات  بتقدمي  ال�سركة  وتقوم  م�سر.  يف  املخاطر  املال  راأ�ص  مبجال  نامية 
التمويل والتدريب والدعم الإداري والتوجيهات الإر�سادية لل�سركات املبتدئة، 
اأكرث من 200 خبري يف هذا املجال. كما  عرب العتماد على �سبكة قوية ت�سم 
الأعمال  لرواد  تتيح  والتي   »Ideaspace« �سركة  اإدارة  ال�سركة م�سئولة عن  اأن 
واملطورين والفنانني امل�ساركة يف خمتلف القطاعات ال�سناعية والتعرف على 
راأ�ص  �سندوق  اأول  لإطالق  ال�سركة  وتخطط  اجلديدة.  البتكارية  املمار�سات 
مال خماطر خالل عام 2016 مع تنمية قاعدة العمالء اإىل 100 �سركة مبتدئة 

خالل الثالث �سنوات القادمة.

رضوى خاطر
شهادة الماجستير في دراسات التنمية، كلية الدراسات الشرقية 

واإلفريقية، جامعة لندن )2009/2008(
املتحدة  الأمم  منظمة  اإىل  ان�سممت  املاج�ستري،  درجة  على  ح�سلت  اأن  بعد 
تنمية  م�ست�سارة  من�سب  حالًيا  اأ�سغل  حيث   ،»UNIDO« ال�سناعية  للتنمية 
جتمعات الأعمال، واأعمل على م�سروع "تنمية جتمعات الأعمال يف ال�سناعات 
الحتاد  ميوله  الذي  املتو�سط"  الأبي�ص  البحر  جنوب  يف  والإبداعية  الثقافية 
الأوروبي. وي�سعى هذا امل�سروع لتعزيز التنمية ال�ساملة من خالل دعم جمموعات 

من احلرفيني التقليديني، على �سبيل املثال العاملني يف ال�سناعات اجللدية يف 
م�سر، حيث يقدم الربنامج الدعم الفني واملايل لأ�سحاب احلرف التقليدية 
بطريقة متكن امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�سغر من الو�سول اإىل 
م�ستويات اأعلى من التناف�سية. وتت�سمن الإ�سهامات التي قدمتها يف هذا امل�سروع 
�سناعات  على  قائمة  جديدة  مبتكرة  منتجات  وتطوير  القيمة  �سل�سلة  حت�سني 
بناء  الربنامج على  ا يف هذا  اأي�سً نعمل  الثقايف مل�سر. كما  الرتاث  اأ�سيلة من 

عالقات قوية بني املوردين املحليني وامل�سرتين من جميع اأنحاء العامل.

أحمد حسين عزت
شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية، كلية لندن للهندسة 

المعمارية، لندن )2010/2009(
على  �ساعدتني  فريدة  فر�سة  الدرا�سية  املنحة  هذه  على  احل�سول  كان 
اأنحاء  جميع  يف  املعمارية  الهند�سة  جمال  اإليه  تو�سل  ما  اأحدث  على  التعرف 
�سركة تاأ�سي�ص  يف  �ساركت  املاج�ستري،  درجة  على  ح�سلت  اأن  وبعد   العامل. 

»Encode design studio« يف الإ�سكندرية مب�ساركة اثنني من زمالئي املهند�سني 
ممن لديهم نف�ص الروؤية ويوؤمنان باأن الأبحاث يف جمال الريا�سيات والأنظمة 
اأف�سل  اإىل  التو�سل  على  ت�ساعدنا  اأن  ميكن  احلديثة  والتكنولوجيا  الطبيعية 
 »Encode« احللول والت�سميمات البتكارية. وبعد مرور خم�ص �سنوات، اأ�سبحت
اإحدى ال�سركات الرائدة يف هذا املجال، وتوجت جهودها باحل�سول على العديد 
من اجلوائز، ف�ساًل عن حتولها اإىل مركز ن�سط لور�ص العمل التعليمية التي يتم 
اإطالقها بالتعاون بني اجلامعات املحلية والدولية مبا يف ذلك جامعة الإ�سكندرية، 
يف  للتكنولوجيا  ال�سوي�سري  الفيدرايل  واملعهد  املعمارية،  للهند�سة  لندن  وكلية 

زيورخ، والكلية املعمارية الفرن�سية يف باري�ص، واجلامعة الأمريكية بالقاهرة.

