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In 2019, The American University in Cairo celebrated its 100th anniversary. Honoring 
our past and looking to the future, our vision for sustaining AUC’s identity as Egypt’s global 
University remains as clear as ever. For nearly a century, our most distinguishing asset 
and greatest competitive edge has been our global identity — an identity built on the fact 
that AUC powerfully attracts the world to Egypt. AUC has always served as a two-way 
portal, facilitating the exchange of people, knowledge and ideas both to and from Egypt. 
The service of Egypt is built into the University’s mission, not only through community 
development and capacity-building programs nationwide, but also through the production 
of an educated workforce of creative, innovative and action-oriented citizens.

We have been here for 100 years in the service of Egypt. We have been here through 
regional wars, revolutions, economic crises — and there’s an underlying energy and 
progress of this country to which we can bear witness. Continuity stands at the core of the 
identity of Egypt — a culture and civilization as old and enduring as humanity itself. The 
story of humankind exists right here on the Nile. Egypt has a rich history, and Egyptians 
should tell their own story to the world. We at AUC can help Egypt tell its story and keep 
its doors open to the outside world.

–– AUC President Francis J. Ricciardone 

3

LETTER FROM THE PRESIDENT 



4

BRINGING THE WORLD  
BACK TO EGYPT
A GLOBAL FOCAL POINT FOR  
ARABIC LEARNERS

AUC commits itself to its identity as Egypt’s global University and the 
best place in the world to study Arabic. The following high-impact 
programs are critical to this mission.
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CENTER FOR ARABIC STUDY ABROAD: OVER 50 YEARS OF TRANSFORMATIVE ARABIC 
TEACHING 

Since 1967, AUC’s Center for Arabic Study Abroad (CASA), the world’s premier, full-immersion Arabic-language 
program, has radically transformed methods of Arabic-language teaching. For more than five decades, CASA has 
shifted the focus of Arabic studies from merely the written form to include emphasis on Arabic as a spoken and living 
language as well. In addition to content-based language courses, CASA offers community-based language courses 
in which students simultaneously learn from and contribute to the community through internships at organizations 
such as Makan and Saffarni. CASA helps advanced U.S. students take their Arabic-language skills to the point of 
near-native fluency through its flagship program in Cairo. The CASA program at AUC and its location in Egypt — 
the heart of the Arab world — ensure that highly talented and committed students are able to pursue their studies 
through fully funded fellowships. 

FIRST-RATE INTENSIVE LANGUAGE TRAINING 

Teaching Arabic as a foreign language at AUC began as early as 1921, but 1962 saw the inception of the Arabic 
Language Intensive Program (ALIN), at the time known as CAS (Center for Arabic Studies). 
ALIN continues to serve as the region’s leading academic center for the study of Arabic. It provides both students 
and faculty with the most comprehensive and diversified Arabic language instruction and training worldwide. ALIN is 
fully accredited in Egypt and the United States and possesses several decades of excellence. Over the years, ALIN 
has attracted thousands of students and scholars from different parts of the world to pursue their study of Arabic at 
various levels.

TAILORED LANGUAGE PROGRAMS FOR DIPLOMATS 

Established in 2008, the Arabic Language Program for Diplomats (ALID) represents the only university program 
in the Arab world specializing in the study of Arabic for diplomats from around the globe. AUC conceived of this 
program in response to an increased number of foreign government officials seeking high-quality and intensive 
Arabic language training in Egypt. ALID has grown steadily and now provides professional and fully customizable 
intensive Arabic courses to more than 35 diplomats from the United States, Canada, Japan, Singapore, India, France 
and Spain.
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SHARING EGYPT’S GLORIES WITH THE 
WORLD

The American University in Cairo Press (AUC Press) serves as the 
leading English-language academic book publisher in the Middle 
East. It aims to provide a global readership with an accurate 
depiction of Egyptian and Middle Eastern cultures in line with the 
main teaching and research interests of AUC.

IN PRINT
TITLES
800
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In addition to AUC Press originals, published in English and occasionally in Arabic, 
AUC Press licenses the translation of books to other languages, allowing Egyptian 
publications to reach all corners of the globe.

Drawing on an international author and editor community, the house of Nobel Prize-
winning author, Naguib Mahfouz, publishes — in both digital and print forms — 
reviewed scholarly books, fiction, Arabic-teaching books, Egypt-focused books and 
general interest publications.

AUC Press has a protocol in place with the Ministry of Antiquities — through the 
Supreme Council of Antiquities (SCA) — to provide for the worldwide distribution of 
SCA publications in digital format and the sale of AUC Press titles in the bookstore of 
the Egyptian Museum in Tahrir Square. 

In addition, AUC Press donates books to schools, libraries, and other institutions 
throughout Egypt.

COMBATING BRAIN DRAIN WITH
BRAIN GAIN

Since 2011, Egypt’s global University has attracted an estimated 52 
Egyptian faculty members back to their home country after working 
or studying abroad. As members of AUC’s faculty, they impart their 
knowledge, experiences and global perspective to the nation’s 
future generations, in service to Egypt
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AUC’s Professional 
Educators Diploma 

has educated 
approximately

TEACHERS 
most from Egyptian 

public schools

ACTIVELY SUPPORTING NATIONAL 
EDUCATION REFORM
SCHOOL TEACHER REFORM: THE PROFESSIONAL 
EDUCATORS DIPLOMA PROGRAM

With a firm belief that student success in higher education begins with a solid 
foundation in elementary and secondary school, AUC provides professional 
development for teachers and administrators through the Graduate School of 
Education’s Professional Educators Diploma (PED) program. The program focuses 
on educational leadership and early and adolescent learner education. The PED 
program is accredited by Egypt’s Supreme Council of Universities and offers a 
nationally recognized post-graduate diploma in education equivalent to those 
offered at Egyptian faculties of education.

Additionally, AUC’s Middle East Institute for Higher Education (MEIHE) collaborates 
with the Ministry of Education and the Professional Academy for Teachers to 
provide on-site, immediate professional support to the teachers and administrators 
of Egyptian public schools.

1,500
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THE MIDDLE EAST INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION:
A SUSTAINABLE AND ONGOING MOVEMENT TOWARD CHANGE

Founded in 2010 under the Graduate School of Education at AUC, the Middle East Institute for Higher Education 
(MEIHE) has set the pace in innovations in both school and university reform. MEIHE serves as a hub for educational 
research, innovation, transformation, inquiry and institutional building with a mission of providing educational reform 
in the region. The institute has secured substantial funding and developed strategic partnerships at many levels 
allowing the launch of numerous innovations in Egypt and regionally — all of which promise to be mainstreamed and 
sustainable. MEIHE has supported the reform and transformation of faculties of education at Egyptian universities 
through various workshops, including four national workshops that reached 600 faculty members and deans and 
four planning and transformation workshops with the Supreme Council of Universities. MEIHE also produced a 
strategy policy paper, piloting in Zagazig, Ain Shams, Assiut and Alexandria schools and offered research on global 
best practices and programs in international schools of education.

The Action Research for All Schools Initiative: A Progressive and Evidence-Based Approach to 
Capacity Building

The Action Research for All Schools (ARAS) initiative has transformed programs in national faculties of education, 
equipped students with research capacities, ensured that teachers become reflective researchers and accompanied 
a movement toward school-based reform. Through ARAS, MEIHE has provided outreach to nine faculties of education 
and 250 trainees for thesis writing on action research at national universities; developed three centers of excellence 
for action research in Aswan, Ain Shams and Alexandria universities; and established courses on action research at 
Helwan and Alexandria universities. The ARAS initiative also includes the development of a government-accredited 
training kit and a unit for action research for the Professional Academy for Teachers (PAT). Established in Egypt in 
2007, PAT accredits providers and programs of teacher professional development. Via the kit and action research 
unit, MEIHE has trained 750,000 teachers from public schools seeking promotions through PAT.
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TRANSFORMING TECHNICAL VOCATIONAL 
EDUCATION IN EGYPT 
AUC’s School of Continuing Education (SCE) seeks to fulfill Egypt’s 
2030 vision and meet the country’s need for skilled and well-trained 
teachers, employees and technicians by building a 21st-century 
employability skill set for Egyptians in educational, technical and 
vocational sectors. SCE aims to place learners on the path toward a 
more “job-ready” future by offering: 
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT

(laboratory) schools established,
15 of which are fully functional

of learners developed

MENTORS TRAINED

PEER COMMUNITIES

45

150

47

ERASMUS+ in 2016: Enhancing Faculties of Education 
at National Universities

Based on the success of a previous 1.3 million-euro project awarded 
to MEIHE that supported the enhancement of faculties of education 
in Egypt and the Middle East, the European Union awarded a 
new 750,000-euro grant to MEIHE to establish a school-university 
partnership for the provision of professional development strategies 
to improve both faculties of education and laboratory schools that 
are appended as laboratory schools to the various faculties.  The 
project entailed signing a memorandum of understanding with both 
the Ministry of Higher Education and the Ministry of Education.

The project is a consortium partnership between eight universities 
in Europe and Egypt, and AUC manages this consortium via MEIHE.  
The project includes mentorship, training, capacity development and 
the development of pedagogical materials and quality assurance 
units in schools.

SCE educates 
more than 

STUDENTS 
each year

25,000
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SUPPORTING THE RESEARCH 
CAPABILITIES OF NATIONAL 
UNIVERSITIES 
AUC’s Social Research Center (SRC) collaborates with Egyptian 
public universities to support sustained institutional impact in 
their communities. For example, SRC provides training activities to 
improve the research capabilities of faculty members at Beni Suef, 
Menoufia and Suez Canal universities. An in-house research clinic 
developed by SRC offers consultation on research methodology 
and statistics to the universities’ students and faculty members. 
SRC has also worked with these universities to conduct community 
assessment surveys which diagnose and prioritize challenges that 
call for development initiatives. Lastly, SRC is currently developing 
joint research proposals with the Department of Family Medicine 
at the University of Menoufia.

1. Career certificates, professional diplomas and American-style vocational 
education in applied sciences or applied arts. SCE career certificate programs 
prepare students for careers in fields such as accounting, logistics and marketing, 
while professional diploma programs train students in areas such as legal and media 
translation and interpretation.

2. A blended delivery format as a new instructional method which increases the 
autonomy of participants. The class sessions are 50% face-to-face, in-class teaching 
and 50% online asynchronous instruction.

3. Teacher training programs in carefully selected rural communities. These 
programs reach underserved populations, such as female instructors who cannot 
commute to Cairo for other training courses. The training, which is held in Arabic and 
addresses the societal and practical needs of participants, empowers instructors to 
better serve their communities by engaging their intellectual and creative capabilities 
to deal with classroom challenges.
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REINFORCING CAREER EDUCATION AT NATIONAL 
UNIVERSITIES
The United States Agency for International Development (USAID) awarded the execution 
and management of the University Centers for Career Development (UCCD) project in 
Egyptian public universities to AUC in 2017. Since July 2018, Minia, Beni Suef, Mansoura, 
Sadat City, Alexandria and Sohag universities have launched their UCCDs. During 
the project’s four-year lifetime, AUC will establish 20 sustainable UCCDs in 12 public 
universities in the areas of Upper Egypt, Delta and Greater Cairo.

To ensure the sustainability and efficacy of these centers, AUC provides capacity building 
for 140 staff members at the career development center by conducting training sessions 
on a wide spectrum of career guidance and recruitment services. These career services 
will be available to around one million students — including students with disabilities. 
Additionally, in cooperation with the University’s administration and training partners, the 
centers will offer a comprehensive and engaging set of interventions in the areas of career 
management, employability skills, technical training and entrepreneurship that will help 
more than 50,000 university students enhance their competitiveness in the job market.

In implementing the UCCD project, AUC capitalizes on its successful prior experience 
with the Employability and Career Development Centers (ECDC) project, also funded by 
USAID.  Between 2012 and 2017, AUC established three ECDCs equipped with highly 
trained career service providers at Ain Shams and Suez Canal universities. The three 
centers have served more than 40,000 students.
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PROMOTING COMMUNITY-BASED 
LEARNING PROGRAMS IN PUBLIC 
UNIVERSITIES

To promote community-based learning (CBL) and civic 
participation in Egyptian universities, AUC’s John D. Gerhart Center 
for Philanthropy, Civic Engagement and Responsible Business 
conducted a series of CBL workshops for faculty members in Assiut, 
Minia and South Valley universities in August 2017. The workshops 
highlighted the importance of integrating CBL into curricula, 
identified different CBL strategies, developed the capacity for CBL 
program design and provided strategies for partnerships to activate 
CBL programs.

LEARNING FOR CHANGE: SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
EDUCATION IN PUBLIC SCHOOLS 

In line with Egypt’s 2030 vision, AUC’s Center for Applied Research on the Environment and Sustainability 
(CARES) launched EduCamp in 2010 — an initiative that improves informal areas (unauthorized housing) 
in Egypt through capacity-development activities and the introduction of sustainable development concepts 
in Egyptian schools. EduCamp I occurred within a consortium of 19 partners, including several European 
universities and the Bibliotheca Alexandrina. The Professional Academy of Teachers accredited the centers 
as well as the teacher training program.
  
With the success of the first phase of EduCamp in 2014, CARES carried out the EduCamp II project to 
promote education for sustainable development as a tool to face challenges in informal areas.  EduCamp 
II developed a summer educational and recreational program for children, youth and women in Al Warraq, 
an informal area in Giza. In 2017 - 2018, CARES launched EduCamp III: The Schools of 2030 to further 
transform schools in informal Egyptian areas to meet the education objectives of the nation’s sustainable 
development strategy, Egypt 2030. The initiative seeks to improve the conditions faced by public schools, 
such as poor infrastructure, overcrowded classrooms, low quality of teaching and violence. The project 
focuses on children, youth, children with special needs and women and mothers in the area. CARES 
implemented the project in two schools in Boulaq ElDakrour: Mohamed Farouk Wahdan Preparatory School 
and Gamal Abdel Nasser Primary School.
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TRAINING AND DEVELOPING 
EGYPT’S EXPERTS AND 
PROFESSIONALS 
EXECUTIVE EDUCATION FOR PUBLIC 
SECTOR PROFESSIONALS
 
The Executive Education Unit at AUC’s School of Global Affairs 
and Public Policy (GAPP) works with professionals in government 
and public sectors, media, civil society and nonprofit institutions to 
provide top-level management with professional executive training. 
Following are some of the programs designed for Egyptian public 
sector institutions and government organizations.
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Leadership for Government Excellence 

GAPP’s Executive Education Unit partnered with King’s College 
London and the Ministry of Planning, Monitoring and Administrative 
Reform to host the Leadership for Government Excellence Program 
that launched in 2019. The program provides development in the 
areas of personal awareness, organizational impact and system 
alignment to enable several managers from each government 
ministry to transform their organizations of public service. It aims 
to increase the efficiency of government work through investment 
in human resources, competence building and talent development 
in the public sector, under the umbrella of Egypt’s Sustainable 
Development Strategy 2030 and Administrative Reform Plan. 

Strengthening Reform Initiatives Program

Since 2017, the Strengthening Reform Initiatives in the Public 
Administration Program (SRIP) has offered capacity building training 
to various departments at the Ministry of Planning, Monitoring and 
Administrative Reform and the Central Agency for Organization and 
Administration. SRIP also collaborated with the Ministry of Planning 
and Administrative Reform and the National Management Institute 
to support government reform initiatives which aim to improve 
efficiency and citizen-friendly services. Such initiatives are aligned 
with the Administrative Reform Strategy, Egypt’s Vision 2030 and 
the new civil service law.

Effective Diplomacy for the 21st Century

In response to the Institute for Diplomatic Studies’ request and on 
behalf of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs, GAPP’s Executive 
Education Unit developed a continual series of customized modules 
in 2016 and 2017 to prepare young Egyptian diplomats for future 
leadership roles. 

Multilateral Diplomacy, Negotiations and Mediation  

GAPP’s Executive Education Unit, in collaboration with the 
United Nations’ Department of Political Affairs, collaborated with 
the Institute for Diplomatic Studies of the Egyptian Ministry of 
Foreign Affairs to offer the Multilateral Diplomacy, Negotiations and 
Mediation Program in 2018. The program provides new Egyptian 
diplomatic attachés a basic understanding of the approaches to 
mediation and conflict prevention adopted by the United Nations 
and its Department of Political Affairs.
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Empowerment of Women Through Parliament

Working with the Egyptian Parliament to support a new generation 
of female leaders in Egyptian politics, AUC’s 2017 Empowerment of 
Women Through Parliament program offered capacity development 
workshops designed to enable female members of Parliament to 
advocate for policy and influence decision-making processes 
effectively. The Kamal Adham Center for Television and Digital 
Journalism held a training program for 18 female members of the 
Egyptian Parliament titled “How to Face the Media.”

Supporting Parliamentary Performance

In coordination with leaders of small and medium enterprises 
and industry committees, the 2018 Supporting Parliamentary 
Performance Program built the capacities of members of Parliament 
in the areas of managing public debt, international agreements, 
reading business reports and other topics.

Empowerment of Women Through the National Council 
for Women

In 2018, GAPP’s Executive Education Unit developed a capacity 
building program, titled Empowerment of Women, for the leaders of the 
National Council for Women (NCW). By training the general secretariat 
and council members of the NCW, GAPP promotes women’s rights 
and the advancement of the status of women in Egypt.

