IN SERVICE
OF EGYPT
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In 2019, The American University in Cairo will celebrate its 100th

anniversary. Honoring our past and looking to the future, our vision for
sustaining AUC’s identity as Egypt’s global University is 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
has powerfully attracted the world to come to Egypt. AUC has always
been a two-way portal, facilitating the exchange both to and from Egypt:
of people, their knowledge and ideas. The service of Egypt is built into
the University’s mission, not only through community development and
capacity-building programs nationwide, but also by producing an educated
workforce of creative, innovative and action-oriented citizens.
We have been here for almost 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 that we can
bear witness to. 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 is 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

1500

FELLOWS
GRADUATED
from CASA
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BRINGING THE WORLD
BACK TO EGYPT
AUC: A GLOBAL FOCAL POINT FOR
ARABIC LEARNERS
AUC is committed to upholding 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: 50 YEARS OF TRANSFORMATIVE
ARABIC TEACHING
The world’s premier, full-immersion Arabic-language program, AUC’s Center for Arabic
Study Abroad (CASA) has radically transformed the way Arabic is taught from being merely
focused on the written form to a spoken living language. Every year, for more than five
decades, CASA has helped 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 Egypt — the heart of the Arab world — ensures that highly talented and
committed students are able to pursue their studies through fully funded fellowships.

FIRST-RATE INTENSIVE LANGUAGE TRAINING
The Arabic Language Intensive Program (ALIN) at AUC continues to be the region’s leading
academic center for the study of Arabic, providing both students and faculty with the most
comprehensive and diversified Arabic language instruction and training worldwide. It is
fully accredited in Egypt and the United States, with an 80-year history of excellence. ALIN
has attracted thousands of students and scholars over the years 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) is the only
university program in the Arab world specializing in the study of Arabic for diplomats from
around the globe. The program conception came in response to the increase in the number
of foreign government officials seeking high-quality and intensive Arabic language training
in Egypt. ALID has grown steadily, now providing professional and fully customizable
intensive Arabic courses to more than 35 diplomats from the United States, Canada, Japan,
Singapore, India, France and Spain.
6
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800
TITLES

IN PRINT
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AUC PRESS: SHARING EGYPT’S GLORIES
WITH THE WORLD
The American University in Cairo Press (AUC Press) is the Middle
East’s leading English-language academic book publisher on a
mission to provide an accurate depiction of the Egyptian and Middle
Eastern cultures to a global readership in line with the main teaching
and research interests of AUC.
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In addition to AUC Press originals, published in English and Arabic, AUC Press
licenses 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 historic ties with the Ministry of Tourism and the Ministry of
Culture, and is currently working with the governorate of Luxor on the forthcoming
Luxor Book Fair.
AUC Press has sent selections of its publications to Egyptian President Abdel
Fattah El Sisi, as well as the Ministry of Foreign Affairs for display in Egyptian
embassies abroad.
The publishing house has also donated 17 sets of publications on Egyptology and
other disciplines to the Ministry of Antiquities for display in their libraries and for
use by museum staff and inspectorates throughout Egypt. The ministry approved
a protocol permitting AUC Press to supply books to the Egyptian Museum
bookstore and assigning the publishing house the right to distribute ministry
publications worldwide.
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COMBATING BRAIN DRAIN WITH
BRAIN GAIN
Since 2011, Egypt’s global University has managed to attract an
estimated 46 Egyptian faculty members working abroad back
to their home country. As members of the AUC faculty, they are
imparting 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