البتكارية  الت�سميمات  لتقدمي  ال�سركة  تتبناه  الذي  املتميز  املنهج  جنح  وقد 
وم�سروعات  املعمارية  بالهند�سة  املهتمني  العمالء  كبار  من  العديد  جذب  يف 
عر�ص  مت  كما  و»الفطيم«.  و»اإعمار«  »�سوديك«  �سركة  مثل  الداخلي  الت�سميم 
بلندن  املعار�ص  من  العديد  يف  ال�سركة  اأنتجتها  التي  املفرو�سات  ت�سميمات 
وميالنو. واأنا حالًيا اأدر�ص للح�سول على درجة الدكتوراه يف الت�سميم الرقمي 
مادة  بتطوير  قمت  باري�ص، حيث  الفرن�سية يف  املعمارية  الكلية  من  والت�سنيع 
جديدة تخ�سع حالًيا للدرا�سة لت�سجيل حقوق براءة الخرتاع، ف�ساًل عن نظام 
معماري بيئي يعتمد على الرمال بهدف ا�ستخدامه يف اأعمال البناء والإن�ساءات 

يف البيئات ال�سحراوية.

فاطمة كشك
شهادة الماجستير في علم اآلثار، جامعة ليدن )2011/2010(

للعمل  اإىل م�سر  الآثار، عدت  علم  املاج�ستري يف  درجة  على  اأن ح�سلت  بعد 
كعاملة اآثار ميدانية ببعثة املعهد الأملاين لالآثار يف جزيرة اإلفنتني، حيث اأتيحت 
الوقت  يف  عليها  اأعمل  التي  الدكتوراه  ر�سالة  مو�سوع  لتطوير  الفر�سة  يل 

الراهن. ويف عام 2012، ان�سممت اإىل فريق عمل من جامعة دورام )اململكة 
من  وغريها  الربل�ص  بحرية  منطقة  يف  الأثرية  املواقع  ل�ستك�ساف  املتحدة( 

املواقع يف غرب الدلتا. 

ويف �سبتمرب 2015، قمت بتكليف فريق عمل من الباحثني وامل�سممني لتنظيم 
معر�ص توثيقي عن عامل الآثار امل�سري �سليم ح�سن، وذلك بالتن�سيق مع مكتبة 
الإ�سكندرية، علًما باأنني اأعمل منذ نوفمرب 2015 �سمن فريق العمل امل�سئول 

عن توثيق الطراز املعماري ال�سعبي النوبي يف قرية بيج.

أمينة أبو دومة

رضوى خاطر
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جويس رفله
ماجستير في التعليم، جامعة كولومبيا )2012/2011(

مدى  اأدرك  جعلتني  التي  ال�سرارة  كولومبيا  جامعة  يف  الدرا�سة  كانت 
العلم  ا�ستخدمت   ،2013 يف  القاهرة  اإىل  عودتي  ومنذ  بالتعليم،  �سغفي 
وذلك  املدر�سني،  تدريب  املاج�ستري يف  برنامج  من  اكت�سبتها  التي  واملعرفة 
الأمريكية  اجلامعة  تقدمها  التي  املحرتف  املهني  املعلم  دبلومة  �سمن 
للتعليم  م�سر  روؤية  و�سع  يف  امل�ساركة  فر�سة  يل  ت�سنت  كما  بالقاهرة. 
املجل�ص  اأع�ساء  �سمن  اختياري  مت   ،2014 عام  ويف   .2030 عام  يف 
كنت  حيث  اجلمهورية،  لرئا�سة  التابع  العلمي  والبحث  للتعليم  التخ�س�سي 
اإليه  اأ�سعى  كنت  الذي  التغيري  اإحداث  يف  وجنحت  �سًنا،  الأع�ساء  اأ�سغر 
والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  التعليمية  ال�سيا�سات  جمال  يف 
"املعلم  ورئا�سة اجلمهورية. وخالل تلك الفرتة �ساعدت يف اإطالق برنامج 
يف  املعلمني  وقدرات  مهارات  تطوير  اإىل  يهدف  مهني  برنامج  وهو  اأول" 
امل�سري،  املعرفة  بنك  اإطالق  يف  كذلك  �ساركت  كما  احلكومية،  املدار�ص 