Media Management Certificate  

In cooperation with the World Association of Newspapers and News 
Publishers (WAN-IFRA), GAPP’s Executive Education Unit delivered 
the Media Management Certificate Program for future women leaders 
in the Arab world in 2017 and 2018. AUC offered this certificate 
in Arabic, and the program addressed the basic management 
principles, marketing, promotion, financial management, human 
resource management and strategic planning while including gender 
perspectives.
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THE KAMAL ADHAM CENTER’S PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT PROGRAM

Deepening its community engagement efforts, the Kamal Adham Center for Television and 
Digital Journalism established its Professional Development Program (PDP), launching a 
variety of initiatives to support the media sector in Egypt. Supported and endorsed by the 
Egyptian Ministry of Education, the center believes that the growing field of media, digital 
education and literacy can serve as a method of safeguarding school-age youth from the 
adverse effects of the countless media messages consumed daily. The center conducted 
and funded two workshops in media literacy to train 42 school teachers from Egypt in 2018.

PDP conducted media training for 24 diplomat members of the Institute for Diplomatic 
Studies on “How to face the media and how to conduct press conferences” during a three-
day workshop in September 2016.  

Based on a signed protocol with the Supreme Council for Media Regulations, the center 
trained 50 Egyptian journalists, who were handpicked by the council from national and 
independent newspapers and broadcast channels during 2017. 

PDP held social media and web marketing training courses for 28 members of the National 
Council for Women (NCW) during May 2017, based on a protocol of cooperation between 
the center and NCW.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR EDUCATORS

In a sustained partnership with the Helwan Educational Authority, AUC’s Academic 
Community Engagement program hosted four rounds of professional training for school 
teachers and administrators from the Helwan and Maa’sara school districts between 2015 
and 2017. At the request of the Egyptian Ministry of Education, representatives from AUC’s 
Department of English Language Instruction and the Center for Learning and Teaching 
designed a customized curriculum for the training programs, which focused on the English 
language, the best practices in teaching and the use of information technology in the 
classroom.

TRAINING THE PROFESSIONALS AT EGYPT’S NATIONAL 
TELEVISION STATION

In fulfillment of a request from the Egyptian National Television, AUC’s Department of 
Journalism and Mass Communication conducted a professional development training for 
20 journalists, anchors, directors, publishers and other contributors to Egypt’s National 
Television at AUC in November 2016. The training program combined principles and practice 
with sessions on basic reporting and writing, media ethics, social media for journalists, 
multimedia news writing and writing for the web. 
Upon request from the Egyptian National Television in December 2017, the Academic 
Community Engagement program designed an English training course combining English 
language skills and English for Special Purposes (ESP) for effective conversational and 
social functioning in English-speaking environments. Egyptian Parliament Member Ismail 
Nasr El Din generously donated the funds for this training, which occurred in February and 
March of 2018 and trained 20 journalists, anchors, directors and publishers.

ENHANCING THE SKILLS OF EGYPTIAN 
BUSINESSES AND BUSINESS 
PROFESSIONALS

AUC’s School of Business Executive Programs

The School of Business offers executive programs and professional 
diplomas tailored to enrich and empower professionals at each stage 
of their career life cycle. During the 2018 - 2019 academic year, the 
school implemented over 17 open-enrollment programs developing 
the capacities of around 2,500 business professionals in a wide range 
of fields, including advanced management, banking, finance, hospital 
management, human resources, marketing, sales and more. 

The School of Business also develops long-term partnerships with 
Egyptian corporations. It recently celebrated 15 years of support to Ezz 
Steel, a collaboration which resulted in the development of over 500 
employees. The school has also supported the National Bank of Egypt 
for the past 16 years in the development of over 650 participants.
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Supporting Egyptian Startups

AUC Venture Lab (VLab) is Egypt’s first university-based startup 
accelerator and a leading accelerator in Africa and the Middle East and 
North Africa region. The VLab’s mission is to help Egyptian startups 
commercialize their innovative solutions and develop viable businesses 
that contribute to Egypt’s competitiveness and economic growth  . It also 
provides a learning and research platform where the AUC community 
connects with entrepreneurs. Since 2013, the VLab has accelerated 
more than 150 startups in multiple sectors and boasts more than 1,700 
mentoring and training hours. To date, VLab startups have raised EGP 
891 million in investments, created over 550 jobs and generated EGP 
216 million in revenues.

Rowad 2030 Entrepreneurship Program

AUC’s School of Business partnered with the Rowad 2030 
Entrepreneurship Program created by the Ministry of Planning, 
Monitoring and Administrative Reform in October 2018 to train 100 
young Egyptian entrepreneurs. The training program consisted of two 
phases and provided a strong foundation in business knowledge and 
skills that help entrepreneurs in launching their new ventures and 
running their businesses effectively.

INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING FOR AL-AZHAR 
UNIVERSITY

Through the Learn, Engage, Articulate and Deploy (L.E.A.D.) Change Program, AUC’s 
School of Business trained 50 associate deans from Al-Azhar University in 2018. The 
program equipped the associate deans with the tools necessary to learn, engage, articulate 
and deploy a changing culture in their work environment. In addition, the Emerging Leaders 
Program, which focused on developing managerial, leadership and soft skills, has trained 
25 middle managers.
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OFFERING RESEARCH AND 
ACADEMIC COOPERATION
ABDUL LATIF JAMEEL POVERTY ACTION 
LAB: RESEARCH TO ALLEVIATE POVERTY 
AND CREATE JOBS

The MIT-based Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) and 
AUC’s School of Business joined forces in 2016 to launch various 
research projects aimed at poverty alleviation and job creation in 
Egypt. Optimizing Social Protection is one such project, where the 
J-PAL Egypt Initiative partnered with the Sawiris Foundation for Social 
Development and BRAC to introduce the Graduation Approach – a 
program that sequences several interventions to improve ultra-poor 
households’ socio-economic resilience – in Upper Egypt. J-PAL 
researchers evaluated the impact and cost-effectiveness of this 
program on impoverished households in the Egyptian governorates 
of Sohag and Assiut. The results of such an evaluation direct the 
Ministry of Social Solidarity’s efforts for social protection toward the 
most socially and economically marginalized groups.

Two J-PAL projects support the Micro, Small and Medium Enterprise Development Agency 
(MSMEDA). The first project complements Egypt’s continuous efforts to enhance formal 
career education by evaluating the impact of vocational training and providing professional 
counseling interventions. The interventions were offered by two nongovernmental 
organizations and funded by a European Union grant to MSMEDA under component three 
of the Emergency Employment Investment Program in 2013. 

The study provides some of the first experimental evidence of the effectiveness of 
employment interventions in Egypt, and several of the first tests globally of the impacts of 
providing additional counseling services to job seekers. The second project partners with 
the International Labour Organization to lead a large-scale research project which evaluates 
the impact of domestic job fairs on the ability of Egyptian youth job seekers to secure 
employment. The research findings will help MSMEDA and AUC enhance their respective 
national job fair programs. Under this government collaboration, AUC has partnered with 
several organizations that hold job fairs and promote youth employability.  In 2019, AUC will 
participate in at least three other job fairs.
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AUC’S NEIGHBORHOOD INITIATIVE: FOSTERING COMMUNITY 
CONNECTIONS

AUC initiated the Neighborhood Initiative (NI) in 2015. This community engagement project is dedicated to 
stirring action on AUC’s campuses and in its local community. The main objectives of the project are to: create 
connections, develop plans and implement projects that align the University’s strategic objectives with those of 
its neighbors; help maintain the historical and cultural role of AUC Tahrir Square; and establish the New Cairo 
campus as a public cultural resource.

The Neighborhood Initiative joined forces with real estate developer Taameer and the New Cairo Municipality 
(Jihaz Elqahera Elgedeeda) in 2018 to host the AUC-Taameer Water Tower Competition, a student competition for 
the re-design and urban beautification of a water tower near AUC’s New Cairo campus. AUC students competed 
in teams, working with faculty mentors to create a viable design plan for the first beautified water tower in Egypt.

REVITALIZING DOWNTOWN CAIRO

As the third largest holder of historical properties in the area of downtown Cairo, AUC participated in the 
comprehensive renovation scheme established by the Presidential Committee on the Historical Capital Revival 
to revitalize Khedival Cairo in the capital’s downtown district. The University partnered with the Cairo governor’s 
office on this project, and AUC hosted the committee’s office at our historic Tahrir Square presidential offices. The 
project culminated in a memorandum of understanding between AUC and the Cairo governorate in which both 
institutions agreed to promote mutually beneficial activities in downtown Cairo.
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REPRESENTING EGYPT AT THE VENICE BIENNALE

AUC faculty and alumni exhibited urban and architectural work which was selected as 
part of the national Egyptian Pavilion under the auspices of the Ministry of Culture and 
the National Organization for Urban Harmony (NOUH) at the 2016 and 2018 Venice 
Architectural Biennale.

SUPPORTING EGYPTIAN JUDGES AND LAWYERS

The Law and Society Research Unit (LSRU) offers scholarships for promising young 
judges and lawyers to pursue graduate studies at the AUC Law Department, as well as 
specially tailored short courses in Legal English Research and Writing. Housed under 
the School of Global Affairs and Public Policy, the LSRU serves national and government 
bodies under formal academic cooperation agreements signed with the Egyptian State 
Council, the Bar Association and the Ministry of Justice. LSRU renewed the latter two 
agreements in October 2018 for another four and three years respectively. 
• The State Council Fellowship was awarded to 15 judges from the Egyptian  

State Council 
• The Criminal Justice Fellowship was awarded to six judges and public 

prosecutors from the Ministry of Justice
• The Enhancing State-Society Engagement (ESSE) Fellowship was awarded to 

two public prosecutors from the Ministry of Justice awarded

40

judges enrolled in the 
Master of Laws degree 

program at AUC 
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CENTER FOR MIGRATION AND REFUGEE 
STUDIES: ENGAGING WITH MIGRATION 
CHALLENGES IN EGYPT

The Center for Migration and Refugee Studies (CMRS) at AUC actively 
engages in migration policy research. Its most recent project, funded 
by the Swiss Cooperation office, evaluates the impact of the changes 
in the geopolitical environment on the demand for Egyptian migrant 
workers. The yearlong research project began in November 2018 and 
entails close collaboration with Egyptian ministries and government 
entities, including the Central Agency for Public Mobilization and 
Statistics, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Manpower 
and Immigration. In addition, CMRS’ conferences and training 
sessions, including the Migration Governance Training, are attended 
by representatives from Egyptian government entities.
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Migration Governance Training

In collaboration with the International Organization for Migration (IOM), CMRS delivers a 
seven-month training course on migration governance, which serves representatives from 
more than 12 government entities in Egypt. This course began in 2016 and has taken place 
three times since. 

In addition, CMRS began collaborating with the IOM in 2018 to provide a tailored course 
on migration governance for regional government representatives. The first six-day intensive 
course took place in Cairo in December 2018 and representatives from the governments of 
Iraq, Sudan, Tunisia, and Bahrain attended.
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CONDUCTING SOCIAL RESEARCH FOR 
POLICY DEVELOPMENT

AUC’s Social Research Center (SRC) supports evidence-based 
development policies toward the realization of Egypt’s sustainable 
development goals. It provides independent monitoring and evaluation 
of national initiatives and attracts international funding. SRC currently 
serves Egypt through the following initiatives:

Investigating the Egyptian Investment Climate

Since 2004, SRC has collaborated with the Ministry of Investment, the 
World Bank, the European Bank for Reconstruction and Development 
and the European Investment Bank to conduct the Investment Climate 
Assessment Survey (ICA). SRC is currently working on the seventh 
round of ICA, which is referred to as the Enterprise Survey in Egypt 
and includes a large sample of industrial and service firms. The ICA 
assesses the impact of the economic reform policy on the investment 
climate and informs policymakers about the obstacles facing private 
enterprises in Egypt.

SRC also administered a workers’ module to assess the work conditions, 
security and stability of workers and the impact of the equity model 
on the productivity of enterprises (manufacturing, trade and services). 
Moreover, SRC conducted a survey to assess the access to finance for 
35 banks in Egypt.
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Advancing Women’s Rights in Egypt 

The SRC supports the advancement of women’s rights in Egypt 
through a number of research projects and partnerships with 
governmental and international organizations.  In collaboration with 
The National Council for Childhood and Motherhood (NCCM) and 
with support from the Egyptian Country Office of the United Nations 
Populations Fund (UNFPA/Egypt), the SRC prepared a report titled 
“Towards Zero Tolerance for Child Marriage” in 2018. The report 
stimulated a policy dialogue that resulted in the development of a 
policy brief, an initiation framework and an outreach strategy.
The SRC conducted a study on women’s access to assets and 
social security for the National Council for Women (NCW) in 2016 
- 2017. NCW used the research findings to ensure fair distribution 
of inheritance assets to women. 

SRC conducted qualitative research for the International Men 
and Gender Equality Survey (IMAGES) initiative, supported by 
the National Council for Women and by UNWomen. The initiative 
investigated perceptions of masculinity and femininity and served 
as the basis for a campaign titled Because I am a Man, which 
promotes progressive and equitable models of masculinity.

SRC has collaborated with the Ministry of Manpower to pilot 
initiatives that increase women’s economic participation and 
support the adoption of the Gender Equity Seal by firms. The 
collaboration contributed to the establishment of a Gender Equity 
Unit in the ministry. The bylaws approved by the ministry aim 
to achieve gender equity in the workplace, eliminate all forms of 
discrimination against women, empower women economically and 
promote the principle of equal opportunity.

Technical Support for National Social Programs

SRC faculty members have provided extensive technical support 
to the Ministry of Social Solidarity for the pilot-testing and evaluation 
of the Conditional Cash Transfer (CCT) model in 65 of Egypt’s most 
impoverished villages in Sohag and Assiut. CCT is a social policy 
intervention that provides monetary support to families living below the 
poverty line who agree to comply with the standards of child health and 
education determined by the program. 

SRC faculty also helped create and implement the Takaful and Karama 
national program. The Takaful (solidarity) part of the program provides 
conditional family income support to reduce poverty while encouraging 
children’s education and providing necessary health care. The Karama 
(dignity) part of the program protects Egypt’s impoverished elderly 
citizens, orphans and those with severe disabilities and diseases. SRC 
faculty members and researchers developed the initial plans for the 
program in 2014, following the success of another program piloted 
by SRC in Ain el Sira in 2007 – now serving 2.8 million Egyptian 
families. SRC faculty members offer continuous advising and support 
to the Ministry of Social Solidarity and have developed its conditionality 
operations manual in 2017 - 2018.
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PUBLIC POLICY HUB: STIMULATING POLICY 
INNOVATION

In October 2017, the School of Global Affairs and Public Policy established the Public 
Policy Hub (PPH) which receives funding from both the Carnegie Corporation of New 
York and UNICEF. Adopting the motto “Where Rigor Meets Creativity,” PPH works 
to overcome the policy challenges confronting the Egyptian government by building 
a cadre of well-informed policy analysts capable of producing evidence-based policy 
research and policy briefs and communicating their findings in a creative manner. 
 
The initiative operates through a demand-based approach, where government agencies 
and ministries determine the policy issues to be examined. This method guarantees that 
the outputs of PPH will effectively serve the government. So far, PPH has collaborated 
with several government entities, including the Ministry of Social Solidarity; the Ministry 
of Local Development; the Ministry of Planning, Follow Up and Administrative Reform; 
the Ministry of Education; the National Council for Women; and the National Council for 
Childhood and Motherhood. 

After the culmination of three rounds of operation, PPH held an annual conference 
in December 2018. The young scholars presented their policy research and creative 
communication tools to various representatives of the government and the public policy 
community in Egypt.
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PROMOTING SUSTAINABILITY RESEARCH, 
POLICIES AND INITIATIVES:
THE CENTER FOR APPLIED RESEARCH ON 
THE ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY 
(CARES)

In the 2018 - 2019 academic year, AUC’s Center for Sustainable 
Development (CSD) and Research Institute for a Sustainable 
Environment (RISE) merged to establish the Center for Applied 
Research on the Environment and Sustainability (CARES). 

CARES seeks to guide sustainable development efforts in Egypt, 
the region and beyond. In pursuit of this goal, CARES offers holistic 
academic programs, applied interdisciplinary research and community 
service initiatives to improve lives and livelihoods, while safeguarding 
natural resources for future generations to come.

CARES collaborates with the Egyptian government, Egyptian and 
international universities and various development organizations, 
including USAID and the German Society for International Cooperation 
(GIZ) on several research projects exploring the water-energy-food 
nexus, among others. The center also carries out initiatives supporting 
green spaces, green schools and urban agriculture.

ACCESS TO KNOWLEDGE FOR 
DEVELOPMENT: PROVIDING RESEARCH 
ON FREE AND OPEN-SOURCE SOFTWARE 

In response to a request from the Ministry of Communications and 
Information Technology, the Access to Knowledge for Development 
Center (A2K4D) at AUC’s School of Business authored the Egyptian 
strategy for Free and Open-Source Software (FOSS) that AUC 
announced in March 2014. A2K4D has provided research on the 
ability of open-source technologies to enhance human capital, 
decentralize knowledge, localize the web and provide increased 
scrutiny and security for users.
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Steering Migration Through Sustainable Development: Euro-Egyptian Program for Agriculture 
and Rural Development (DeVilag)

This three-year Erasmus+ project supports rural communities in Egypt with qualified graduates and university 
expertise to improve agricultural productivity, enable sustainable food production, develop underserved villages 
and enhance farmers’ income and living conditions to prevent migration to cities or beyond. For this project, 
AUC/CARES is in partnership with several European universities in Germany, Sweden and Cyprus – in addition 
to several Egyptian partners: Cairo, Fayoum and Heliopolis universities, Lotus for Organic Products, ISIS for Food 
Industries LTD and the Ministry of Agriculture’s Agricultural Research Center. The project has the following five 
objectives: 

1. Preparation of a needs analysis report that identifies the push factors for migration from rural communities and 
potential areas of improvement in Egyptian organizations, so they can positively contribute to rural development 
in the agricultural and food production sectors. 

