نبذة عامة

مؤسسة القلعة للمنح الدراسية
• ن�ش�أت م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية عام  ،2007حتت رعاية �شركة القلعة،
بغر�ض تزويد الكفاءات واملواهب امل�صرية ال�شابة ب�أعلى درجات الإعداد
املهني والفني والأكادميي ،ليكونوا جي ًال جديدً ا من القادة واخلرباء امل�صريني
يف �شتى املجاالت.
• تعتز م�ؤ�س�سة القلعة بتوفري  151منحة درا�سية على مدار � 10سنوات،
لدعم طالب العلم املتفوقني بكافة ربوع اجلمهورية ،من القاهرة واجليزة
والإ�سكندرية واملنوفية� ،إىل الإ�سماعيلية و�أ�سيوط والغربية واملنيا ،وكذلك
الدقهلية والقليوبية و�أ�سوان والفيوم.
• تتيح امل�ؤ�س�سة فر�صة فريدة للح�صول على درجات املاجي�ستري والدكتوراه
يف جماالت متنوعة يختارها املتقدمون� ،شريطة قبولهم ب�إحدى اجلامعات
�أو املعاهد العاملية قبل طلب املنحة الدرا�سية من م�ؤ�س�سة القلعة ،وكذلك
التعهد بالعودة �إىل م�صر للعمل على رفعة وطننا الغايل عقب ا�ستكمال
الربنامج الدرا�سي.
• تقوم امل�ؤ�س�سة بتوفري املنح الدرا�سية مبختلف املجاالت ،ومنها الهند�سة،
و�إدارة الأعمال ،والطب والت�صوير الع�صبي ،و�صناعة ال�سينما ،والعلوم
الإن�سانية ،والهند�سة املعمارية ،وحقوق الإن�سان ،والقانون ،والتنمية ،واالقت�صاد
وغريها من املجاالت احليوية.
• تقدم امل�ؤ�س�سة املنح الدرا�سية لاللتحاق ب�أبرز اجلامعات الدولية ومنها:
• الواليات املتحدة الأمريكية :جامعة هارفارد ،جامعة �ستانفورد ،جامعة
كولومبيا ،جامعة كورنيل ،جامعة كاليفورنيا لو�س �أجنيلو�س ،جامعة نيويورك،
جامعة تافت�س ،جامعة بن�سلفانيا ،جامعة ديوك ،وجامعة �سرياكيو�س
• اململكة املتحدة :جامعة �أك�سفورد ،جامعة كامربيدج ،جامعة كلية لندن،
جامعة امربيال كوليدج لندن ،كلية لندن لالقت�صاد ،جامعة مان�ش�سرت،
جامعة �سيتي ،جامعة وارويك ،وغريها

• جامعات �أوروبية �أخرى :جامعة لوند بال�سويد ،جامعة هايدلربج ب�أملانيا،
جامعة هيل�سنكي بفنلندا ،وجامعة فاجنينجني بهولندا وغريها من املعاهد
العاملية املتخ�ص�صة
• املاجي�ستري يف �إدارة الأعمال ( )MBAمن �أكرب كليات التجارة واالقت�صاد
ومنها جامعة  ،INSEADكلية لندن للأعمال ،جامعة  ESADEالأ�سبانية،
وجامعات وارتون وكولومبيا وديوك بالواليات املتحدة الأمريكية
تتطلع مؤسسة القلعة للمنح الدراسية �إىل م�ساعدة املواهب والكفاءات امل�صرية
ال�شابة يف موا�صلة الدرا�سات العليا واحل�صول على درجات املاج�ستري والدكتوراه من
كربى امل�ؤ�س�سات واجلامعات الدولية ب�شرط العودة للعمل يف م�صر عقب التخ ُّرج.
قامت �شركة القلعة ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة يف عام  .2007زوروا موقعنا الإلكرتوين:
www.qalaascholarships.org

شركة القلعة (كود البور�صة امل�صرية  )CCAP.CAهي �شركة رائدة يف ا�ستثمارات ال�صناعة
والبنية الأ�سا�سية مب�صر و�أفريقيا ،تركي ًزا على قطاعات ا�سرتاتيجية تت�ضمن الطاقة والأغذية
والأ�سمنت والإن�شاءات والنقل والدعم اللوجي�ستي والتعدين .زوروا موقعنا الإلكرتوين:
www.qalaaholdings.com

للتواصل واالستعالم:
السيدة  /غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق واالتصاالت
شركة القلعة ()Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
هاتف • +20 2 2791-4482 :فاكس+20 22 791-4448 :
موبايل+20 106 662-0002 :