الإنرتنت. �سبكة  على  اأكادميية  مكتبة  عبارة عن  وهو 

راندا فهمي 
شهادة الماجستير في الهندسة المستدامة، جامعة كامبريدج 

)2013/2012(
القاهرة  اإىل  عدت   ،2013 عام  يف  كامربيدج  جامعة  من  التخرج  بعد 
 ،»KarmSolar« ب�سركة  والتطوير  البحث  برنامج  واإدارة  تطوير  لأتوىل 
نطاق  خارج  ال�سم�سية  الطاقة  تكنولوجيا  يف  متخ�س�سة  �سركة  وهي 

ال�سبكة القومية، وقد �ساركت يف تاأ�سي�سها خالل عام 2011، ومتثل دوري 
تكنولوجيا  تطوير  بهدف  والتطوير  للبحث  الأ�سا�سية  البنية  تاأ�سي�ص  يف 
العاملية،  الأ�سواق  يف  املناف�سة  من  ميكنها  ومبا  حملًيا  ال�سم�سية  الطاقة 
املختلفة  الأكادميية  الدوائر  مع  التعاون  يتطلب  ذلك  حتقيق  باأن  علًما 
الرتكيز  وكان  املنطقة.  يف  نف�سها  الروؤية  ت�ساركنا  التي  وال�سركات 
الغذائية،  ال�سناعات  يف  اجلوفية  املياه  ا�ستخدام  على  لل�سركة  املبدئي 
الأخرى  املجالت  من  العديد  لي�سمل  البحث  نطاق  تو�سيع  يعني  وهذا 
بنية  بتطوير  ال�سركة  قامت  وقد  اجلوفية.  املياه  وهند�سة  الزراعة  مثل 
وقامت  املجال،  هذا  يف  الأبحاث  من  املزيد  اإجراء  على  ت�ساعد  اأ�سا�سية 
التكنولوجية  الو�سائل  هذه  من  لبع�ص  الخرتاع  براءات  على  باحل�سول 
الأ�سا�سية  القواعد  اإر�ساء  عن  ف�ساًل  عمالئها،  قاعدة  تو�سيع  يف  وجنحت 

الطاقة. تخزين  جمال  يف  امل�ستقبلية  لالأبحاث 

أمينة أبو دومة
شهادة الماجستير في ريادة األعمال الثقافية، كلية جولدسميث، 

جامعة لندن )2013/2012(
والإبداعية،  الثقافية  الأعمال  ريادة  يف  املاج�ستري  درا�سة  اأنهيت  اأن  بعد 
اإ�سكندرية« وهو عبارة عن مركز  »تياترو  بتاأ�سي�ص  لأقوم  القاهرة  اإىل  عدت 
من  كبرية  جمموعة  بتقدمي  يقوم  الإ�سكندرية  يف  واجتماعي  فني  ثقايف 
 ، ال�سنوي  الدويل  امل�سرح  مهرجان  ا�ست�سافة  جانب  اإىل  الثقافية  اخلدمات 

وكذلك اإدارة مقهى ثقايف ومطعم يقدم اأكالت م�سرية. ومن دواعي فخري 
مردود  ذات  م�ستدام  اأعمال  منوذج  تقدمي  يف  رائدة  كنت  اأنني  و�سعادتي 
 2015 عام  خالل  �ساركت  اآخر،  �سعيد  وعلى  م�سر.  على  واجتماعي  ثقايف 
الأعمال  ريادة  املتخ�س�ص يف  دانييل مرييل  يو كيه« مع  »الوكالة  تاأ�سي�ص  يف 
الرتويجي  الذراع  عن  عبارة  وهي  �سامل،  اأحمد  الإعالمي  واملنتج  الثقافية، 
والرتفيهي واملو�سيقي ل�سبكة »الوكالة جلوبال«، وتهدف اإىل ترويج املو�سيقى 

امل�سرية والعربية يف اململكة املتحدة وخمتلف اأنحاء العامل. 

محمد أبو شقرة
ماجستير في السياسات العامة، معهد الدراسات السياسية في 

باريس )2014/2013(
الفعال  التخطيط  م�سروع  يف  بالعمل  التحقت  باري�ص،  من  عودتي  بعد 
والإ�سالح  واملتابعة  التخطيط  وزارة  اأطلقتها  مبادرة  وهي  واخلدمات، 
لدعم  ال�سيا�سات  فريق  مع  العمل  هي  الأ�سا�سية  مهمتي  وكانت  الإداري. 
التخطيط  عملية  وحت�سني  احلكومة  تتبناه  الذي  الإداري  النظام  اإ�سالح 
العديد  بتن�سيق  كذلك  وقمت  العامة.  املوارد  توزيع  فعالية  وزيادة  الوطني، 

من الربامج التي تت�سمن بناء القدرات يف فريق العمل بالوزارة.