2. Modification and reorientation of the existing graduate and undergraduate curricula at Egyptian universities to 
produce graduates who implement the country’s sustainable development vision, especially in rural areas. This 
will include introducing new concepts such as triple-performing agriculture at the economic, environmental 
and social levels. 

3. Establishment of DeVilage Service Offices at four Egyptian universities to provide information sessions and 
technical support to farmers and other stakeholders in the agricultural sector.

4. Development of a capacity-building program to train professors in Egyptian universities on addressing 
dimensions of sustainable agriculture and rural development in modified curricula.

5. Development of Massive Open Online Courses (MOOCs) as Open Education Resources (OER) for spreading 
knowledge about sustainable agriculture and raising the awareness of students, politicians, academics and 
the community as a whole. MOOCs will offer high-quality educational materials which are copyright free and 
publicly available.
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Knowledge Triangle Platform for Water-Energy-Food Nexus

With partners from universities in Germany, Austria and France, in addition to Heliopolis, Cairo and Alexandria 
universities, CARES established an online platform for sharing knowledge on water, energy and food security. 
The center also facilitated three training workshops for Egyptian university researchers, initiated an international 
PhD winter school on the Water-Energy-Food (WEF) Nexus and established labs and educational infrastructures 
in Egyptian universities. With the help of this network, the center has built a prototype that uses solar energy 
to desalinate water for agricultural irrigation. While the WEF Nexus initiative currently focuses on small-scale 
projects, initial results show great potential to attain water and food security in Egypt with minimal impact on the 
environment.

Master’s Program in Sustainable Development

In collaboration with three European universities, CARES developed a master’s program in sustainable development 
at four universities in Egypt: Aswan University, Zagazig University, Heliopolis University and The American 
University in Cairo. 

Sustainable Community Gardens Owned by Successful Communities

CARES constructed five community gardens in the Matariya district of Cairo and worked in cooperation with the 
Matariya education authority, the Urban Upgrading Unit and the Matariya local government authority to engage 
the community in a dialogue about sustainable development and urban agricultural practices. The project, which 
is funded by the European Union and Government of Germany, has successfully concluded in September 2018, 
after 18 months of implementation.

Community-Based Natural Resource Management Projects

CARES’ work also extends to community-based natural resource management projects in partnership with regional 
and local governments, as well as local nongovernmental organizations and the Wadi El Gamal National Park.

These projects have attained the following outcomes: 
• Installation of 18 solar driven, sustainable drinking water stations in Egypt’s Western Desert and the far 

southern Red Sea coast
• Implementation of 21 rooftop gardens in informal areas in Cairo, Marsa Alam and Fayum
• Construction of five model farms in Fayum, the Western Desert and Nubariya
• Implementation of five community gardens and two daycare centers in the Western Desert
• Lining of seven kilometers of irrigation canals in the Western Desert
• Creation of a sewage recycling facility with a tree farm in the Western Desert
• Distribution of over 200 solar lights among the nomadic herding populations of the Eastern Desert valleys
• Construction of five solar pumping systems for irrigation in the Western Desert, Monofiya and Fayum
• Distribution of 100 water tanks with a 200-liter capacity each and 25 water tanks with a 3000-liter capacity 

each to nomadic families and at public water distribution points in the valleys of the Eastern Desert
• Installation of four greenhouses for seedling and vegetable production in the Western Desert and Fayum
• Installation of 14 solar-operated chicken incubators in the Western Desert and Fayum
• Establishment of a green school and child education programs at 10 schools and daycare centers in Cairo, 

Upper Egypt and the Western Desert
• Installation of two aquaponics production systems in the Western Desert
• Implementation of two biogas units in the Western Desert
• Installation of a water pumping windmill for irrigation in the Western Desert
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Sustainable Development to Contribute to Research on 
Water Scarcity in Egypt

In Spring 2019, AUC was awarded a $30 million grant from USAID 
to partner with Alexandria University in establishing the Alexandria 
Water Resilience Center of Excellence, which will stimulate 
innovation and improve Egypt’s water resource management. The 
center will benefit over 500 students, researchers and faculty 
members through scholarships, internships, workshops and training 
programs. This project will build on CARES’ collaboration with the 
Ministry of Water Resources and Irrigation and the National Water 
Research Center.

THE WOMEN ON BOARDS OBSERVATORY

In 2017, AUC’s School of Business began hosting the Women 
on Boards Observatory, which is recognized as a specialized 
observatory within the framework of the National Council for Women.  
The observatory brings together various government, business and 
research institutions, including the Central Bank of Egypt (CBE); 
the Egyptian Exchange (EGX); the Financial Regulatory Authority 
(FRA); the National Council of Women; the Ministry of Public 
Enterprise; the Ministry of Planning, Monitoring, and Administrative 
Reform; the Women in Business Committee of the American 
Chamber of Commerce in Egypt; the United Nations Development 
Program (UNDP) in Egypt; UN Women; the Women and Memory 
Forum; the International Finance Corporation (IFC) in Egypt; and 
the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).  

The observatory aims to improve the gender balance of corporate 
boards in Egypt and the MENA region. It produces the annual 
Egyptian Women on Boards monitoring report, the Egyptian Board 
Ready Women database and various training programs.
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OFFERING A THOROUGH LOOK AT THE 
ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM IN EGYPT

AUC’s School of Business launched the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
National Report 2018 – considered the most authoritative and informative study on 
entrepreneurship in the world today. The report, which serves as a valuable resource for 
policies and programs, presents a detailed examination of the behaviors, motivations 
and attitudes toward entrepreneurship within the country as well as different aspects of 
the entrepreneurship ecosystem in Egypt.

BUSINESS FORWARD: PROVIDING BUSINESS 
INSIGHT INTO EGYPT AND THE REGION

Business Forward, an online knowledge hub, was launched by the School of Business 
in 2017 as a credible destination for business and economic knowledge, insight and 
analysis on Egypt and the Arab region. Within its first year, the portal featured a host 
of leaders including CEO of Orascom Development Holding Samih Sawiris, first deputy 
managing director at International Monetary Fund David Lipton, COO of Commercial 
International Bank Mohamed Sultan, economic counsellor and director of the research 
department at International Monetary Fund Maurice Obstfeld, World Bank senior vice 
president for the 2030 development agenda Mahmoud Mohieldin, chairman of the 
Egyptian Exchange Mohamed Farid and Egypt’s late economist, professor and author 
Galal Amin.



ENGAGING STUDENTS WITH 
THE COMMUNITY
MA’AN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
COMPETITION 2018

The John D. Gerhart Center for Philanthropy, Civic Engagement 
and Responsible Business hosted one of the most inclusive 
entrepreneurship competitions in the region, the Ma’an Arab 
University Alliance Social Entrepreneurship Competition, in October 
2018. The competition gathered over 120 participants from 
universities across Egypt and inspired students to tackle pressing 
challenges such as energy saving and chemical and packaging 
losses.

ESTABLISHING TECHNOLOGY TRANSFER OFFICES IN 
EGYPT’S PUBLIC UNIVERSITIES

AUC’s Technology Transfer Office (TTO) works with the University’s researchers and 
inventors to accelerate the process of bringing their developed technologies to the 
community. Identifying research with potential commercial interest and developing 
strategies for its utilization, the TTO supports research at all stages and establishes a 
connection between companies and the commercialization of intellectual property.

Using the University’s own TTO as a successful model, AUC established three technology 
transfer offices in Helwan, Assiut and Cairo universities between 2007 and 2010.

Since 2013, AUC has used its expertise to guide the Academy of Scientific Research 
& Technology (ASRT) in shaping a national project to establish Technology Innovation 
Commercialization Offices (TICO). AUC provided free training for this project and 
participated in the assessment and monitoring committee to track the progress of the 
44 TICO offices, which now reach most of Egypt’s universities and research institutes. 
The office currently supports the ASRT by facilitating partnerships with U.S. funding 
agencies and technology transfer expert networks to grow and train Egypt’s technology 
transfer professionals of the future. The office facilitates the establishment of a national 
digital platform to track and link Egypt’s TICO offices while providing each office a tool 
to support their effective day-to-day operation.
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STUDENT UNION REAL-LIFE PROJECT

Real Life is an academic project that aims at providing a diversified learning experience for 
students by organizing a series of annual competitions through which participating students gain 
insights into the challenges facing Egypt; develop their research, writing and presentation skills; 
and interact with students from different universities as well as professionals. The Student Union 
Real-Life Project adopts a different theme each year, which is supported by the relevant Egyptian 
ministry. The cases for the competition are built around the ministries’ current challenges in 
implementing national reforms. The first of the series was the Tourism Competition, in collaboration 
with the Ministry of Tourism, which took place in Spring 2018. 

This year’s competition, which began in Fall 2018, tackles education challenges in Egypt.  The 
project team has established a memorandum of understanding with the Ministry of Education. 
Through research, the students are required to construct a plan to tackle the problem at hand 
and present it in the form of a written report. Six local universities, in addition to AUC, will 
compete in June 2019 to provide creative solutions to challenges facing the education system, 
including classroom density and parents’ involvement. The Student Union Real-Life Competition 
stimulates innovation and encourages students to take an active role in solving the challenges 
confronting Egypt.
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MINISTERIAL INTERNSHIP PROGRAM

AUC’s Career Center facilitates the Ministerial Internship Program, in which students gain firsthand 
knowledge about public service careers through internships at various Egyptian ministries. 
Between Summer 2018 and Winter 2019, 52 students completed internships at ministries such 
as the Ministry of Finance; the Ministry of Health and Population; the Ministry of Higher Education 
and Scientific Research; the Ministry of Investment and International Cooperation; the Ministry 
of Planning, Monitoring and Administrative Reform; the Ministry of Tourism; in addition to the 
Financial Regulatory Authority.

LAZORD FELLOWSHIP: CULTIVATING CIVICALLY ENGAGED 
YOUTH

The John D. Gerhart Center for Philanthropy, Civic Engagement and Responsible Business hosts 
the Lazord Fellowship as part of its commitment to fostering competent and engaged youth.  
The fellowship, which targets recent graduates from Egyptian national universities, consists of 
a multi-dimensional program that empowers youth to develop a critical understanding of civic 
engagement and improve their leadership and technical skills for their future careers.

The program develops fellows’ skill sets through yearlong job placements, mentoring, training 
by local partners, and job opportunities in organizations committed to the common good. The 
fellowship has occurred annually since 2010 and has graduated eight cohorts and 64 alumni 
who are eager and ready to make a difference in the world.
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EGYPTIAN
FALL 2018 1,921

1,943
o u t  o f

EGYPTIAN
FALL 2018 6,346

6,669s t u d e n t s
o u t  o f

BACHELOR 
DEGREES

awarded in 
2017 – 2018
academic year

1,191 awarded in 
2017 – 2018
academic year

PHDS
5awarded in 

2017 – 2018
academic year

311
MASTERS 
DEGREES

STUDENTS AND DEGREES AWARDED

FACTS AND FIGURES EMPLOYEES

EGYPTIAN
FALL 2018 254

455
o u t  o f

s t a f f

FINANCES 

Capital expenditures paid to Egyptian vendors 

$54,744,000

$662,026

$111,094,904

$40,094,125

$9,366,785

Revenue sources received in foreign currency

Total funds paid into the Egyptian 
market

Net salaries paid into Egyptian bank accounts 

Part-time staff wages, assistantships 
and fellowships paid into Egyptian 
bank accounts 

Benefits paid to Egyptian providers 

$7,308,688
Tuition remission for AUC faculty, staff 
and dependents taking courses at AUC 

$5,723,821
Supplies and services paid to 
Egyptian vendors 

$22,744,325
Financial aid and scholarships for Egyptians

$25,195,134

f a c u l t y
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حقائق وأرقام
عدد الطالب والدرجات العلمية املمنوحة

6346
من أصل6669

طالب

عدد الطالب 
املصريني 
يف فصل اخلريف 

الدراسي 2018

املوظفون

254
455
من أصل

عضو

 أعضاء هيئة التدريس 
املصريني 

يف فصل اخلريف 
الدراسي 2018

1921
1943

من أصل

موظف

 املوظفني 
املصريني 

يف فصل اخلريف 
الدراسي 2018

قيمة اإليرادات الواردة بالعملة األجنبيةاملوارد املالية

حجم األموال التي مت ضخها إلى السوق 
املصرية

قيمة صايف الرواتب املدفوعة يف احلسابات 
املصرفية املصرية

قيمة أجور املوظفني بدوام جزئي ووظائف 
املساعدين األكادمييني والزماالت )منح 
الدراسات العليا( املدفوعة يف احلسابات 

املصرفية املصرية
 

قيمة املزايا التي تقدمها اجلامعة ملقدمي 
اخلدمات املصريني

قيمة إعفاء أعضاء هيئة التدريس 
باجلامعة، واملوظفني وأبنائهم من رسوم 

االلتحاق بدورات دراسية بها 

قيمة التوريدات واخلدمات املدفوعة 
للموردين املصريني

قيمة الدعم املالي واملنح الدراسية 
للمصريني

قيمة النفقات الرأسمالية املدفوعة 
للموردين املصريني

54,744,٠٠٠
دوالر أمريكي

111,٠94,9٠4
دوالر أمريكي

 4٠,٠94,125
دوالر أمريكي

 662,٠26
دوالر أمريكي

7,3٠8,688
دوالر أمريكي

  5,723,821
دوالر أمريكي

 22,744,325
دوالر أمريكي

25,195,134
دوالر أمريكي

9,366,785
دوالر أمريكي

عدد الطالب احلاصلني 
على شهادة البكالوريوس

العام الدراسي 2017 - 2018
عدد الطالب احلاصلني 1191

على شهادة املاجستير
العام الدراسي 2017 - 2018

عدد الطالب احلاصلني 311
على شهادة الدكتوراة
العام الدراسي 2017 - 2018
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برنامج التدريب الوزاري
يديــر مركــز االستشــارات املهنيــة باجلامعــة برنامــج التدريــب الــوزاري، حيــث يكتســب الطــاب معرفــة مباشــرة عــن 
وظائــف اخلدمــة العامــة مــن خــال التدريــب يف مختلــف الــوزارات املصريــة. ويف الفتــرة مــا بــني الفصلــني الدراســيني 
صيــف 201٨ وشــتاء 201٩ ، حصــل 52 طالبــاً علــى تدريــب يف بعــض الــوزارات مثــل وزارة املاليــة، ووزارة الصحــة 
والســكان، ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ووزارة االســتثمار والتعــاون الدولــي، ووزارة التخطيــط واملتابعــة 

واإلصــاح اإلداري، ووزارة الســياحة، باإلضافــة إلــى الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة.

برنامج زمالة الزورد للشباب الناشط يف املجتمع املدني
يقــدم مركــز جــون د. جرهــارت للعطــاء االجتماعي واملشــاركة املدنيــة واملســئولية االجتماعيــة برنامــج زمالــة الزورد 
كجــزء مــن التزامــه نحــو دعــم الشــباب املؤهــل والناشــط يف العمــل االجتماعــي. تســتهدف املنحــة اخلريجــني اجلــدد 
مــن اجلامعــات املصريــة احلكوميــة، وتتكــون مــن برنامــج متعــدد األبعــاد ميّكــن الشــباب مــن تطويــر الفهــم النقــدي 
للمشــاركة املدنيــة وتنميــة مهاراتهــم القياديــة والفنيــة لوظائفهــم املســتقبلية. يقــوم البرنامــج بتطويــر مهــارات 
اخلريجــني مــن خــال التوظيــف طــوال العــام والتوجيــه والتدريــب مــن قبــل شــركاء محليــني، وإتاحــة فــرص العمــل يف 
املنظمــات التــي تعمــل مــن أجــل الصالــح العــام. تُقــدم هــذه الزمالــة ســنوياً منــذ عــام 2010، وقــد تخــّرج منهــا ثمانيــة 

دفعــات يضمــون ٦4 خريجــاً راغبــاً يف إحــداث فــرق يف العالــم.
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مشروع احلياة الواقعية باحتاد طالب اجلامعة
يعــد مشــروع احليــاة الواقعيــة مشــروعاً أكادمييــاً يهــدف إلــى تقــدمي جتربــة تعليميــة متنوعــة للطــاب عبــر تنظيــم 
سلســلة مــن املســابقات الســنوية التــي مــن خالهــا يكتســب الطــاب املشــاركون نظــرة ثاقبــة علــى التحديــات التــي 
تواجــه مصــر، ويطــورون مهاراتهــم يف البحــث والكتابــة والعــرض، وتتــاح لهــم فرصــة التفاعــل والتواصــل مــع الطــاب 
واملهنيــني مــن مختلــف اجلامعــات. يتبنــى املشــروع تنــاول قضيــة مختلفــة كل عــام بدعــم مــن الــوزارات املصريــة ذات 
الصلــة. تتنــاول املســابقة التحديــات احلاليــة التــي تواجههــا الــوزارات عنــد تطبيــق خطــط اإلصــاح القومــي. انعقــدت 
الــدورة األولــى مــن املســابقة يف فصــل الربيــع الدراســي عــام 201٨ حــول التحديــات التــي تواجــه القطــاع الســياحي 

املصــري وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الســياحة.