1,500

TEACHERS

most from Egyptian
public schools
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AUC: AN ACTIVE PARTNER IN
NATIONAL EDUCATION REFORM
AUC AND SCHOOL TEACHER REFORM
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 its Professional Educators
Diploma (PED) Program. The program focuses on educational leadership, early
learner and adolescent learner education. The PED program is accredited by
Egypt’s Supreme Council of Universities offering a nationally recognized Post
Graduate Diploma in Education equivalent to those offered at Egyptian faculties
of education.
Additionally, the University is currently collaborating 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 by our educators.
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THE MIDDLE EAST INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION:
A SUSTAINABLE AND ONGOING MOVEMENT TOWARD
CHANGE
Founded in 2010, the Middle East Institute for Higher Education (MEIHE) under AUC’s
Graduate School of Education, has been a pacesetter in innovations in both school and
university reform. MEIHE is a hub for educational research, innovation, transformation,
inquiry and institutional building with a mission to accompany educational reform in the
region while rendering higher education relevant to school and classroom improvement.
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 INITIATIVES SUPPORTING EDUCATIONAL REFORM IN EGYPT INCLUDE:
National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education
MEIHE is reviewing the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of
Education’s (NAQAAE) quality assurance standards and indicators for schools seeking
accreditation — particularly international schools — and has plans to offer direct support of
the school accreditation process in the future.
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 towards school-based
reform. Through ARAS, MEIHE has designed and developed training materials in Arabic for
students in nine faculties of education across Egypt.
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400

GRADUATE STUDENTS

of education, practitioners
in schools, faculty members
and policymakers trained on
action research

Professional development
and school-based reform of

100

SCHOOLS IN EGYPT
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SCE educates
more than

25,000
STUDENTS
each year
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TRANSFORMING TECHNICAL VOCATIONAL
EDUCATION IN EGYPT
Recognizing a need for well-trained and skilled technicians and
fulfilling Egypt’s 2030 vision, AUC’s School of Continuing Education
(SCE) offers an American-style vocational education in the form of
associate degrees in applied sciences or applied arts. By offering
comprehensive programs combining advanced academic instruction
and practical application, SCE aims to place students on the path
toward a more “job-ready” future.
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The three ECDCs are now
equipped with certified
career development
facilitators and have
provided career and
recruitment services to
more than

40,000
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REINFORCING CAREER EDUCATION AND
RAISING EMPLOYABILITY OF EGYPTIAN PUBLIC
UNIVERSITY STUDENTS
The United States Agency for International Development (USAID) has awarded
AUC the execution and management of the University Centers for Career
Development (UCCD) project in Egyptian public universities. By September
2021, AUC will have established 20 sustainable UCCDs in 12 public universities
in the areas of Upper Egypt, Delta and Greater Cairo.
The AUC Career Center will provide capacity building for 136 UCCD staff
members, conducting training on a wide spectrum of career and recruitment
services to serve around one million students — including students with
disabilities. 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, technical training and
entrepreneurship helping more than 50,000 university students enhance their
employability skills.
In implementing the UCCD program, AUC capitalizes on its successful previous
experience working on the Employability and Career Development Centers
(ECDC) project, also funded by USAID, where AUC had established three
Employability and Career Development Centers at Ain Shams and Suez Canal
Universities between 2012 and 2017.
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LEARNING FOR CHANGE: SUSTAINABLE
DEVELOPMENT EDUCATION IN PUBLIC SCHOOLS
In line with Egypt’s 2030 vision, the Center for Sustainable Development (CSD)
created EduCamp — an initiative that aims to help informal areas in Egypt
through capacity-development activities — to introduce basic sustainability
concepts, from renewable energy to biodiversity, to public schools nationwide.
In a consortium of 19 partners, including several European universities and
the Bibliotheca Alexandrina, CSD reviewed Egyptian public school curricula
based on international best practices for sustainable development education,
developed school kits and teacher guidelines, developed teacher trainers, and
extended the pilot program to include two additional phases between 2009
to 2017.
The project established centers of excellence at seven Egyptian universities.
The Professional Academy of Teachers accredited the centers as well as the
teachers training program, which trains teachers on the developed tools and
methodologies. Pilot implementations have commenced in several schools in
Al-Warraq with promising results. The next step will be to establish a model
School of 2030.
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AUC EXPERT TRAINING
AND DEVELOPMENT
EXECUTIVE EDUCATION FOR PUBLIC
SECTOR PROFESSIONALS
In an age of rapid technological advancement, the demand for
expertly trained executives has grown exponentially and leadership
has never been more important. AUC’s School of Global Affairs and
Public Policy works with professionals in government and public
sectors, media, civil society and nonprofit institutions to provide
top-level management with professional executive training through
the GAPP Executive Education programs. Following are some of the
programs designed for Egyptian public sector institutions.
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Strengthening Reform Initiatives Program
The Strengthening Reform Initiatives Program supports government
reform initiatives to improve efficiency and citizen-friendly services.
Through supporting administrative reform, the program works to
transform personnel departments to human resource departments
in the public sector. Between December 2016 and November 2017,
GAPP Executive Education has offered training workshops to the
program’s operational team and to selected members of the human
resources and reform departments at the Ministry of Planning,
Monitoring and Administrative Reform, and the Central Agency for
Organization and Administration.
Effective Diplomacy for the 21st Century
In response to a request by the Institute for Diplomatic Studies, and
on behalf of the Egyptian Foreign Ministry, GAPP Executive Education
developed a second customized series of modules aimed at preparing
young Egyptian diplomats for future leadership roles.
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Empowerment of Women Through Parliament
Today, women hold more seats in parliament than ever before in the
history of Egypt. Working with the Egyptian parliament for over a year
to support this new generation of female leaders in Egyptian politics,
AUC’s Empowerment of Women Through Parliament program offered
capacity-building workshops designed to empower female Members
of Parliament to effectively advocate for policy and inﬂuence decisionmaking processes.
Supporting Parliamentary Performance
This program builds the capacities of Members of Parliament in the
areas of managing public debt, international agreements, reading
business reports and other topics in coordination with the heads of
the economics, budget and planning, small and medium enterprises
and industry committees.
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PROMOTING THE EMPLOYABILITY OF EGYPTIAN YOUTH
Complementing Egypt’s continuous efforts to enhance formal career education, AUC
currently supports the Micro, Small and Medium Enterprise Development Agency through
collaborative research on employment.
AUC’s School of Business in partnership with the Micro, Small & Medium Enterprise
Development Agency, the Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab and the International
Labour Organization is leading a large-scale research project to evaluate the impact of
domestic job fairs on the ability of Egyptian youth job seekers to secure employment.
The research findings will help the MSME Development Agency and AUC enhance their
respective national job fair programs.