خالد السمان
شهادة الماجستير في حفظ التراث، جامعة دورام )2015/2014(

الثقايف  للرتاث  الدولية  الإدارة  يف  املاج�ستري  �سهادة  على  ح�سلت  اأن  بعد 
من جامعة دورام يف اململكة املتحدة، عدت اإىل القاهرة لأعمل مع جمعية 
وحالًيا  ترميمها.  بعد  كربى  اإ�سالمية  اآثار  اأربعة  افتتاح  على  »جماورة« 
فهمي  عزة  موؤ�س�سة  مع  اليدوية  ال�سناعات  تطوير  فريق  قيادة  اأتوىل 
يف  اليدوية  ال�سناعات  وتراث  م�سر  يف  املجوهرات  �سناعة  اإحياء  بهدف 
منطقة جنوب  امل�سروع يف  ينطلق  اأن  املقرر  ومن  عليها.  واحلفاظ  املنطقة 
اأنني  كما  امل�ستقبل،  يف  اأخرى  مناطق  اإىل  وميتد  الأحمر  البحر  �سرق 
الن�سخة  منها  والرتاث  التاريخ  جمالت  من  العديد  يف  مبقالتي  اأ�سارك 
مبادرة  اإدارة  واأتوىل  جيوجرافيك«  »نا�سيونال  جملة  من  الإلكرتونية 
ال�سباب. الوعي برتاث م�سر ول �سيما بني  ن�سر  اإىل  التي تهدف  »مرياث«   راندا فهميجويس رفله

محمد أبو شقرة

خالد السمان
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العام الدراسي 2015 – 2016

كلية لندن لالقت�ساد، ماج�ستري الإدارة العامةانجى صالح

جامعة واجينينجن، ماج�ستري التكنولوجيا احليويةسارة عبده

جامعة كوين مارى، ماج�ستري العلوم اجلراحيةمجمد عصام

جامعة اإدنربة، ماج�ستري التاأليف املو�سيقيخالد الكمار

جامعة اإي تي ات�ص زيوريخ، ماج�ستري علوم احلا�سب الآيلكريم لبيب

جامعة لندن اجلامعية، ماج�ستري الطاقة احلرارية اجلوفية املتجددةمحمد حفني

جامعة اإمربيال كوليدج لندن، ماج�ستري البحوث الكلينيكيةجورج نسر

جامعة ت�ساملرز للتكنولوجيا، ماج�ستري التخطيط العمراينمحمد أسامة

كلية لندن اجلامعية، ماج�ستري الهند�سة املعماريةمحمد داود

جامعة كاليفورنيا، بريكلي . ماج�ستري الهند�سة النوويةأحمد مصطفى

جامعة اإمربيال كوليدج لندن، ماج�ستري احلو�سبة للمالحة اجلويةعمر محفوظ

كلية لندن اجلامعية، ماج�ستري ال�سيا�سة والبحوث الجتماعيةإسراء الشيخ

جامعة نوتنجهام، ماج�ستري العلوم اجلزيئية وعلوم اخلالياأحمد حسنين

كينجز كوليدج لندن، ماج�ستري ال�سحة العامةحاتم وفا

جامعة جال�سجو، ماجي�ستري العلوم القانونيةمحمد ربيع
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العام الدراسي 2014 – 2015

�سهادة املاج�ستري يف الإ�سحاح البيئي، جامعة خنت )بلجيكا(إبراهيم ملش

محمود حسيب
 �سهادة املاج�ستري يف القانون، جامعة بن�سلفانيا

 )الوليات املتحدة الأمريكية(

جورج أنيس
 �سهادة املاج�ستري يف القانون ، جامعة نيويورك 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

محمود سرحان
 �سهادة املاج�ستري  يف التنمية البيئية، جامعة كورنيل 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

خالد السمان
�سهادة املاج�ستري يف حفظ الرتاث احل�ساري، جامعة درهام 

)اململكة املتحدة(

ياسمين الجرف
�سهادة املاج�ستري يف التنمية القت�سادية وال�سيا�سية ، جامعة 

كولومبيا )الوليات املتحدة الأمريكية(

راندا البرلسي
 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية وارتون لالأعمال 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة IMD )�سوي�سرا(أحمد فاروق