أمــا مســابقة هــذا العــام والتــي بــدأت يف فصــل اخلريــف الدراســي 201٨، فهــي تتنــاول حتديــات التعليــم يف مصــر. 
ــى الطــاب  ــم. ومــن خــال البحــث، يتعــني عل ــة والتعلي ــرة تفاهــم مــع وزارة التربي ــع مذك ــق املشــروع بتوقي قــام فري
وضــع خطــة ملعاجلــة املشــكلة املطروحــة وتقدميهــا يف شــكل تقريــر مكتــوب. ويف يونيــو 201٩، تنافســت ســت جامعــات 
مصريــة، باإلضافــة إلــى اجلامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، لتقــدمي حلــول مبتكــرة للتحديــات التــي تواجــه نظــام التعليــم، 
مبــا يف ذلــك كثافــة الفصــول الدراســية ومشــاركة أوليــاء األمــور. تشــجع املســابقة الطــاب علــى االبتــكار والقيــام 

بــدور نشــط وفعــال يف إيجــاد حلــول للتحديــات التــي تواجــه مصــر.
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تأسيس مكاتب لنقل التكنولوجيا يف اجلامعات 
احلكومية يف مصر

يعمــل مكتــب نقــل التكنولوجيــا باجلامعــة علــى التعــاون مــع الباحثــني واملبتكريــن باجلامعــة لإلســراع مــن 
عمليــة نقــل ابتكاراتهــم املتطــورة إلــى املجتمــع املصــري. ويدعــم مكتــب نقــل التكنولوجيــا باجلامعــة البحــث 
واالبتــكار علــى كافــة املســتويات ويعمــل علــى خلــق حلقــة وصــل مــا بــني الشــركات واالســتغال التجــاري 
حلقــوق امللكيــة الفكريــة، وذلــك تأكيــداً علــى ضــرورة ارتبــاط عمليــة البحــث واالبتــكار باألعمــال وضــرورة 

تطويــر اســتراتيجيات محــددة لكيفيــة اســتخدام األبحــاث واالبتــكارات واملخترعــات بشــكل جتــاري.

ــة أســيوط،  ــوان، وجامع ــة حل ــا يف جامع ــب لنقــل التكنولوجي ــة مكات ــة بتأســيس ثاث وقــد قامــت اجلامع
وجامعــة القاهــرة يف الفتــرة مــا بــني 200٧ و2010 وذلــك علــى غــرار مكتــب نقــل التكنولوجيــا باجلامعــة.
منــذ عــام 2013، تســتخدم اجلامعــة خبراتهــا يف تقــدمي اإلرشــاد ألكادمييــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا 
ــا. قدمــت  ــكار ونقــل وتســويق التكنولوجي ــب دعــم االبت ــي بتأســيس مكات يف اإلعــداد ملشــروع قومــي يعن
اجلامعــة تدريبــاً مجانيــاً لهــذا املشــروع وشــاركت يف جلنــة التقييــم واملتابعــة وذلــك ملتابعــة التقــدم الــذي 
ــاً مــن مكاتــب  ــغ عددهــا 44 مكتب ــا البال ــكار ونقــل وتســويق التكنولوجي حتــرزه جميــع مكاتــب دعــم االبت

املشــروع التــي تتعامــل مــع معظــم اجلامعــات ومعاهــد األبحــاث مبصــر.

يدعــم املكتــب حاليــاً أكادمييــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا عبــر تيســير شــراكتها مــع وكاالت التمويــل 
األمريكيــة وشــبكات اخلبــراء يف مجــال نقــل التكنولوجيــا لتنميــة مهــارات وتدريــب القائمــني املســتقبليني 
علــى املشــروع. ويســعى املكتــب كذلــك إلنشــاء منصــة رقميــة قوميــة ملتابعــة وربــط مكاتــب املشــروع يف 

مصــر مــع توفيــر أدوات الدعــم التــي يحتاجهــا كل مكتــب علــى حــدة خــال العمــل اليومــي.

مشاركة الطالب يف املجتمع
مسابقة معًا لريادة األعمال 

االجتماعية  2018
اســتضاف مركــز جــون د. جرهــارت للعطــاء االجتماعــي واملشــاركة املدنيــة 
واملســئولية االجتماعيــة واحــدة مــن أكثــر مســابقات ريــادة األعمــال شــموالً يف 
املنطقــة وهــي مســابقة حتالــف اجلامعــات العربيــة لريــادة األعمــال االجتماعيــة 
معــاً وذلــك يف أكتوبــر 201٨. تَقــدم للمســابقة 120 متســابق مــن جامعــات 
ــر  ــات األكث ــول للتحدي ــى إيجــاد حل ــوا عل ــن عمل ــع أنحــاء مصــر الذي ــن جمي م
ــة واخلســائر الناجمــة  ــات الكيماوي ــل النفاي ــر الطاقــة وتقلي ــل توفي إحلاحــاً مث

عــن عمليــات التعبئــة.
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تقدمي نظرة شاملة على مناخ ريادة األعمال يف مصر
أطلقــت كليــة إدارة األعمــال باجلامعــة تقريــر املرصــد العاملــي لريــادة األعمــال مبصــر لعــام 201٨، والــذي 
يعتبــر الدراســة األكثــر إملامــاً مبجــال ريــادة األعمــال يف العالــم اليــوم. يقــدم التقريــر، الــذي يعــد مصــدراً 
قيمــاً للسياســات والبرامــج، دراســة مفصلــة عــن الســلوكيات والدوافــع واملواقــف جتــاه ريــادة األعمــال، 

فضــًا عــن اجلوانــب املختلفــة ملنــاخ ريــادة األعمــال يف مصــر.

البوابة االقتصادية Business Forward: نظرة 
ثاقبة على املشروعات االقتصادية يف مصر واملنطقة

أُطلقــت البوابــة االقتصاديــة Business Forward، وهــي منصــة للحصــول علــى املعرفــة عبــر اإلنترنــت، 
مــن قبــل كليــة إدارة األعمــال يف عــام 201٧ كوجهــة موثوقــة للمعلومــات والــرؤى والتحليــات االقتصاديــة 
والتجاريــة يف مصــر واملنطقــة العربيــة. خــال عامهــا األول، تضمنــت البوابــة مجموعــة مــن القــادة 
البارزيــن مــن بينهــم ســميح ســاويرس، الرئيــس التنفيــذي لشــركة أوراســكوم القابضــة للتنميــة، وديفيــد 
ليبتــون، النائــب األول ملديــر عــام صنــدوق النقــد الدولــي، ومحمــد ســلطان، الرئيــس التنفيــذي للعمليــات 
بالبنــك التجــاري الدولــي، وموريــس أوبســتفيلد، املستشــار االقتصــادي ومديــر إدارة األبحــاث بصنــدوق 
ــة لعــام 2030،  النقــد الدولــي، ومحمــود محيــي الديــن نائــب أول لرئيــس البنــك الدولــي ألجنــدة التنمي

ومحمــد فريــد، رئيــس البورصــة املصريــة، وجــال أمــني، أســتاذ االقتصــاد املصــري الراحــل.
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مرصد املرأة املصرية يف مجالس اإلدارة
ــة يف  ــرأة املصري ــة يف اســتضافة مرصــد امل ــال باجلامع ــة إدارة األعم ــدأت كلي ب
مجالــس اإلدارة يف عــام 201٧، وهــو مرصــد متخصــص ضمــن إطــار عمــل 
املجلــس القومــي للمــرأة. يجمــع املرصــد بــني العديــد مــن املؤسســات احلكوميــة 
والتجاريــة والبحثيــة، مبــا يف ذلــك البنــك املركــزي املصــري، والبورصــة املصريــة، 
والهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة، واملجلــس القومــي للمــرأة، ووزارة قطــاع األعمــال 
العــام، ووزارة التخطيــط واملتابعــة واإلصــاح اإلداري، وجلنــة ســيدات األعمــال 
بالغرفــة التجاريــة األمريكيــة يف مصــر، وبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يف 
ومؤسســة  والذاكــرة،  املــرأة  ومؤسســة  للمــرأة،  املتحــدة  األمم  وهيئــة  مصــر، 

ــر. ــي لإلنشــاء والتعمي ــك األوروب ــة يف مصــر، والبن ــل الدولي التموي

يهــدف املرصــد إلــى حتســني التــوازن بــني اجلنســني يف مجالــس إدارة الشــركات 
يف مصــر ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ويصــدر تقريــراً ســنوياً 
بيانــات خاصــة  اإلدارة، وقاعــدة  املــرأة املصريــة يف مجالــس  لرصــد حصــة 

بالســيدات أعضــاء مجالــس اإلدارة، كمــا يقــدم برامــج تدريبيــة مختلفــة.

ــدرة  ــة بن ــاث املتعلق ــتدامة يف األبح ــة املس دور التنمي
ــر ــاه يف مص املي

منحــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 30 مليــون دوالراً أمريكيــاً للجامعــة 
األمريكيــة بالقاهــرة لتمويــل شــراكة بينهــا وبــني جامعــة اإلســكندرية يف فصــل 
الربيع الدراســي 201٩ بهدف إنشــاء مركز التميز يف مجال علوم املياه بجامعة 
ــة  ــوارد املائي ــكار وحتســني إدارة امل ــى تشــجيع االبت ــؤدي إل اإلســكندرية، ممــا ي
يف مصــر. يخــدم املركــز أكثــر مــن 500 مــن الطــاب والباحثــني واألســاتذة مــن 
خــال إتاحــة املنــح الدراســية والتدريــب وورش العمــل. ويســتفيد هــذا املشــروع 
مــن خبــرة التعــاون القائــم بــني مركــز األبحــاث التطبيقيــة للبيئــة واالســتدامة، 

ووزارة املــوارد املائيــة والــري، واملركــز القومــي لبحــوث امليــاه.
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منصة مثلث املعرفة من أجل املياه والطاقة والغذاء

قــام مركــز األبحــاث التطبيقيــة للبيئــة واالســتدامة، بالتعــاون مــع جامعــات مــن أملانيــا والنمســا وفرنســا باإلضافــة إلــى جامعــات 
هليوبوليــس والقاهــرة واإلســكندرية، بتأســيس منصــة إلكترونيــة لتبــادل املعلومــات املتعلقــة بامليــاه والطاقــة واألمــن الغذائــي. وقــام 
املركــز أيضــاً بتقــدمي ثــاث ورش عمــل للباحثــني يف اجلامعــات املصريــة، وافتتــح كليــة شــتوية دوليــة للباحثــني مــن مختلــف دول 
العالــم احلاصلــني علــى شــهادة الدكتــوراة لدراســة العاقــة بــني امليــاه والطاقــة واألمــن الغذائــي، كمــا قــام املركــز أيضــاً بتأســيس 
معامــل وبنيــات حتتيــة تعليميــة يف اجلامعــات املصريــة للغــرض ذاتــه. وقــد جنــح املركــز، باالعتمــاد علــى هــذه الشــبكة، يف بنــاء منــوذج 
مبدئــي يســتخدم الطاقــة الشمســية يف حتليــة امليــاه إلمــداد املناطــق الزراعيــة بامليــاه الازمــة للــري، وبالرغــم مــن أن مبــادرة امليــاه 
والطاقــة والغــذاء ينصــب تركيزهــا يف الوقــت احلالــي علــى بعــض املشــروعات الصغيــرة، إال أن النتائــج األوليــة تشــير إلــى إمكانــات 

كبيــرة لتحقيــق األمــن الغذائــي واملائــي يف مصــر بأقــل أضــرار بيئيــة ممكنــة.

برنامج املاجستير يف التنمية املستدامة

قــام مركــز األبحــاث التطبيقيــة للبيئــة واالســتدامة بالتعــاون مــع ثاثــة مــن اجلامعــات األوروبيــة إلطــاق برنامــج لنيــل درجــة 
املاجســتير يف التنميــة املســتدامة يف أربعــة جامعــات مصريــة وهــم جامعــة أســوان، وجامعــة الزقازيــق، وجامعــة هليوبوليــس، 

واجلامعــة األمريكيــة بالقاهــرة.

حدائق مستدامة يف مجتمعات ناجحة

أســس مركــز األبحــاث التطبيقيــة للبيئــة واالســتدامة خمــس حدائــق مجتمعيــة يف حــي املطريــة مبدينــة القاهــرة بالتعــاون مــع إدارة 
ــة. يكمــن الهــدف مــن هــذا التعــاون يف مشــاركة املجتمــع يف  ــر احلضــري، ورئاســة حــي املطري ــة، ووحــدة التطوي ــة التعليمي املطري
احلــوار حــول التنميــة املســتدامة واملمارســات الزراعيــة احلضريــة. وقــد أمت املشــروع، الــذي مت متويلــه مــن قبــل االحتــاد األوروبــي 

وحكومــة أملانيــا، مهمتــه بنجــاح يف ســبتمبر 201٨، بعــد 1٨ شــهراً مــن التنفيــذ.

مشروعات إدارة املوارد الطبيعية املجتمعية

ميتــد عمــل مركــز األبحــاث التطبيقيــة للبيئــة واالســتدامة إلــى مشــروعات إدارة املــوارد الطبيعيــة املجتمعيــة بالشــراكة مــع 
احلكومــات اإلقليميــة واحملليــة، وكذلــك املنظمــات احملليــة غيــر احلكوميــة ومحميــة وادي اجلمــال.

وقد حققت هذه املشروعات النتائج التالية:
● تركيــب 1٨ محطــة ميــاه مســتدامة صاحلــة للشــرب تعمــل بنظــام الطاقــة الشمســية يف الصحــراء الغربيــة وأقصــى الســاحل 

اجلنوبــي للبحــر األحمــر مبصــر
● حتويل 21 سطح منزل حلدائق يف مناطق اإلسكان غير املخطط يف القاهرة ومرسى علم والفيوم

● تأسيس خمس مزارع منوذجية يف الفيوم والصحراء الغربية والنوبارية
● تأسيس خمس حدائق مجتمعية وحضانتني يف الصحراء الغربية

● تبطني سبعة كيلومترات من قنوات الري يف الصحراء الغربية
● بناء منشأة إلعادة تدوير مياه الصرف الصحي وإحلاق مزرعة أشجار بها يف الصحراء الغربية

● توزيع أكثر من 200 مصباح شمسي على الرعاة من البدو يف وديان الصحراء الشرقية
● بناء خمس مضخات تعمل بالطاقة الشمسية للري يف الصحراء الغربية واملنوفية والفيوم

● توزيــع 100 خــزان ميــاه بســعة 200 لتــر لــكل منهــا و25 خــزان ميــاه بســعة 3000 لتــر علــى أســر البــدو وعنــد نقــاط توزيــع امليــاه 
يف وديــان الصحــراء الشــرقية

● تركيب أربعة صوبات إلنتاج الشتات واخلضروات يف الصحراء الغربية والفيوم
● تركيب 14 حاضنة دجاج تعمل بالطاقة الشمسية يف الصحراء الغربية والفيوم

● إنشاء مدرسة خضراء وإعداد برامج لتعليم األطفال يف عشر مدارس وحضانات يف القاهرة والصعيد والصحراء الغربية
● إنشاء مزرعتني بنظام الزراعة املائية يف الصحراء الغربية

● إنشاء وحدتني للغاز العضوي يف الصحراء الغربية
● تركيب طاحونة لضخ املياه للري يف الصحراء الغربية

5٦5٧



55

ــة  ــة والتنمي ــري للزراع ــي املص ــج األوروب ــتدامة: البرنام ــة املس ــر التنمي ــرة عب ــن الهج ــد م احل
DeVilag الريفيــة 

يدعــم هــذا املشــروع، الــذي ميتــد علــى مــدار ثــاث ســنوات، وميولــه برنامــج +Erasmus، املجتمعــات الريفيــة يف مصــر بخريجــني مؤهلــني 
وخبــرات جامعيــة لتحســني اإلنتــاج الزراعــي، ومتكــني اإلنتــاج الغذائــي املســتدام، وتطويــر القــرى التــي تعانــي مــن نقــص يف اخلدمــات، 
وحتســني دخــل املزارعــني وظــروف معيشــتهم ملنــع الهجــرة إلــى املــدن أو إلــى اخلــارج. يشــارك مركــز األبحــاث التطبيقيــة للبيئة واالســتدامة 
باجلامعــة العديــد مــن اجلامعــات األوروبيــة يف أملانيــا والســويد وقبــرص يف هــذا املشــروع، باإلضافــة إلــى العديــد مــن الشــركاء املصريــني 
وهــم: جامعــات القاهــرة والفيــوم وهليوبوليــس، وشــركة لوتــس للمنتجــات العضويــة، وشــركة إيزيــس احملــدودة للصناعــات الغذائيــة، ومركــز 

البحــوث الزراعيــة التابــع لــوزارة الزراعــة. لــدى املشــروع خمســة أهــداف كمــا يلــي:

1. إعــداد تقريــر يشــمل حتليــل لاحتياجــات والعوامــل الطــاردة مــن املجتمعــات الريفيــة، وحتديــد املجــاالت املمكــن حتســينها يف املنظمــات 
املصريــة والتدابيــر املمكــن اتخاذهــا، والتــي مــن شــأنها املســاهمة بشــكل إيجابــي يف التنميــة الريفيــة يف قطاعــي اإلنتــاج الزراعــي 

والغذائــي.

2. تعديــل وإعــادة توجيــه مناهــج الدراســات العليــا ودراســات البكالوريــوس احلاليــة يف اجلامعــات املصريــة بحيــث يكــون اخلريجــني 
قادريــن علــى تطبيــق رؤيــة التنميــة املســتدامة للبــاد، وخاصــة يف املناطــق الريفيــة. ويشــمل ذلــك إدخــال مفاهيــم جديــدة مثــل احملــاور 

ــة. ــة واالجتماعي ــة والبيئي ــى املســتويات االقتصادي ــة للزراعــة عل الثاثي

3. إنشــاء مكاتــب خدمــة للبرنامــج يف أربــع جامعــات مصريــة لتقــدمي املعلومــات والدعــم الفنــي للمزارعــني واألطــراف املعنيــة األخــرى يف 
القطــاع الزراعــي.

4. إعداد برنامج تدريبي لألساتذة يف اجلامعات املصرية لتناول أبعاد التنمية الزراعية والريفية املستدامة يف املناهج املعدلة.

5. إعــداد دورات مكثفــة مفتوحــة عبــر اإلنترنــت كمــوارد تعليميــة مفتوحــة لنشــر املعلومــات حــول الزراعــة املســتدامة وزيــادة وعــي الطــاب 
والسياســيني واألكادمييــني واملجتمــع ككل. تتيــح الــدورات للجمهــور مــواداً تعليميــة مفتوحــة وعاليــة اجلــودة دون حقــوق للنشــر.
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تعزيز األبحاث والسياسات واملبادرات 
اخلاصة باالستدامة: مركز األبحاث 

التطبيقية للبيئة واالستدامة
اندمــج كل مــن مركــز التنميــة املســتدامة ومعهــد أبحــاث البيئــة املســتدامة معــاً يف 
كيــان واحــد لتأســيس مركــز األبحــاث التطبيقيــة للبيئــة واالســتدامة باجلامعــة وذلك 

يف العــام الدراســي 201٨ - 201٩.

يســعى املركــز إلــى توجيــه جهــود التنميــة املســتدامة يف مصــر واملنطقــة وخارجهمــا. 
ــة شــاملة، وأبحــاث  ــج أكادميي ــز برام ــدم املرك ــدف، يق ــق هــذا اله ويف ســبيل حتقي
تطبيقيــة متعــددة التخصصــات، ومبــادرات خلدمــة املجتمــع لتحســني احليــاة وســبل 

العيــش، مــع حمايــة املــوارد الطبيعيــة لألجيــال القادمــة.

يتعــاون املركــز مــع احلكومــة واجلامعــات املصريــة والدوليــة ومنظمــات التنميــة 
املختلفــة، مبــا يف ذلــك الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، والوكالــة األملانيــة للتعاون 
ــاه  ــني املي ــة ب ــي تستكشــف العاق ــة الت ــن املشــروعات البحثي ــد م ــي يف العدي الدول
والطاقــة والغــذاء وغيرهــا. كمــا يقــوم املركــز مببــادرات تدعــم املســاحات واملــدارس 

ــة. اخلضــراء والزراعــة احلضري

مركز إتاحة املعرفة من أجل التنمية: 
البحث حول البرمجيات احلرة 

ومفتوحة املصدر
اســتجابة لطلــب مــن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، قــام مركــز إتاحــة 
املعرفــة مــن أجــل التنميــة بكليــة إدارة األعمــال باجلامعــة بصياغــة االســتراتيجية 
املصريــة مــن أجــل البرمجيــات احلــرة ومفتوحــة املصــدر والتــي أعلنــت اجلامعــة 
عنهــا يف مــارس 2014. قــدم املركــز بحثــاً عــن قــدرة التكنولوجيــات مفتوحــة 
البشــري، والتوجــه نحــو المركزيــة املعرفــة  املــال  املصــدر علــى تعزيــز رأس 
واملعلومــات، وتعريــب الويــب )شــبكة اإلنترنــت(، وتوفيــر مزيــد مــن التدقيــق 

واألمــان للمســتخدمني.
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مركز السياسة العامة: حتفيز االبتكار يف السياسات
أسســت كليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة مركــز السياســة العامــة يف أكتوبــر 201٧، والــذي 
ــز مــن  ــورك ومنظمــة اليونيســيف. وقــد اتخــذ املرك ــًا مــن كل مــن مؤسســة كارنيجــي بنيوي يتلقــى متوي
»حيــث تلتقــي الدقــة باإلبــداع« شــعاراً لــه، وإعمــاالً بهــذا الشــعار، يســعى املركــز للتغلــب علــى التحديــات 
التــي تواجــه احلكومــة املصريــة فيمــا يتعلــق بإعــداد السياســات، وذلــك مــن خــال بنــاء كادر مــن محللــي 
السياســات األكفــاء القادريــن علــى إنتــاج أبحــاث وموجــزات للسياســات العامــة القائمــة علــى األدلــة بشــكل 

مبتكــر ومبــدع. 

تعمــل املبــادرة وفقــاً ملبــدأ الطلــب، حيــث حتــدد الــوكاالت والــوزارات احلكوميــة القضايــا اخلاصــة 
بالسياســة العامــة التــي ترغــب يف دراســتها. تضمــن هــذه الطريقــة أن نتائــج الدراســة ســتخدم احلكومــة 
بفعاليــة. وحتــى اآلن، فقــد تعــاون املركــز مــع العديــد مــن الكيانــات احلكوميــة، مبــا يف ذلــك وزارة التضامن 
االجتماعــي، ووزارة التنميــة احملليــة، ووزارة التخطيــط واملتابعــة واإلصــاح اإلداري، ووزارة التربيــة 

ــة واألمومــة. ــم، واملجلــس القومــي للمــرأة، واملجلــس القومــي للطفول والتعلي

وبعــد االنتهــاء مــن ثــاث جــوالت مــن العمــل، عقــد املركــز مؤمتــراً ســنوياً يف ديســمبر 201٨، حيــث قــدم 
فيــه الباحثــون الشــباب أبحاثهــم وأدوات التواصــل املبتكــرة إلــى العديــد مــن ممثلــي احلكومــة ومجتمــع 

السياســات العامــة يف مصــر.
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الدعم الفني للبرامج االجتماعية القومية

قــدم أعضــاء هيئــة تدريــس مركــز البحــوث االجتماعيــة دعمــاً فنيــاً مكثفــاً إلــى 
وزارة التضامــن االجتماعــي مــن أجــل اختبــار وتقييــم برنامــج التحويــات النقديــة 
ــة مــن القــرى األكثــر احتياجــاً يف ســوهاج وأســيوط. يعــد  املشــروطة يف ٦5 قري
برنامــج التحويــات النقديــة املشــروطة أحــد السياســات االجتماعيــة الهادفــة إلى 
توفيــر الدعــم املالــي لألســر التــي تعيــش حتــت خــط الفقــر والتــي توافــق علــى 
االمتثــال ملعاييــر صحــة الطفــل وتعليمــه التــي يحددهــا البرنامــج. وقــد ســاعدت 
هيئــة تدريــس املركــز أيضــاً يف إنشــاء وتنفيــذ البرنامــج القومــي تكافــل وكرامــة.

يوفــر جــزء »تكافــل« مــن البرنامــج دعمــاً مشــروطاً لدخــل األســرة للحــد مــن 
الفقــر مــع تشــجيع تعليــم األطفــال وتقــدمي الرعايــة الصحيــة الازمــة. أمــا جــزء 
»كرامــة«، فهــو يقــدم احلمايــة للمواطنــني الفقــراء مــن املســنني واأليتــام وذوي 
اإلعاقــة واألمــراض الشــديدين. وقــد قــام أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثــون 
باملركــز بإعــداد اخلطــط األوليــة للبرنامــج يف عــام 2014، وذلــك بعــد جنــاح 
برنامــج آخــر قــام املركــز بتنفيــذه يف منطقــة عــني الصيــرة يف عــام 200٧، وهــو 
يخــدم اآلن 2.٨ مليــون أســرة مصريــة. ويقــدم أعضــاء هيئــة تدريــس املركــز 
املشــورة والدعــم املتواصــل لــوزارة التضامــن االجتماعــي، كمــا قامــوا بإعــداد 

دليــل العمليــات املشــروطة يف عــام 201٧ - 201٨.

النهوض بحقوق املرأة يف مصر

يدعــم مركــز البحــوث االجتماعيــة النهــوض بحقــوق املــرأة يف مصــر مــن خــال عــدد 
مــن املشــروعات البحثيــة والشــراكات مــع املنظمــات احلكوميــة واملنظمــات الدوليــة. 
أعــد املركــز تقريــراً بعنــوان »عــدم التســامح مطلقاً إزاء زواج األطفــال« يف عام 201٨ 
وذلــك بالتعــاون مــع املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة وبدعــم مــن صنــدوق األمم 
ــام حــواراً بشــأن السياســات حــول  ــر قي ــز التقري املتحــدة للســكان/مصر، وقــد حف
القضيــة املطروحــة ونتــج عنــه موجــزاً لسياســات منــع زواج األطفــال وإطــاراً مبدئيــاً 
للعمــل واســتراتيجية للتوعيــة. يف عــام 201٦ - 201٧، أجــرى املركــز دراســة لصالــح 
املجلــس الوطنــي للمــرأة حــول حصــول املــرأة علــى األصــول والضمــان االجتماعــي. 
وقــد اســتخدم املجلــس نتائــج هــذا البحــث لضمــان التوزيــع العــادل للميــراث للمــرأة.

أجــرى مركــز البحــوث االجتماعيــة بحثــاُ نوعيــاً ملبــادرة الدراســة االســتقصائية 
الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني اجلنســني وذلــك بدعــم مــن املجلــس الوطنــي 
للمــرأة وهيئــة األمم املتحــدة للمــرأة. بحثــت املبــادرة يف التصــورات واملفاهيــم حــول 
الرجولــة واألنوثــة وكانــت نتائــج الدراســة مبثابــة أســاس حلملــة بعنــوان »ألنــي رجل«، 

والتــي تــروج لنمــاذج تقدميــة وعادلــة ملفهــوم لرجولــة.

وقــد تعــاون مركــز البحــوث االجتماعيــة مــع وزارة القــوى العاملــة إلطــاق املبــادرات 
لزيــادة مشــاركة املــرأة يف القضايــا االقتصاديــة، وتدعــم اعتمــاد ختــم املســاواة بــني 
اجلنســني مــن قبــل الشــركات حيــث أســهم هــذا التعــاون يف إنشــاء وحــدة للمســاواة 
بــني اجلنســني يف الــوزارة. وتهــدف اللوائــح التــي أقرتهــا الــوزارة إلــى حتقيق املســاواة 
بــني اجلنســني يف مــكان العمــل، والقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، 

ومتكــني املــرأة اقتصاديــاً وتعزيــز مبــدأ تكافــؤ الفــرص.
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إجراء البحوث االجتماعية إلعداد 
السياسات

يدعــم مركــز البحــوث االجتماعيــة باجلامعــة سياســات التنمية القائمــة على الدالئل 
والتــي تهــدف إلــى حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف مصــر. ويقــدم املركــز نــوع 
مــن الرصــد والتقييــم املســتقل للمبــادرات الوطنيــة، باإلضافــة إلــى اجتــذاب الدعــم 
والتمويــل الدولــي. ويقــوم مركــز البحــوث االجتماعيــة يف الوقــت احلالــي بخدمــة 

مصــر مــن خــال املبــادرات التاليــة:

البحث يف مناخ االستثمار املصري

منــذ عــام 2004، يتعــاون مركــز البحــوث االجتماعيــة مــع وزارة االســتثمار، والبنــك 
الدولــي، والبنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر، وبنــك االســتثمار األوروبــي إلجــراء 
ــد  ــى عق ــاً عل ــز حالي ــاخ االســتثماري يف مصــر. يعمــل املرك ــم املن اســتبيانات لتقيي
اجلولــة الســابعة مــن التقييــم، والتــي يشــار إليهــا بتقييــم املشــروعات يف مصر والتي 
تضــم عينــة كبيــرة مــن الشــركات الصناعيــة واخلدميــة. يكمــن عمــل االســتبيان يف 
تقييــم تأثيــر سياســة اإلصــاح االقتصــادي علــى املنــاخ االســتثماري وإطــاع صنــاع 

القــرار علــى العقبــات التــي تواجههــا املشــروعات اخلاصــة يف مصــر.

كمــا قــام املركــز أيضــاً بإجــراء دراســات أخــرى لتقييــم أوضــاع العمــل وقيــاس 
مــدى األمــان والثبــات واالســتقرار الــذي يحظــى بــه العاملــون وتقييــم األثــر الــذي 
يتركــه تطبيــق منــوذج حقــوق امللكيــة علــى إنتاجيــة الشــركات )يف مجــاالت التصنيــع 
والتجــارة واخلدمــات(. عــاوة علــى ذلــك، أجــرى املركــز دراســة اســتقصائية لتقييــم 

إتاحــة التمويــل لعــدد 35 بنــكاً يف مصــر.
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التدريب على حوكمة الهجرة

يقــوم مركــز دراســات الهجــرة والاجئــني بالتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة للهجــرة بتقــدمي دورة تدريبيــة 
تســتغرق ســبعة شــهور حــول حوكمــة الهجــرة، وتخــدم هــذه الــدورة ممثلــني مــن أكثــر مــن 12 هيئــة حكوميــة 

ــذ ذلــك احلــني. ــدورة يف عــام 201٦، ومت عقدهــا ثــاث مــرات من يف مصــر. بــدأت هــذه ال

ــدمي دورة  ــام 201٨ لتق ــة للهجــرة يف ع ــة الدولي ــع املنظم ــاون م ــز يف التع ــدأ املرك ــك، ب ــى ذل ــة إل وباإلضاف
دراســية مصممــة خصيصــاً حــول حوكمــة الهجــرة ملمثلــي احلكومــات اإلقليميــة. وقــد ُعقــدت أول دورة 
مكثفــة مدتهــا ســتة أيــام يف القاهــرة يف ديســمبر 201٨ وحضرهــا ممثلــون عــن حكومــات العــراق، والســودان، 

وتونــس، والبحريــن.
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والالجئــني:  الهجــرة  دراســات  مركــز 
التعامــل مــع حتديــات الهجــرة يف مصــر
يشــارك مركــز دراســات الهجــرة والاجئــني باجلامعــة بشــكل فعــال يف أبحــاث 
سياســات الهجــرة. يقــوم أحــدث مشــروعاته، واملمــول مــن قبــل مكتــب التعــاون 
السويســري، علــى تقييــم تأثيــر التغيــرات التــي حتــدث يف البيئــة اجلغرافيــة 
السياســية علــى هجــرة العمــال املصريــني. وقــد بــدأ هــذا املشــروع يف نوفمبــر 
ــوزارات  ــني ال ــق ب ــاون وثي ــدة عــام واحــد، بإقامــة تع ــذي يســتمر مل 201٨ وال
املصريــة والهيئــات احلكوميــة األخــرى والتــي تشــمل اجلهــاز املركــزي للتعبئــة 
والهجــرة.  العاملــة  القــوى  ووزارة  اخلارجيــة،  ووزارة  واإلحصــاء،  العامــة 
الهيئــات احلكوميــة املصريــة  إلــى ذلــك، يحضــر ممثلــون مــن  باإلضافــة 
الهجــرة  دراســات  مركــز  يُقيمهــا  التــي  التدريبيــة  والــدورات  املؤمتــرات 

ــى حوكمــة الهجــرة. والاجئــني، مبــا يف ذلــك التدريــب عل
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متثيل مصر يف بينالي فينيسيا 
شــاركت هيئــة التدريــس وخريجــني مــن اجلامعــة يف مســابقة بينالــى فينســيا الدولــي للعمــارة يف عامــي 
201٦ و201٨ بتصميمــات معماريــة وحضريــة وذلــك حتــت رعايــة وزارة الثقافــة واجلهــاز القومي للتنســيق 

احلضــاري. مت اختيــار تلــك التصميمــات ليتــم عرضهــا كجــزء مــن اجلنــاح املصــري. 

دعم القضاة واحملامني املصريني
ــن لدراســة  ــع منحــاً دراســية للقضــاة واحملامــني الشــباب الواعدي ــون واملجتم ــدم وحــدة أبحــاث القان تق
ــرة مصممــة  ــى إقامــة دورات دراســية قصي ــة إل ــة، باإلضاف ــون باجلامع ــا يف قســم القان الدراســات العلي
ــع  ــون واملجتم ــل وحــدة أبحــاث القان ــة. وتعم ــة اإلجنليزي ــة باللغ ــة واألبحــاث القانوني خصيصــاً يف الكتاب
التابعــة لكليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة علــى خدمــة الهيئــات الوطنيــة واحلكوميــة مبوجــب 
اتفاقيــات رســمية للتعــاون األكادميــي املوقعــة مــع مجلــس الدولــة املصــري، ونقابــة احملامــني، ووزارة 
العــدل. وقــد قامــت الوحــدة بتجديــد االتفاقيتــني األخيرتــني يف أكتوبــر 201٨ ملــدة أربــع ســنوات مــع نقابــة 

احملامــني وثــاث ســنوات مــع وزارة العــدل.