أميرة أبو السعود
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة هارفارد )الوليات 

املتحدة الأمريكية(

�سهادة املاج�ستري يف القت�ساد، جامعة �سا�سيك�ص )اململكة املتحدة(محمد أبو عزيزة

شريف عساف
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،جامعة ديوك )الوليات 

املتحدة الأمريكة(

كريم مالك
�سهادة املاج�ستري يف علوم ال�سرق الأو�سط، جامعة كولومبيا 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

�سهادة املاج�ستري يف القانون ، جامعة جنيف )�سوي�سرا(عمرو عرفه

ماهر رشوان
�سهادة املاج�ستري يف مواد طب الأ�سنان، جامعة كوين ماري 

)اململكة املتحدة(

أحمد نظيم
�سهادة  املاج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية، كلية لندن اجلامعية 

)اململكة املتحدة(

جامعة تافت�ص، ماج�ستري ال�سيا�سات العامةنادين صليب
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العام الدراسي 2013 – 2014

أحمد زيدان شفيق
 �سهادة املاج�ستري يف الفيزياء ال�ستك�سافية، جامعة اأمربيال 

كوليدج لندن )اململكة املتحدة(

محمد أبوشقرة
�سهادة املاج�ستري يف ال�سيا�سات العامة،  معهد العلوم 

ال�سيا�سية )فرن�سا(

أحمد عطية إبراهيم
�سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم الوثائقية، كلية جولد 

 �سميت بجامعة لندن )اململكة املتحدة(

هاني مدحت 
عبدالرحمن

�سهادة املاج�ستري يف علوم احلا�سب الآيل، املعهد ال�سوي�سري 
 للعلوم والتكنولوجيا بزيوريخ )�سوي�سرا(

محمد عزالدين
�سهادة املاج�ستري يف تكنولوجيا املعلومات، جامعة ميونخ 

التقنية )اأملانيا(

مروى شومان
�سهادة املاج�ستري يف التعليم الطبي، جامعة داندي 

)ا�سكتلندا(

محمد رجب عبد 
الحافظ

�سهادة املاج�ستري يف الريا�سيات التطبيقية، جامعة 
 كامربيدج )اململكة املتحدة( 

علي محمد الحكيم
�سهادة املاج�ستري يف العلوم الزراعية، جامعة فاجينينجن 

)هولندا(

علياء القاضي
�سهادة املاج�ستري يف ال�سحة العامة، جامعة كولومبيا 

)الوليات املتحدة الأمريكية(
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العام الدراسي 2012 – 2013

داليا مجدي
 �سهادة املاج�ستري يف الرتميم واملباين الأثرية، معهد برات

 )الوليات املتحدة الأمريكية(
خالد العشري

 �سهادة املاج�ستري يف الت�سميم املعماري، كلية لندن اجلامعية 
)اململكة املتحدة(

مجد زهران
 �سهادة املاج�ستري يف الهند�سة املعمارية، كلية لندن اجلامعية 

)اململكة املتحدة(
أمينة أبو دومة

�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوؤ�س�سات الثقافية، كلية جولد�سميث 
بجامعة لندن )اململكة املتحدة(

نادين وهيبة
�سهادة املاج�ستري يف الدرا�سات التنموية، مدر�سة الدرا�سات ال�سرقية 

والإفريقية بجامعة لندن )اململكة املتحدة(
إيريني يعقوب

�سهادة املاج�ستري يف التنمية امل�ستدامة والدرا�سات البيئية، كلية لندن 
اجلامعية )اململكة املتحدة(

سلمى منصور
 �سهادة املاج�ستري يف القت�ساد، جامعة ديوك

 )الوليات املتحدة الأمريكية(
أمينة دياب

�سهادة املاج�ستري يف درا�سات ال�سرق الأو�سط، جامعة اأك�سفورد 
)اململكة املتحدة(

ليلى حسن
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، مدر�سة لندن لإدارة الأعمال 

)اململكة املتحدة(
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، مدر�سة وارتون لإدارة الأعمالشريف يعقوب