- ُمنحــت زمالــة مجلــس الدولــة لعــدد 15 قاضيــاً مــن مجلــس الدولــة املصــري، وُمنحــت زمالــة العدالــة 
اجلنائيــة لســتة قضــاة ووكاء نيابــة مــن وزارة العــدل

- ُمنحــت زمالــة تعزيــز مشــاركة الدولــة واملجتمــع Enhancing State-Society Engagement الثنني 
مــن وكاء النيابــة مــن وزارة العــدل

التحق

17 

قاضيًا
ببرنامج املاجستير يف القانون 

باجلامعة
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تواصــل تعزيــز  بالقاهــرة:  األمريكيــة  باجلامعــة  اجلــوار   مبــادرة 
املجتمــع مــع  اجلامعــة 

 أطلقــت اجلامعــة مبــادرة اجلــوار يف عــام 2015 والتــي تعــد إحــدى أحــد املشــروعات اخلاصــة باملشــاركة املجتمعيــة وهــو مشــروع تفاعلــي
 يهــدف إلــى خدمــة املجتمــع وخلــق كيــان رســمي تكــون مهمتــه العمــل علــى تطويــر حرمــي اجلامعــة بالقاهــرة اجلديــدة وميــدان التحريــر
 واملناطــق احمليطــة بهمــا. وتتمثــل األهــداف الرئيســية لذلــك املشــروع يف خلــق حلقــة وصــل مــا بــني اجلامعــة واملناطــق املجــاورة، وإعــداد
 اخلطــط، وتنفيــذ مشــروعات مــن شــأنها املســاعدة علــى دعــم أهــداف اجلامعــة االســتراتيجية وربطهــا بأهــداف املناطــق املجــاورة لهــا،
 باإلضافــة إلــى املســاعدة يف اإلبقــاء علــى الدوريــن التاريخــي والثقــايف الذيــن يضطلــع بهمــا حــرم اجلامعــة مبيــدان التحريــر، وحتويــل

حــرم اجلامعــة بالقاهــرة اجلديــدة إلــى قبلــة للثقافــة يف مصــر واملنطقــة العربيــة.

 ويف عــام 201٨، تضافــرت جهــود مبــادرة اجلــوار مــع شــركة تعميــر، وهــي شــركة للتطويــر العقــاري، وجهــاز القاهــرة اجلديــدة إلقامــة
 مســابقة لطــاب اجلامعــة البتــكار تصميمــات لتجميــل بــرج امليــاه املوجــود خــارج احلــرم اجلامعــي بالقاهــرة اجلديــدة وحتويلــه لعمــل

 فنــي. وقــد تنافســت فــرق مــن طــاب اجلامعــة، حتــت إشــراف أعضــاء هيئــة التدريــس، إلعــداد تصميــم مبتكــر ألول بــرج ميــاه يتــم
جتميله يف مصر.

إحياء منطقة وسط القاهرة
 تشــارك اجلامعــة لكونهــا ثالــث أكبــر مالــك ملجموعــة مــن املبانــي التاريخيــة مبنطقــة وســط القاهــرة يف خطــة التطويــر الشــامل التــي
 أطلقتهــا اللجنــة الرئاســية إلحيــاء العاصمــة التاريخيــة وإحيــاء القاهــرة اخلديويــة يف منطقــة وســط القاهــرة. وتتعــاون اجلامعــة مــع
 مكتــب محافــظ القاهــرة إلطــاق مجموعــة مــن املبــادرات املجتمعيــة، وقامــت باســتضافة اللجنــة يف املكاتــب التاريخيــة اخلاصــة برؤســاء
 اجلامعــة بحرمهــا مبيــدان التحريــر. وقــد أســفر هــذا التعــاون عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم بــني اجلامعــة ومحافظــة القاهــرة اتفقتــا فيهــا

املؤسســتان علــى دعــم األنشــطة ذات الفائــدة املتبادلــة للطرفــني يف منطقــة وســط القاهــرة.
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التعاون البحثي واألكادميي
 معمــل عبــد اللطيــف جميــل ملكافحــة
 الفقــر: إجــراء األبحــاث للحــد مــن الفقــر

وخلــق فــرص العمــل
ماساتشوســتس  الفقــر مبعهــد  ملكافحــة  اللطيــف جميــل  عبــد  معمــل  أقــام 
ــة إدارة األعمــال باجلامعــة يف عــام 201٦ بهــدف  ــا شــراكة مــع كلي للتكنولوجي
إطــاق عــدة مشــروعات بحثيــة للحــد مــن الفقــر وخلــق فرصــاً للعمــل يف مصــر. 
إحــدى تلــك املشــروعات بعنــوان »حتســني احلمايــة االجتماعيــة«، حيــث قــام 
معمــل عبــد اللطيــف جميــل ملكافحة الفقر - مصر مبشــاركة مؤسســة ســاويرس 
ــاء املــوارد عبــر املجتمعــات BRAC لتقــدمي  للتنميــة االجتماعيــة ومنظمــة بن
منهــج التــدرج وهــو منهــج يعنــي بتنفيــذ تدخــات تدريجيــة بهــدف حتســني 
ــام  ــد مصــر. ق الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي لألســر شــديدة الفقــر بصعي
باحثــو املعمــل بتقييــم التأثيــر والتكلفــة اخلاصــة بتطبيــق البرنامــج علــى األســر 
املصريــة الفقيــرة يف محافظتــي ســوهاج وأســيوط. وقــد ســاعدت نتائــج هــذا 
التقييــم يف توجيــه جهــود وزارة التضامــن االجتماعــي جتــاه الفئــات األكثــر 

ــاً. ــاً واقتصادي تهميشــاً اجتماعي

جلهــاز دعمــاً  الفقــر  ملكافحــة  جميــل  اللطيــف  عبــد  معمــل  مشــروعات  مــن  مشــروعان   يقــدم 
 تنمية املشروعات املتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر. يضيــف املشــروع األول للجهــود املتواصلــة التــي
 تبذلهــا مصــر يف مجــال التعليــم الرســمي مــن أجــل التوظيــف وذلــك مــن خــال تقييــم تأثيــر التدريــب املهنــي
 وتقــدمي املشــورة املهنيــة. ُقــِدم املشــروع مــن قبــل منظمتــني غيــر حكوميتــني ومت متويلــه مبنحــة مــن االحتــاد
 األوروبــي وتقدميــه جلهــاز تنمية املشروعات املتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر مبوجــب املكــون الثالــث
 مــن برنامــج املشــروع الطــارئ لاســتثمار يف التوظيــف لعــام 2013. تقــدم الدراســة أولــى األدلــة التجريبيــة
 حــول فعاليــة تدخــات التوظيــف يف مصــر، والعديــد مــن أولــى االختبــارات علــى مســتوى العالــم والتــي تقيــم
 آثــار تقــدمي اخلدمــات االستشــارية علــى الباحثــني عــن عمــل. أمــا املشــروع الثانــي، فهــو شــراكة مــع منظمــة
 العمــل الدوليــة يف قيــادة مشــروع بحثــي واســع النطــاق لتقييــم تأثيــر معــارض التوظيــف علــى قــدرة الشــباب
 املصــري علــى تأمــني فــرص للعمــل. ستســاعد نتائــج البحــث كل مــن اجلهــاز واجلامعــة علــى تطويــر معــارض
 التوظيــف اخلاصــة بهمــا. ومبوجــب هــذا التعــاون احلكومــي، تشــارك اجلامعــة العديــد مــن املنظمــات التــي
 تعقــد معــارض وظيفيــة وتشــجع علــى توظيــف الشــباب، حيــث شــاركت اجلامعــة يف ثاثــة معــارض أخــرى علــى

ــل يف عــام 201٩. األق
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بناء القدرات املؤسسية جلامعة األزهر
يف عــام 201٨، قامــت كليــة إدارة األعمــال باجلامعــة بتدريــب 50 عميــداً مشــاركاً مــن جامعــة األزهــر مــن 
 Learn, Engage, Articulate and Deploy خــال برنامــج تعلــم وشــارك وعبــر وأحــدث التغييــر
L.E.A.D.( Change Program(. وقــد زود البرنامــج هــؤالء العمــداء املشــاركني بــاألدوات الازمــة للتعلــم 
واملشــاركة والتعبيــر ونشــر ثقافــة التغييــر يف بيئــة عملهــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام برنامــج القــادة الناشــئني، 

ــة، بتدريــب 25 موظــف مــن املــدراء املتوســطني. ــة والقيادي ــر املهــارات اإلداري املعنــي بتطوي

دعم الشركات املصرية الناشئة

 AUC Venture Lab تعــد حاضنــة األعمــال باجلامعــة األمريكيــة بالقاهــرة
)VLab(  أول حاضنــة أعمــال جامعيــة يف مصــر وهــي احلاضنــة الرائــدة يف دعــم 
منــو الشــركات الناشــئة يف أفريقيــا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. 
تتمثــل مهمــة حاضنــة األعمــال يف مســاعدة الشــركات الناشــئة املصريــة علــى 
تســويق حلولهــا املبتكــرة واإلســهام يف إعــاء القــدرة التنافســية والنمــو االقتصادي 
يف مصــر. كمــا يوفــر منصــة للتعلــم والبحــث والتواصــل بــني مجتمــع اجلامعــة 
ورواد األعمــال. منــذ عــام 2013، قامــت حاضنــة األعمــال برعايــة أكثــر مــن 
150 شــركة ناشــئة يف قطاعــات متعــددة وإمدادهــم بأكثــر مــن 1٧00 ســاعة مــن 
التوجيــه والتدريــب. وقــد بلــغ حجــم االســتثمارات املوجهــة للشــركات احملتضنــة 
ــق أكثــر مــن 550 فرصــة  ــاً، هــذا باإلضافــة خلل ٨٩1 مليــون جنيــه مصــري حالي

عمــل، وحتقيــق إيــرادات تقــدر بقيمــة 21٦ مليــون جنيــه مصــري.

برنامج رواد 2030 لريادة األعمال

 عقــدت كليــة إدارة األعمــال باجلامعــة شــراكة مــع برنامــج رواد 2030 لريــادة
 األعمــال والتابــع لــوزارة التخطيــط واملتابعــة واإلصــاح اإلداري لتدريــب 100
 مــن شــباب رواد األعمــال املصريــني وذلــك يف أكتوبــر 201٨. يتألــف البرنامــج
ــي مــن ــارات يف املجــال والت ــة وامله ــاء املعرف ــان لبن ــني تهدف ــي مــن مرحلت  التدريب
 شــأنها مســاعدة رواد األعمــال يف إطــاق مشــروعاتهم اجلديــدة وإدارة أعمالهــم

ــة. بفعالي

3435



التطوير املهني للمعلمني
يف إطــار الشــراكة املســتدامة مــع إدارة حلــوان التعليميــة، قــام برنامــج املشــاركة املجتمعيــة األكادمييــة باجلامعة 
باســتضافة أربــع دورات مــن دورات التدريــب املهنــي ملعلمــي املــدارس واإلداريــني العاملــني يف املــدارس التابعــة 
إلدارتــي حلــوان واملعصــرة التعليميــة بــني عامــي 2015 و201٧. وبنــاًء علــى طلــب وزارة التربيــة والتعليــم 
املصريــة، قــام ممثلــون مــن كل مــن قســم تدريــس اللغــة اإلجنليزيــة ومركــز التعلــم والتدريــس باجلامعــة بتطويــر 
منهــج مصَمــم خصيصــاً لــكل برنامــج تدريبــي علــى حــدة مــع التركيــز علــى اللغــة اإلجنليزيــة وأفضل املمارســات 

والطــرق املتبعــة يف التدريــس واســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات يف الفصــل الدراســي.

تدريب العاملني يف التلفزيون املصري 
بنــاًء علــى طلــب التلفزيــون املصــري، قــام قســم الصحافــة واإلعــام بكليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة 
باجلامعــة يف نوفمبــر 201٦ بعقــد دورات تدريبيــة باجلامعــة بهــدف التطويــر املهنــي لعــدد 20 صحفيــاً ومذيعــاً 
ومخرجــاً وناشــراً وغيرهــم مــن العاملــني يف التليفزيــون املصــري. تضمــن التدريــب مجموعــة مــن املبــادئ 
وأفضــل املمارســات، وجلســات تدريبيــة عــن أساســيات إعــداد التقاريــر الصحفيــة والتلفزيونيــة وكتابتهــا، 
والتعريــف بأخــاق املهنــة، باإلضافــة إلــى اإلشــارة إلــى الــدور الــذي تلعبــه وســائل التواصــل االجتماعــي 
ــة  ــة كتاب ــة، وكيفي ــة يف وســائل اإلعــام املختلف ــر اإلخباري ــة التقاري ــة كتاب ــم كيفي ــني، وتعلي بالنســبة للصحفي
األخبــار والتقاريــر التــي تصــدر عبــر شــبكة اإلنترنــت. ويف عــام 201٧ واســتجابة لطلــب مــن التليفزيــون 
املصــري، أعــد برنامــج املشــاركة املجتمعيــة األكادمييــة دورة تدريبيــة باللغــة االجنليزيــة جتمــع بــني مهــارات 
اللغــة واســتخدامها يف أغــراض خاصــة بهــدف تنميــة مهــارات احملادثــة باللغــة اإلجنليزيــة. جــاء هــذا التدريــب 
كمنحــة ســخية مــن عضــو البرملــان املصــري إســماعيل نصــر الديــن، وقــد ُعِقــد يف فبرايــر ومــارس مــن عــام 

ــاً ومذيعــاً ومخرجــاً وناشــراً. 201٨ حيــث مت تدريــب 20 صحفي

دعم مجال األعمال املصري وتعزيز 
مهارات خبراء األعمال املصريني

البرامج التنفيذية لكلية إدارة األعمال باجلامعة

ــة ودبلومــات مهنيــة مصممــة خصيصــاً  ــة إدارة األعمــال برامــج تنفيذي تقــدم كلي
ــة مــن مراحــل حياتهــم املهنيــة. خــال  إلثــراء ومتكــني املتخصصــني يف كل مرحل
العــام الدراســي 201٨ - 201٩، التحــق 2500 متخصــص يف املجــال ببرامــج 
التقــدمي املفتــوح البالــغ عددهــا 1٧ برنامجــاً يف مجــاالت متنوعــة لتشــمل اإلدارة 
املتقدمــة، والتمويــل املصــريف، وإدارة املستشــفيات، واملــوارد البشــرية، والتســويق 

واملبيعــات، وغيرهــا.

كمــا حتــرص كليــة إدارة األعمــال علــى إقامــة شــراكات طويلــة األمــد مــع الشــركات 
املصريــة. وقــد احتفلــت مؤخــراً مبــرور 15 عامــاً علــى دعــم حديــد عــز، وهــو 
التعــاون الــذي أســهم يف تنميــة مهــارات وبنــاء قــدرات أكثــر مــن 500 موظــف. كمــا 
دعمــت الكليــة البنــك األهلــي املصــري علــى مــدار 1٦ عامــاً يف بنــاء قــدرات أكثــر 

مــن ٦50 مشــارك.
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برنامج التطوير املهني مبركز كمال أدهم
ــة  ــة والرقمي ــة التلفزيوني ــال أدهــم للصحاف ــز كم ــة، أنشــأ مرك ــود املشــاركة املجتمعي ــق جه ــة لتعمي يف محاول
برنامــج التطويــر املهنــي، حيــث أطلــق مجموعــة متنوعــة مــن املبــادرات لدعــم قطــاع اإلعــام يف مصــر. يحظــى 
املركــز بدعــم وتأييــد وزارة التعليــم املصريــة، وتعــد رؤيــة املركــز أن املجــال املتنامــي لإلعــام والتعليــم والثقافــة 
الرقميــة مــن املمكــن أن يوفــر وســائل حلمايــة الشــباب يف ســن املدرســة مــن اآلثــار الضــارة لعــدد ال يحصــى مــن 
الرســائل اإلعاميــة التــي يتلقونهــا يوميــاً. وقــد قــام املركــز بتنظيــم ومتويــل ورشــتي عمــل يف مجــال الثقافــة 

اإلعاميــة لتدريــب 42 معلمــاً مدرســياً مــن مصــر يف عــام 201٨.

أجــرى برنامــج التطويــر املهنــي تدريبــاً إعاميــاً ملجموعــة مكونــة من 24 عضواً دبلوماســياً من معهد الدراســات 
الدبلوماســية حــول »كيفيــة مواجهــة وســائل اإلعــام وكيفيــة عقــد املؤمتــرات الصحفيــة« وذلــك خــال ورشــة 

عمــل اســتمرت ثاثــة أيــام يف ســبتمبر 201٦.

ــب 50  ــز بتدري ــام املرك ــم اإلعــام، ق ــى لتنظي ــس األعل ــع املجل ــع م ــول موّق ــى بروتوك ــاًء عل ــام 201٧ وبن يف ع
صحفيــاً مصريــاً اختارهــم املجلــس مــن الصحــف القوميــة واملســتقلة باإلضافــة إلــى القنــوات اإلذاعيــة.

ــد البرنامــج دورات  ــس القومــي للمــرأة، عق ــز واملجل ــني املرك ــاون ب ــول تع ــى بروتوك ــاًء عل ــو 201٧ وبن ويف ماي
ــس. ــدد 2٨ عضــواً يف املجل ــي لع ــة حــول وســائل التواصــل االجتماعــي والتســويق اإللكترون تدريبي
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متكني املرأة من خالل املجلس القومي للمرأة
يف عــام 201٨، أعــدت وحــدة التعليــم التنفيذي بكلية الشــئون الدولية والسياســات 
العامــة برنامجــاً لبنــاء قــدرات القيــادات باملجلــس القومــي للمــرأة بعنــوان »متكــني 
املــرأة«. تدعــم كليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة حقــوق املــرأة والنهــوض 
بوضعهــا يف مصــر وذلــك مــن خــال إتاحــة البرنامــج التدريبــي لألمانــة العامــة 

وأعضــاء املجلــس.

شهادة إدارة اإلعالم
قدمــت وحــدة التعليــم التنفيــذي بكليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة، 
بالتعــاون مــع الرابطــة العامليــة للصحــف وناشــري األنبــاء )وان إفــرا(، برنامــج 
شــهادة إدارة اإلعــام للقيــادات النســائية املســتقبلية يف العالــم العربــي يف عامــي 
201٧ و 201٨. قدمــت اجلامعــة هــذه الشــهادة باللغــة العربيــة، وقــد عــّرف 
البرنامــج املشــاركات مببــادئ اإلدارة األساســية، والتســويق، والترقيــات، واإلدارة 
املاليــة، وإدارة املــوارد البشــرية، والتخطيــط االســتراتيجي مــع مراعــاة املنظــورات 

اجلنســانية.