كيرولوس صبري
�سهادة املاج�ستري يف الإدارة )جمال الت�سالت الال�سلكية(، كلية 

لندن اجلامعية )اململكة املتحدة(
مريم مكرم اهلل

�سهادة املاج�ستري يف هند�سة واإدارة اعمال الت�سنيع، جامعة كامربيدج 
)اململكة املتحدة(

راندة فهمي
 �سهادة املاج�ستري يف التنمية امل�ستدامة، جامعة كامربيدج 

)اململكة املتحدة(
هشام شحاتة

 �سهادة املاج�ستري يف هند�سة تاآكل املعادن، جامعة ليدز 
)اململكة املتحدة(

محمد الشيخ
 �سهادة املاج�ستري يف علوم اجلراحة، اإمربيال كوليدج لندن 

)اململكة املتحدة(
محمد عبد العزيز

�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الإن�ساءات، جامعة تك�سا�ص اأيه اأند اأم 
)الوليات املتحدة الأمريكية(

محمد سالم
 �سهادة الدكتوراه يف علوم الأحياء اجلزيئية لل�سرطان، 

جامعة هايدلربج )اأملانيا(
خالد نظيف

 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة �ستانفورد 
)الوليات املتحدة الأمريكية(
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العام الدراسي 2011 – 2012

فريدة مرتضى
�سهادة املاج�ستري يف احلقوق، جامعة هارفارد )الوليات 

املتحدة الأمريكية(

رضوى سليمان
�سهادة املاج�ستري يف الأ�سعة الع�سبية، جامعة كلية لندن 

)اململكة املتحدة(

هنا زكي
�سهادة املاج�ستري يف العلوم الأكتوارية، جامعة �سيتي 

يونيفر�سيتي )اململكة املتحدة(

أحمد عبد الراضي
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوارد املائية، جامعة توينتي 

)هولندا(

�سهادة املاج�ستري يف الت�سويق، جامعة EADA )اأ�سبانيا(نور كامل

محمد رحمي
�سهادة املاج�ستري يف علوم ال�سرق الأو�سط وال�سرق الأدنى، 

كلية الدرا�سات ال�سرقية والأفريقية )اململكة املتحدة(

إسالم الشرقاوي
�سهادة املاج�ستري يف �سالمة الغذاء، جامعة فاجنينجن 

)هولندا(

محمد الميقاتي
�سهادة املاج�ستري يف الهند�سة الكهربائية، جامعة اإمربيال 

كولدج )اململكة املتحدة(

سندس حسونه
�سهادة املاج�ستري يف ال�سحة العامة، جامعة اإمربيال كولدج 

)اململكة املتحدة(

جويس رفله
�سهادة املاج�ستري يف التعليم، جامعة كولومبيا )الوليات 

املتحدة الأمريكية(

أيمن عياد
�سهادة الدكتوراه يف اأنظمة الطاقة املتجددة، اجلامعة الفنية 

مبيونخ )اأملانيا(

هيثم زلط
�سهادة املاج�ستري يف احلفظ البيولوجي، جامعة نوتنجهام 

)اململكة املتحدة(
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العام الدراسي 2010 – 2011

أحمد اللوزي
 �سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم، جامعة فامو 

)جمهورية الت�سيك(
أحمد مكاوي

 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية لندن لالأعمال 
)اململكة املتحدة(

هبة حقي
 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية لندن لالأعمال 

)اململكة املتحدة(
فاطمة أبو المجد

 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة مان�س�سرت 
)اململكة املتحدة(

حاتم صبري
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية وارتون لالأعمال 

)الوليات املتحدة الأمريكية(
محمد عبد الغفار

�سهادة املاج�ستري يف العلوم )امل�سح الهيدروغرايف(، جامعة لندن 
)اململكة املتحدة(

يوسف الكاشف
�سهادة املاج�ستري يف العلوم )احلو�سبة الع�سبية(، املعهد 

الفيدرايل ال�سوي�سري للتكنولوجيا )�سوي�سرا(
سارة أبو الفضل 

حفني
 �سهادة املاج�ستري يف القانون، كلية لندن لالقت�ساد 

)اململكة املتحدة(
مها رمضان

�سهادة املاج�ستري يف العلوم )علم الأحياء – ال�سرطان(، كلية لندن 
لالأعمال )اململكة املتحدة(

عمرو بيومي
�سهادة املاج�ستري يف العلوم )علم الفريو�سات(، جامعة جال�سجو 

)اململكة املتحدة(
ميرال سليم

�سهادة املاج�ستري يف ال�سيا�سة والقت�ساد، جامعة كولومبيا 
)الوليات املتحدة الأمريكية(