متكني املرأة من خالل البرملان 
ــة  تعمــل اجلامعــة مــع البرملــان املصــري لدعــم مبــدأ تولــي النســاء مناصــب قيادي
علــى املســتوى السياســي، وقــد قــام برنامــج متكــني املــرأة مــن خــال البرملــان والــذي 
قدمتــه اجلامعــة يف عــام 201٧ بتقــدمي ورش عمــل خاصــة ببنــاء القــدرات بهــدف 
متكــني أعضــاء البرملــان مــن النســاء مــن تولــي مناصــب سياســية هامــة والتأثيــر 
بشــكل فعــال يف عمليــات صنــع القرار.عقــد مركــز كمــال أدهــم للصحافــة الرقميــة 
والتلفزيونيــة برنامجــاً تدريبيــاً لعــدد 1٨ عضــوة يف البرملــان املصــري بعنــوان »كيفية 

مواجهــة اإلعــام«.

دعم األداء البرملاني
ــاء القــدرات اخلاصــة  ــى بن ــي يف عــام 201٨ عل عمــل برنامــج دعــم األداء البرملان
بأعضــاء البرملــان وتطويــر مهاراتهــم وخاصــة يف بعــض املجــاالت الهامــة مثــل 
إدارة الديــن العــام، وإبــرام االتفاقيــات الدوليــة، وقــراءة تقاريــر األعمــال وغيرهــا 
ــط، وجلــان  ــة والتخطي ــة، واملوازن ــع رؤســاء اللجــان االقتصادي ــك بالتنســيق م وذل

املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة وجلنــة الصناعــة بالبرملــان املصــري.
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دبلوماسية فعالة موائمة للقرن احلادي والعشرين
قامــت وحــدة التعليــم التنفيــذي بكليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة 
بنــاًء علــى طلــب معهــد الدراســات الدبلوماســية وبالنيابــة عــن وزارة اخلارجيــة 
ــة مــن البرامــج املتخصصــة يف عامــي 201٦  املصريــة بإعــداد سلســلة متواصل
201٧ والتــي تهــدف إلــى تأهيــل شــباب الدبلوماســيني باملهــارات الازمــة التــي 

ــأدوار قياديــة يف املســتقبل. ــام ب للقي

الدبلوماسية متعددة األطراف واملفاوضات والوساطة
بالتعــاون مــع إدارة الشــئون السياســية بــاألمم املتحــدة، اشــتركت وحــدة التعليــم 
التنفيــذي بكليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة مــع معهــد الدراســات 
الدبلوماســية بــوزارة اخلارجيــة املصريــة لتقــدمي برنامــج الدبلوماســية متعــددة 
ــِرف البرنامــج امللحقــني  األطــراف واملفاوضــات والوســاطة يف عــام 201٨. ويُع
الدبلوماســيني بأساســيات الوســاطة ومنــع النزاعــات التــي اعتمدتهــا األمم 

ــا. املتحــدة وإدارة الشــئون السياســية به

القيادة للتميز احلكومي
عقــدت وحــدة التعليــم التنفيــذي بكليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة 
شــراكة مــع كينجــز كوليــدج بلنــدن ووزارة التخطيــط واملتابعــة واإلصــاح اإلداري 
الســتضافة برنامــج القيــادة للتميــز احلكومــي الــذي مت إطاقــه يف عــام 201٩. 
ــاكل التنظيميــة  ــر الهي ــة مهــارات الوعــي الذاتــي وتأثي ــى تنمي يركــز البرنامــج عل
ــن العديــد مــن املديريــن يف كل وزارة  ومواءمــة النظــم علــى ســير العمــل، ممــا مُيكِّ
إلحــداث تغييــرات يف مؤسســاتهم التــي تقــدم اخلدمــة العامــة. يهــدف البرنامــج 
إلــى زيــادة كفــاءة العمــل احلكومــي مــن خــال االســتثمار يف املــوارد البشــرية 
العــام حتــت مظلــة  بالقطــاع  القيــادة  التميــز يف  الكفــاءات وحتقيــق  وتطويــر 

اســتراتيجية التنميــة املســتدامة 2030 وخطــة اإلصــاح اإلداري يف مصــر.

برنامج تعزيز مبادرات اإلصالح
منــذ عــام 201٧، قدمــت مبــادرات اإلصــاح يف برنامــج تعزيــز اإلصــاح اإلداري 
التدريــب علــى بنــاء القــدرات ملختلــف اإلدارات يف وزارة التخطيــط واملتابعــة 
واإلصــاح اإلداري، والهيئــة املركزيــة للتنظيــم واإلدارة. كمــا تعــاون البرنامــج 
أيضــاً مــع وزارة التخطيــط واملتابعــة واإلصــاح اإلداري واملعهــد القومــي لــإلدارة 
لدعــم مبــادرات اإلصــاح احلكومــي التــي تهــدف إلــى لرفــع كفــاءة األداء وحتســني 
ــع اســتراتيجية  ــادرات م ــني. وتتســق هــذه املب ــة للمواطن ــات املقدم جــودة اخلدم
اإلصــاح اإلداري اخلاصــة برؤيــة مصــر 2030 وقانــون اخلدمــة املدنيــة اجلديــد.
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 تدريب اخلبراء واملهنيني
وتطويرهم

التعليم التنفيذي ملوظفي القطاع العام
 

تعمــل كليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة باجلامعــة 
عــن كثــب مــع عــدد كبيــر مــن املســئولني والعاملــني باحلكومــة 
والقطاع العام، ووســائل اإلعام، واملجتمع املدني، واملؤسســات 
متميــز  تنفيــذي  تدريــب  لتقــدمي  الربحيــة  غيــر  واملنظمــات 
ومتخصــص للطبقــات اإلداريــة العليــا وذلــك مــن خــال برامــج 
التعليــم التنفيــذي التــي تقدمهــا الكليــة. متثــل البرامــج التالــي 
ذكرهــا بعــض البرامــج املصممــة خصيصــاً لتائــم احتياجــات 

مؤسســات القطــاع العــام والهيئــات احلكوميــة املصريــة.
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التعليم من أجل التغيير: التعليم من أجل التنمية املستدامة يف املدارس احلكومية 
قــام مركــز األبحــاث التطبيقيــة للبيئــة واالســتدامة باجلامعــة بإطــاق مبــادرة إديوكامــب يف عــام 2010 وذلــك متاشــياً مــع رؤيــة مصــر 2030، 
وهــي مبــادرة تهــدف إلــى تقــدمي يــد العــون إلــى املناطــق العشــوائية مبصــر مــن خــال تنفيــذ بعــض األنشــطة اخلاصــة بتطويــر القــدرات 
والتعريــف باملفاهيــم األساســية اخلاصــة باالســتدامة يف املــدارس املصريــة. وقــد أُطلــق EduCamp I عبــر تعــاون 1٩ شــريكاً مــن بينهــم 

جامعــات أوروبيــة ومكتبــة اإلســكندرية. مت اعتمــاد املبــادرة مــن قبــل األكادمييــة املهنيــة للمعلمــني وبرنامــج تدريــب املعلمــني.

 EduCamp II يف عــام 2014، قــام مركــز األبحــاث التطبيقيــة للبيئــة واالســتدامة بتنفيــذ مشــروع EduCamp مــع جنــاح املرحلــة األولــى مــن
لتعزيــز التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة كأداة ملواجهــة التحديــات يف املناطــق العشــوائية. مــن خــال EduCamp II، مت إعــداد برنامجــاً 
تعليميــاً وترفيهيــاً صيفيــاً لألطفــال والشــباب والنســاء يف منطقــة الــوراق، وهــي منطقــة عشــوائية يف اجليــزة. يف عــام 201٧ - 201٨، أطلــق 
املركــز مشــروع EduCamp III: مــدارس 2030 وذلــك لتطويــر املــدارس يف املناطــق العشــوائية لتحقيــق األهــداف التعليميــة الســتراتيجية 
ــة، واكتظــاظ  ــة التحتي ــر البني ــة يف فق ــة، املتمثل ــدارس احلكومي ــى حتســني ظــروف امل ــادرة إل ــة املســتدامة مصــر 2030. تســعى املب التنمي
الفصــول الدراســية، وتدنــي جــودة التدريــس، والعنــف. يركــز املشــروع علــى األطفــال والشــباب واألطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة والنســاء 
واألمهــات يف املنطقــة. وقــد مت تنفيــذ املشــروع يف مدرســتني يف بــوالق الدكــرور وهمــا: مدرســة محمــد فــاروق وهــدان اإلعداديــة ومدرســة 

جمــال عبــد الناصــر االبتدائيــة.

تشجيع برامج التعلم املجتمعي يف 
اجلامعات احلكومية

يف إطار تعزيز التعلم املجتمعي واملشاركة املدنية يف اجلامعات 
املصريــة، أجــرى مركــز جــون د. جرهــارت للعطــاء االجتماعــي 
واملشــاركة املدنيــة واملســئولية االجتماعيــة باجلامعــة عــدداً 
مــن ورش العمــل ألعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــات أســيوط، 
ــورش  ــزت ال ــوادي يف أغســطس 201٧. رك ــوب ال ــا وجن واملني
املناهــج، وحتديــد  املجتمعــي يف  التعلــم  علــى أهميــة دمــج 
تصميــم  وبكيفيــة  بــه،  اخلاصــة  املختلفــة  االســتراتيجيات 
برامــج التعلــم املجتمعــي، وتقــدمي االســتراتيجيات اخلاصــة 

بإقامــة الشــراكات التــي مــن شــأنها تفعيــل تلــك البرامــج.
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دعم مهارات التوظيف يف اجلامعات احلكومية
قامــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة بإبــرام اتفاقيــة تعــاون مــع اجلامعــة يف 201٧، ومنحــت مــن خالهــا 
اجلامعــة حــق إنشــاء مراكــز مهنيــة باجلامعــات وإدارتهــا وذلــك يف كافــة اجلامعــات احلكوميــة علــى مســتوى 
اجلمهوريــة. ومنــذ يوليــو 201٨، قامــت جامعــات املنيــا وبنــي ســويف واملنصــورة ومدينــة الســادات واإلســكندرية 
وســوهاج بإطــاق املراكــز املهنيــة اخلاصــة بهــا. وعلــى مــدار أربــع ســنوات هــي عمــر املشــروع، تكــون اجلامعــة 
ــى  ــة موزعــة عل ــة يف نحــو 12 جامعــة حكومي قــد انتهــت مــن تأســيس 20 مركــزاً مســتداماً مــن املراكــز املهني

صعيــد مصــر، والدلتــا، والقاهــرة الكبــرى.

ومــن أجــل ضمــان اســتدامة وفعاليــة هــذه املراكــز، يقــوم مركــز االستشــارات املهنيــة باجلامعــة بتدريــب حوالــي 
140 موظــف بهــذه املراكــز لتقــدمي خدمــات التوظيــف واالستشــارات املهنيــة واكتســاب املهــارات اخلاصــة بســوق 
العمــل وذلــك لنحــو مليــون طالــب، مبــا يف ذلــك الطــاب مــن ذوي االحتياجات اخلاصــة. وتقوم املراكــز، بالتعاون 
مــع إدارات اجلامعــات املختلفــة والشــركاء يف عمليــة التدريــب، بتقــدمي تدريــب شــامل لطــاب اجلامعــات 
الكتســاب املهــارات اخلاصــة بســوق العمــل، واحلصــول علــى التدريــب الفنــي، وترســيخ مبــادئ ريــادة األعمــال 

ملــا يزيــد عــن 50,000 طالــب جامعــي.

ومــن خــال إطــاق تلــك املراكــز املمولــة مــن قبــل الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، تســتفيد اجلامعــة مــن 
خبراتهــا الســابقة والنجــاح الــذي حققتــه يف مشــروع مراكــز تنميــة املهــارات املهنيــة والتوظيــف. فقــد تأسســت 
ثاثــة مراكــز يعمــل بهــا مقدمــي خدمــات توظيــف مدربــني علــى أعلــى مســتوى يف جامعــة عــني شــمس وجامعــة 
قنــاة الســويس وذلــك يف الفتــرة مــا بــني عــام 2012 وعــام 201٧. فقــد خدمــت املراكــز الثاثــة أكثــر مــن 40,000 

مــن الطــاب.
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1- الشــهادات املهنيــة والدبلومــات والتعليــم املهنــي علــى الطــراز األمريكــي يف العلــوم التطبيقيــة أو 
الفنــون التطبيقيــة. تُِعــد برامــج الشــهادة املهنيــة الطــاب لشــغل وظائــف يف مجــاالت مثــل احملاســبة 
واللوجســتيات والتســويق، بينمــا تؤهــل الدبلومــات الطــاب يف مجــاالت مثــل الترجمــة القانونيــة 

ــة. ــة والترجمــة الفوري واإلعامي

2- تبنــي نهــج التعليــم املدمــج كشــكل جديــد مــن أشــكال تدريــس احملتــوى التعليمــي مبــا يضمــن 
ــل الطــاب 50% مــن املنهج داخل الفصــل و50% عبر اإلنترنت. اســتقالية أكبــر للطــاب، بحيــث يُحصِّ

3- برامــج تدريــب املعلمــني يف بعــض املجتمعــات الريفيــة املختــارة. تصــل هــذه البرامج إلــى املجتمعات 
التــي تعانــي مــن نقــص يف اخلدمــات، مثــل املدرســات الاتــي ال يســتطعن االنتقــال إلــى القاهــرة 
ــن التدريــب، الــذي يُقــدم باللغــة العربيــة ويتنــاول االحتياجــات  حلضــور الــدورات التدريبيــة. مُيِكّ
املجتمعيــة والعمليــة للمشــاركني، املعلمــني خلدمــة مجتمعاتهــم علــى نحــو أفضــل مــن خــال إعمــال 

ــات داخــل الفصــل الدراســي. ــة واإلبداعيــة يف مواجهــة التحدي قدراتهــم الفكري

دعم القدرات البحثية للجامعات 
احلكومية 

يتعــاون مركــز البحــوث االجتماعيــة مــع اجلامعــات املصريــة 
احلكوميــة مــن أجــل دعــم واســتدامة تأثيرهــم يف املجتمــع. علــى 
ســبيل املثــال، يقــدم املركــز أنشــطة تدريبيــة لتحســني القــدرات 
بنــي ســويف  التدريــس يف جامعــات  البحثيــة ألعضــاء هيئــة 
واملنوفيــة وقنــاة الســويس. كمــا تقــدم وحــدة األبحــاث الداخليــة، 
البحــث  منهجيــة  حــول  االستشــارات  املركــز،  أنشــأها  التــي 
التدريــس.  وإحصــاءات لطــاب اجلامعــات وأعضــاء هيئــات 
كمــا أجــرى املركــز عــدداً مــن االســتبيانات بهــدف التعــرف علــى 
التحديــات التــي تواجههــا املجتمعــات وإطــاق مبــادرات التنميــة 
ملواجهتهــا. وأخيــراً، يعمــل املركــز حاليــاً علــى صياغــة مقترحــات 

بحثيــة مشــتركة مــع قســم طــب األســرة بجامعــة املنوفيــة.
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تطوير التعليم املهني الفني مبصر 
يف إطــار جهودهــا لتحقيــق رؤيــة مصــر اخلاصــة بعــام 2030 
وتلبيــة حلاجــة الدولــة إلــى وجــود كــوادر فنيــة مدربــة علــى أعلــى 
مســتوى مــن معلمــني وموظفــني وفنيــني، تعمــل كليــة التعليــم 
املســتمر باجلامعــة علــى إعــداد تدريــب لبنــاء مهــارات العاملــني 
يف القطاعــات التعليميــة والفنيــة واملهنيــة. وتســعى كليــة التعليــم 
املســتمر إلــى وضــع الدارســني علــى أول الطريــق الصحيــح مــن 

أجــل التأهــب للعمــل يف املســتقبل وذلــك عبــر:

تقوم كلية التعليم 
املستمر بتعليم أكثر من  

rدارس
2٥,000 مدرسة للتطوير املهني 

تعمل منها 1٥ مدرسة بكامل طاقتها
يف العام الواحد

ُمعلم بتدريب

مجتمع من الدارسني

مت إنشاء

قام

٤٥

1٥0

٤7

برنامــج إيراســموس+ 2016: تطويــر كليــات التربيــة 
يف اجلامعــات احلكوميــة

اســتناداً علــى جنــاح مشــروع ســابق بقيمــة 3.1 مليــون يــورو ُمنحــت ملعهــد 
الشــرق األوســط للتعليــم العالــي بهــدف تطويــر كليــات التربيــة يف مصــر 
والشــرق األوســط، قــدم االحتــاد األوروبــي منحــة جديــدة بقيمــة ٧50,000 
يــورو للمعهــد وذلــك لتمويــل شــراكة مدرســية - جامعيــة بهــدف إعــداد 
اســتراتيجيات للتطويــر املهنــي لتطويــر كليــات التربيــة واملــدارس التابعــة 
للعديــد مــن الكليــات والتــي يتــم جتريــب هــذه االســتراتيجيات بهــا. وقــد 
تتطلــب األمــر توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع كل مــن وزارة التعليــم العالــي ووزارة 
التعليــم لتنفيــذ املشــروع. ويعــد املشــروع شــراكة حتالفيــة بــني ثمانــي جامعات 
يف أوروبــا ومصــر، وتديــر اجلامعــة هــذا التحالــف مــن خــال معهــد الشــرق 
األوســط للتعليــم العالــي. يشــمل املشــروع تقــدمي اإلرشــاد والتدريــب وتطويــر 
القــدرات وتصميــم املــواد التعليميــة وإقامــة وحــدات ضمــان اجلــودة يف 