إيمي عبدالشهيد
�سهادة املاج�ستري يف علم النف�ص الثقايف والجتماعي، جامعة لندن 

لالقت�ساد )اململكة املتحدة(
�سهادة املاج�ستري يف علم الآثار امل�سرية، جامعة ليدن )هولندا(فاطمة كشك
�سهادة املاج�ستري يف علم الآثار امل�سرية، جامعة ليدن )هولندا(أمينة البارودي

مي صبري
�سهادة الدكتوراه يف اأبحاث ال�سرطان، كلية لندن لالأعمال )اململكة 

املتحدة(
مي حافظ

�سهادة الدكتوراه يف الإح�ساء، كلية لندن لالقت�ساد )اململكة 
املتحدة(

عطرة عبدالناظر
�سهادة املاج�ستري يف طب الأ�سنان، كلية لندن لالأعمال )اململكة 

املتحدة(
محمد عبدالباري

�سهادة املاج�ستري يف علوم احلا�سب الآيل، جامعة اأك�سفورد 
)اململكة املتحدة(

منى عبد الحسن
�سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم، جامعة جولد�سميث )اململكة 

املتحدة(
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العام الدراسي 2009 – 2010

أحمد حسين عزت
�سهادة املاج�ستري يف العمارة والتخطيط العمراين، كلية لندن 

للهند�سة املعمارية )اململكة املتحدة(

منير الكيالني
 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة مان�س�سرت 

)اململكة املتحدة(
سامح فاروق محي 

الدين
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية وارتون لالأعمال 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

محمد كمال عياد
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوؤ�س�سات الطبية، جامعة بو�سطن 

)الوليات املتحدة الأمريكية(
شريف فاروق 

السعدني
�سهادة املاج�ستري يف القانون، جامعة هارفارد )الوليات 

املتحدة الأمريكية(

هند عبدالغني
�سهادة املاج�ستري يف القانون، كلية فلت�سر للقانون – جامعة 

تافت�ص )الوليات املتحدة الأمريكية(

فيروز صقر عاشور
�سهادة املاج�ستري يف العلوم الغذائية، جامعة جونز هوبكنز 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

هدى المنيري
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوؤ�س�سات الطبية، جامعة اإمربيال 

)اململكة املتحدة(

بريهان عبدالغني
 �سهادة املاج�ستري يف التنمية، جامعة مان�س�سرت 

)اململكة املتحدة(

منى أبو الحسن
�سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم، كلية جولد �سميث 

بجامعة لندن )اململكة املتحدة(

عالء الدين جالل
�سهادة الدكتوراه يف علم الأوبئة، جامعة كامربيدج )اململكة 

املتحدة(

ريم  بدير
�سهادة املاج�ستري يف الأ�سعة الت�سخي�سية، جامعة اأك�سفورد 

)اململكة املتحدة(

مي حافظ
�سهادة الدكتوراه يف الإح�ساء، كلية لندن لالقت�ساد والعلوم 

ال�سيا�سية )اململكة املتحدة(
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العام الدراسي 2008 – 2009

�سهادة املاج�ستري يف العلوم املالية، جامعة اإ�سادي )ا�سبانيا(علياء بسيوني

عالء الدين الدجاني
�سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم الوثائقية، جامعة �ستانفورد 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

علياء مسلم
�سهادة الدكتوراه يف درا�سات علوم الإن�سان، كلية لندن لالقت�ساد 

)اململكة املتحدة(
علي ياسر عبد 

القادر
�سهادة املاج�ستري يف العلوم الإن�سانية، جامعة كولومبيا )الوليات 

املتحدة الأمريكية(

أميرة متولي
�سهادة املاج�ستري يف بيولوجيا ال�سرطان، جامعة هايدلربج 

)اأملانيا(

بسمة جابر
 �سهادة املاج�ستري يف العلوم البيئية، كلية لندن لالأعمال 

)اململكة املتحدة(

دينا حشيش
�سهادة املاج�ستري يف القانون، جامعة �ستانفورد )الوليات 

املتحدة الأمريكية(

محمد بيومي
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوؤ�س�سات الطبية، جامعة لوند 

)ال�سويد(

محمد الغيطاني
�سهادة املاج�ستري يف القت�ساد الدويل، جامعة كولومبيا 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