ــدارس. امل

1٦1٧



معهد الشرق األوسط للتعليم العالي: اجتاه مستدام ومستمر نحو التغيير
تأســس معهــد الشــرق األوســط للتعليــم العالــي يف عــام 2010، وهــو يتبــع كليــة الدراســات العليــا يف التربيــة باجلامعــة، وقــد كان املعهــد 
ومــا زال مثــاالً يُحتــذى بــه يف إحــداث التطــور واالبتــكار يف مجــال إجــراء إصاحــات شــاملة يف املــدارس واجلامعــات. يعــد معهــد الشــرق 
ــاء القــدرات املؤسســية،  ــر والبحــث وبن ــداع والتغيي ــدة، ويقــف أيضــاً كوعــاء لإلب ــة الرائ ــي مركــز لألبحــاث التعليمي ــم العال األوســط للتعلي
حيــث تتمثــل مهمــة املعهــد يف إجــراء إصاحــات يف العمليــة التعليميــة باملنطقــة. وقــد  قــام بتامــني التمويــل الــازم وقــام بإبــرام شــراكات 
اســتراتيجية علــى مســتويات متعــددة تســمح بإحــداث العديــد مــن االبتــكارات علــى مســتوى مصــر واملنطقــة وهــو مــا يبشــر مبســتقبل واعــد 
وتنميــة مســتدامة يف املنطقــة بأســرها. وقــد دعــم املعهــد إصــاح وتطويــر كليــات التربيــة باجلامعــات املصريــة مــن خــال عــدة ورش عمــل، 
حيــث أُقيمــت ورش العمــل األربــع األولــى لعــدد ٦00 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والعمــداء. كمــا مت تنظيــم أربعــة ورش عمــل أخــرى مــع 
املجلــس األعلــى للجامعــات وكان موضوعهــا التخطيــط والتطويــر. وأصــدر املعهــد كذلــك وثيقــة سياســات اســتراتيجية يف التعليــم، وعــرض 
فيهــا أفضــل التجــارب والبرامــج التــي تنتهجهــا مختلــف املــدارس الفكريــة العامليــة يف مجــال التعليــم. وقــد مت جتريــب هــذه املســالك يف كل 

مــن جامعــة الزقازيــق، وجامعــة عــني شــمس، وجامعــة أســيوط، وجامعــة اإلســكندرية. 

 مبــادرة األبحــاث اإلجرائيــة يف جميــع املــدارس: بنــاء القــدرات مــن خــالل تبنــي اجتــاه متطــور 
يعتمــد يف قياســها علــى الدالئــل واملؤشــرات

ســاهمت مبــادرة األبحــاث اإلجرائيــة يف املــدارس يف تغييــر كافــة البرامــج املطبقــة يف جميــع كليــات التربيــة مبصر، وســاهمت أيضاً يف تزويد 
الطــاب بالقــدرات واألدوات الازمــة للبحــث، والتأكيــد علــى أن يصبــح املعلــم باحثــاً مفكــراً، ودعمــت حركــة إصــاح مســيرة التعليــم مبصــر. 
ومــن خــال املبــادرة، اســتطاع معهــد الشــرق األوســط للتعليــم العالــي الوصــول إلــى تســع كليــات تربيــة و250 متــدرب لكتابــة أطروحــات عــن 
األبحــاث اإلجرائيــة يف اجلامعــات احلكوميــة، كمــا قــام بتطويــر ثاثــة مراكــز للتميــز يف مجــال األبحــاث اإلجرائيــة يف جامعــات أســوان وعــني 
شــمس واإلســكندرية، وأطلــق دورات يف مجــال األبحــاث اإلجرائيــة بجامعــات حلــوان واإلســكندرية. كمــا أســهمت املبــادرة أيضــاً يف إعــداد 

مــواد تدريبيــة معتمــدة مــن قبــل احلكومــة، ووحــدة لألبحــاث اإلجرائيــة يف األكادمييــة املهنيــة للمعلمــني.
ــر املهنــي للمعلمــني. مــن  ــة للمعلمــني يف مصــر يف عــام 200٧، وهــي تعتمــد مقدمــي اخلدمــات وبرامــج التطوي ــة املهني تأسســت األكادميي
خــال وحــدة األبحــاث اإلجرائيــة والتدريــب، قــام معهــد الشــرق األوســط للتعليــم العالــي بتدريــب ٧50,000 معلــم باملــدارس احلكوميــة مــن 

الســاعني للحصــول علــى الترقيــات عبــر إمتــام تدريــب األكادمييــة.
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 اجلامعة شريك فعال يف مسيرة
اإلصالح التعليمي مبصر

تطوير معلمي املدارس 
انطاقــاً مــن إميانهــا الشــديد أن جنــاح الطالــب يف املرحلــة اجلامعيــة يبــدأ بتطويــر نوعيــة التعليــم 
ــة  ــا يف التربي ــة الدراســات العلي ــوم كلي ــة، تق ــة والثانوي ــني االبتدائي ــه يف املرحلت ــذي يحصــل علي ال
ــم  باجلامعــة بالعمــل علــى تطويــر املعلمــني واإلداريــني العاملــني باملــدارس مــن خــال دبلومــة املعل
احملتــرف. ينصــب تركيــز البرنامــج علــى مفهــوم القيــادة التعليميــة، وتطويــر وســائل التعليــم يف 

ــة املراهقــة. املراحــل العمريــة املبكــرة ومرحل

ويعتمــد املجلــس املصــري األعلــى للجامعــات برنامــج دبلومــة املعلــم احملتــرف الــذي يقــدم شــهادة 
متخصصــة للدارســني املتخرجــني مــن مختلــف اجلامعــات تعــادل تلــك التــي يحصــل عليهــا الــدارس 
مــن كليــات التربيــة مبصــر. فضــًا عــن ذلــك، يقــوم معهــد الشــرق األوســط للتعليــم العالــي بالتعــاون 
مــع وزارة التربيــة والتعليــم واألكادمييــة املهنيــة للمعلمــني بتقــدمي الدعــم الفنــي الــازم للمدرســني 

واإلداريــني العاملــني باملــدارس احلكوميــة. 

قدم البرنامج اخلاص 
بدبلومة املعلم احملترف 
باجلامعة تدريبًا لنحو

معلم
معظمهم من معلمي 

املدارس احلكومية

1٥00
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اجلامعة تتصدي لهجرة العقول والكفاءات
جنحــت اجلامعــة منــذ عــام 2011 يف إعــادة أكثــر مــن 52 عضــو 
ــى وطنهــم األم مصــر  ــون باخلــارج إل ــة تدريــس مصــري يعمل هيئ
كأعضــاء  عملهــم  خــال  مــن  هــؤالء،  ويحــرص  أخــرى.  مــرة 
هيئــة تدريــس باجلامعــة، علــى نقــل اخلبــرة واملعرفــة ووجهــات 
النظــر التــي مت اكتســابها خــال مشــوارهم الطويــل إلــى األجيــال 

املســتقبلية وذلــك خلدمــة مصــر. 

وباإلضافــة إلــى اإلصــدارات األصليــة لــدار نشــر اجلامعــة والتــي تصــدر باللغــة اإلجنليزيــة وأحيانــاً باللغــة 
العربيــة، فــإن دار نشــر اجلامعــة تقــوم مبنــح تراخيــص لترجمــة بعــض الكتــب إلــى لغــات أخــرى لتصــل 

املطبوعــات املصريــة إلــى كل ركــن مــن أركان العالــم. 

ــى تأســيس مجتمــع خــاص  ــل عل ــزة نوب ــى جائ ــز عل ــوظ واحلائ ــب محف ــب املصــري جني تعمــل دار الكات
بالتأليــف والتحريــر، وتقــوم بنشــر العديــد مــن اإلصــدارات املطبوعــة والرقميــة والتــي تتضمــن كتــب 
علميــة، وكتــب اخليــال العلمــي، وبعــض الكتــب اخلاصــة بتدريــس اللغــة العربيــة وتاريــخ مصــر، باإلضافــة 

إلــى عــدد مــن اإلصــدارات املتنوعــة.

اعتمــدت وزارة اآلثــار، مــن خــال املجلــس األعلــى لآلثــار، بروتوكــوالً يخــول دار نشــر اجلامعــة احلــق يف 
توريــد كتــب صــادرة عنــه مبكتبــة املتحــف املصــري مبيــدان التحريــر ويعطيهــا احلــق يف توزيــع اإلصــدارات 

اخلاصــة باملجلــس يف جميــع أرجــاء العالــم.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تتبــرع دار نشــر اجلامعــة بالكتــب للمــدارس واملكتبــات واملؤسســات األخــرى يف 
ــع أنحــاء مصــر. جمي
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مت إصدار

كتاب
دار نشــر اجلامعــة تعــرض أمجــاد مصــر 800

علــى العالــم بأســره
تعتبــر دار نشــر اجلامعــة األمريكيــة بالقاهــرة هــي الناشــر األول 
الشــرق  باللغــة اإلجنليزيــة علــى مســتوى  للكتــب األكادمييــة 
األوســط، وتتمثــل مهمتــه يف رســم صــورة صحيحــة لثقافــة 
مصــر والشــرق األوســط حــول العالــم مبــا يتماشــى مــع الــدور 

ــة.  ــه اجلامع ــذي تقــوم ب ــي والتعليمــي ال البحث

٩



 مركز الدراسات العربية باخلارج: خمسون عامًا من التميز يف تدريس اللغة العربية
يعــد مركــز الدراســات العربيــة باخلــارج البرنامــج رقــم واحــد علــى مســتوى العالــم يف تدريــس اللغــة العربيــة وأصولهــا وقواعدهــا منــذ عــام 
1٩٦٧، وقــد جنــح املركــز يف تغييــر األســلوب املتبــع يف تدريــس اللغــة العربيــة بصــورة جذريــة وحتويلــه مــن مجــرد برنامــج ينصــب تركيــزه 
علــى تعليــم الدارســني الكتابــة بالعربيــة إلــى برنامــج يجعــل اللغــة العربيــة لغــة حيــاة ويعلــم الدارســني كيفيــة التحــدث بهــا بشــكل ســليم يف 
حياتهــم اليوميــة بصــورة ســهلة وميســرة علــى مــدار خمســة عقــود. باإلضافــة إلــى دورات اللغــة العربيــة، يقــدم املركــز دورات لغــة مجتمعيــة 
يتعلــم فيهــا الطــاب عبــر التواصــل املجتمعــي ويســاهمون يف تقــدمي اخلدمــة املجتمعيــة وذلــك مــن خــال التدريــب يف منظمــات مثــل مــكان 
وســفرني. وقــد جنــح مركــز الدراســات العربيــة باخلــارج يف تطويــر قــدرة الطــاب األمريكيــني علــى التحــدث باللغــة العربيــة بطاقــة وذلــك 
مــن خــال برنامــج اللغــة العربيــة الريــادي الــذي يقدمــه املركــز. إن البرنامــج الــذي يقدمــه مركــز الدراســات العربيــة باخلــارج باجلامعــة يف 
مصــر، وهــي قلــب العالــم العربــي، ميكــن الطــاب املتميزيــن مــن متابعــة دراســاتهم مــن خــال برامــج زمالــة مدعمــة بالكامــل مــن اجلامعــة.

تدريب لغوي مكثف من الطراز األول
بــدأ تدريــس اللغــة العربيــة كلغــة أجنبيــة يف اجلامعــة منــذ عــام 1٩21، ولكــن شــهد عــام 1٩٦2 بدايــة البرنامــج املكثــف للغــة العربيــة، والــذي 

كان يُعــرف يف هــذا الوقــت باســم مركــز الدراســات العربيــة.
مــا زال البرنامــج املكثــف للغــة العربيــة الــذي تقدمــه اجلامعــة هــو البرنامــج الرائــد يف تدريــس اللغــة العربيــة باملنطقــة، فالبرنامــج يقــدم 
لــكل مــن الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس تعليــم وتدريــب شــامل ومتنــوع يف اللغــة العربيــة وأصولهــا. والبرنامــج معتمــد يف مصــر والواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، ولــه تاريــخ حافــل بالتميــز ميتــد علــى مــدار عقــود طويلــة. وقــد اجتــذب برنامــج اللغــة العربيــة هــذا آالف مــن الطــاب 

والباحثــني مــن مختلــف أنحــاء العالــم لدراســة اللغــة العربيــة تفصيــًا.

برامج لدراسة اللغة العربية مصممة خصيصًا ألعضاء السلك الدبلوماسي
تأســس البرنامــج يف عــام 200٨، ويعــد برنامــج اللغــة العربيــة للدبلوماســيني هــو البرنامــج اجلامعــي الوحيــد يف العالــم العربــي املتخصــص 
يف تدريــس اللغــة العربيــة للدبلوماســيني مــن جميــع أنحــاء العالــم. وقــد تأســس البرنامــج اســتجابة لطلــب كثيــر مــن الدبلوماســيني األجانــب 
الراغبــني يف دراســة اللغــة العربيــة يف مصــر. وقــد حقــق البرنامــج منــواً ملحوظــاً منــذ إنشــائه، وهــو يتطــور بصــورة منتظمــة حيــث يقــدم 
اآلن دروســاً مكثفــة يف اللغــة العربيــة لنحــو 35 دبلوماســياً. وقــد ضــم البرنامــج دبلوماســيني مــن الهنــد واليابــان والواليــات املتحــدة األمريكيــة 

وفرنســا وســنغافورة وكنــدا وأســبانيا.
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ــرة  ــة بالقاه ــة األمريكي اجلامع
تأتــي بالعالــم مــرة أخــرى ملصــر

اجلامعــة نقطــة التقــاء محوريــة لدارســي 
اللغــة العربيــة

تلتــزم اجلامعــة باحلفــاظ علــى هويتهــا بأنهــا اجلامعــة العامليــة 
األولــى علــى أرض مصــر وكأفضــل مــكان يف العالــم لدراســة 
اللغــة العربيــة. وتعتبــر البرامــج احملوريــة التاليــة هــي األكثــر 

ــق هــذه املهمــة. ــراً لتحقي تأثي
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ــى تأسيســها يف مصــر. ونحــن  ــة عل ــرى املئوي ــام 2019 بالذك ــة بالقاهــرة يف ع ــة األمريكي ــل اجلامع حتتف
كجامعــة نعمــل دائمــاً علــى االحتفــاء باملاضــي والتطلــع إلــى املســتقبل، ومــن ثــم فــإن رؤيتنــا اخلاصــة باحلفــاظ 
علــى هويتهــا كجامعــة عامليــة علــى أرض مصــر كانــت وســتظل أبــداً واضحــة جليــة. وعلــى مــدار قــرن مــن 
الزمــن، جنحنــا يف احلفــاظ علــى أفضــل قيمــة وميــزة تنافســية لدينــا أال وهــي هويتنــا العامليــة التــي بُنيــت 
علــى قــدرة اجلامعــة علــى اجتــذاب العالــم إلــى قلــب مصــر. طاملــا كانــت اجلامعــة بوابــة تتيــح تبــادل اخلبــرات 
والثقافــات والعلــوم واألفــكار مــن وإلــى مصــر مــع مختلــف بلــدان العالــم. وقــد وضعــت اجلامعــة دائمــاً نصــب 
أعينهــا خدمــة مصــر والعمــل علــى رفعــة شــأنها مــن خــال إتاحــة برامــج خاصــة بتنميــة املجتمــع وبنــاء 
القــدرات والتــي تقــوم اجلامعــة بتنفيذهــا يف كل شــبر مــن مصــر، فضــًا عــن جهودهــا احلثيثــة لتنشــئة أجيــال 

تتمتــع بقــدر كبيــر مــن العلــم واملعرفــة ولديهــا القــدرة علــى االبتــكار واإلبــداع والعمــل.

ــا صراعــات  ــا هن ــد عاصرن ــا. وق ــى خدمته ــن عل ــر مــن 100 عــام نعمــل جاهدي ــذ أكث نتواجــد يف مصــر من
إقليميــة، وثــورات، والعديــد مــن األزمــات االقتصاديــة، ووجدنــا أن هــذا البلــد يتمتــع بقــدر كبيــر مــن القــوة 
والقــدرة علــى التحمــل والتغلــب علــى الصعــاب والتقــدم، ونحــن نشــهد لــه بذلــك. لــدى مصــر قــدرة هائلــة 
علــى البقــاء واالســتمرار، ولهــا ثقافــة وحضــارة قدميــة قــدم التاريــخ. فقــد بــدأت قصــة البشــرية مــن هنــا علــى 
ضفــاف النيــل، ومصــر متتلــك الكثيــر والكثيــر مــن املقومــات احلضاريــة والتاريخيــة، ولهــا تاريــخ غنــي وطويــل 
حتكيــه األجيــال املتعاقبــة وتقدمــه للعالــم بأســره. ونحــن كجامعــة نحــاول دعــم قــدرة مصــر علــى االســتمرار 

يف القيــام بدورهــا التنويــري الرائــد وإبقــاء بابهــا مفتوحــاً للعالــم اخلارجــي دائمــاً وأبــداً.

فرانسيس ريتشياردوني
رئيس اجلامعة األمريكية بالقاهرة

رسالة من رئيس اجلامعة
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