محمد خليفة
�سهادة املاج�ستري يف علوم الهند�سة الوراثية، جامعة جال�سجو 

)اململكة املتحدة(
�سهادة الدكتوراه يف الإعالم، جامعة اأك�سفورد )اململكة املتحدة(نسرين عبدالستار

نيفين هزاع
�سهادة املاج�ستري يف اأ�سعة املخ والأع�ساب، كلية لندن لالأعمال 

)اململكة املتحدة(
�سهادة املاج�ستري يف التنمية، جامعة لندن )اململكة املتحدة(رضوى خاطر

ساره رزق
�سهادة املاج�ستري يف القانون، جامعة هارفارد )الوليات املتحدة 

الأمريكية(

طارق عبدالعزيز
�سهادة الدكتوراه يف اجلراحة واخلاليا اجلذعية، كلية لندن 

لالأعمال )اململكة املتحدة(

هشام أنور
 �سهادة املاج�ستري يف الفيزياء، جامعة كامربيدج 

)اململكة املتحدة(
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العام الدراسي 2008 – 2007

هشام وهبي
 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية وارتون لالأعمال 

)الوليات املتحدة الأمريكية(
عمرو رخا

 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة لو�ص اأجنلو�ص 
)الوليات املتحدة الأمريكية(

�سهادة املاج�ستري يف القانون، كلية لندن لالقت�ساد )اململكة املتحدة(نورا الغزالي حرب

رانيا عاطف
 �سهادة املاج�ستري يف الإح�ساء، كلية لندن لالقت�ساد

 )اململكة املتحدة(
�سهادة املاج�ستري يف الذكاء ال�سطناعي، جامعة يوتركت )هولندا(مدحت السيد

�سهادة املاج�ستري يف الأحياء، كلية لندن لالأعمال )اململكة املتحدة(مي صبري

مي حافظ
�سهادة املاج�ستري يف الإح�ساء، كلية لندن لالقت�ساد )اململكة 

املتحدة(
تامر ضيف

 �سهادة املاج�ستري يف الهند�سة الإلكرتونية، جامعة �ستانفورد 
)الوليات املتحدة الأمريكية(

�سهادة الدكتوراه يف القانون، جامعة اأك�سفورد )اململكة املتحدة(مروة شرف الدين

نبيلة حامد
 �سهادة الدكتوراه يف علوم الطب البديل، جامعة �سرتث كاليد 

)اململكة املتحدة(
وائل الصحار

�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة كولومبيا )الوليات 
املتحدة الأمريكية(

�سهادة املاج�ستري يف التنمية، جامعة مان�س�سرت )اململكة املتحدة(أميرة الحلبي
�سهادة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية، جامعة لندن )اململكة املتحدة(خالد شعالن

أحمد القباني
 �سهادة الدكتوراه يف الهند�سة اجلغرافية، جامعة كامربيدج 

)اململكة املتحدة(
أحمد جنيد

�سهادة الدكتوراه يف الطب )اأمرا�ص التخاطب(، جامعة هل�سنكي 
)فنلندا(

شريف راشد
�سهادة املاج�ستري يف القانون، جامعة هارفارد )الوليات املتحدة 

الأمريكية(
�سهادة املاج�ستري يف الإدارة، جامعة لندن )اململكة املتحدة(مي القناوي

أحمد تاج
 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة كامربيدج 

)اململكة املتحدة(
محاسن علي

 �سهادة الدكتوراه يف ال�سيا�سات التعليمية، جامعة �سرياكيوز 
)الوليات املتحدة الأمريكية(



“يعد النهوض بالوطن وتحقيق ما يطمح إليه من تقدم وتطور بمثابة 
مهمة نبيلة تقع على عاتق جيل تلو اآلخر. ومن ثم تفخر مؤسسة 

القلعة للمنح الدراسية بالدور الحيوي الذي تقوم  به في هذا الصدد، 
وال سيما في هذا التوقيت الحرج من تاريخ بلدنا، حيث ال يتوقف دور 

المؤسسة عند االستثمار في تعليم وتثقيف هذه العقول المستنيرة 
من أبناء المجتمع المصري، ولكن يمتد إلى تقديم مثاًلا يحتذى به 

لشركات القطاع الخاص في إحداث هذا التغيير المنشود.”

السفير / حسين الخازندار
 أمين عام المؤسسة
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