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 how to exploit it, the TTO supports research at all stages and helps establish
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.
AUC is currently on the Academy of Scientific Research & Technology’s assessment
and monitoring committee to track the progress of all Technology Innovation
Commercialization Offices.
27
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RESEARCH AND ACADEMIC
COOPERATION
AUC’S NEIGHBORHOOD INITIATIVE:
FOSTERING COMMUNITY CONNECTIONS
The Neighborhood Initiative is AUC’s community engagement
project aimed at establishing an official entity 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 help strengthen and align the
University’s strategic objectives with those of its neighbors; to help
maintain the historical and cultural role of AUC Tahrir Square; and
to establish the New Cairo campus as a public cultural resource.
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REVITALIZING DOWNTOWN CAIRO
As the third largest holder of historical properties in the area of downtown Cairo,
AUC is taking part 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. AUC hosts the committee’s office at our historic Tahrir
Square presidential offices. The University has partnered with the Cairo governor’s
office on several community initiatives in the past culminating in a memorandum of
understanding between AUC and the Cairo governorate.

THE LAW AND SOCIETY RESEARCH UNIT
The Law and Society Research Unit (LSRU), under AUC’s School of Global Affairs
and Public Policy, advances the systematic and critical study of legal reform in Egypt
through regular public seminars and workshops, as well as by bringing together
the expertise of a diverse set of scholars. Since its foundation in 2014, LSRU has
collaborated with the Egyptian government on a variety of major projects.
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17

judges enrolled in the
Master of Laws degree
program at AUC
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Academic Cooperation for the Advancement of Legal Education
With the goal of offering Egyptian judges a high-quality graduate legal
education at AUC, a cooperation agreement was established between
the University and the Egyptian State Council facilitating the enrollment of
young Egyptian judges in AUC’s Law program as well as in short courses at
the School of Continuing Education. The two entities have also conducted
joint lecture series and workshops, and collaborated on a joint production
of edited volumes. In April 2017, the LSRU organized its second annual
academic conference in partnership with the Egyptian State Council, titled,
The Transitional Period: The Role of the Egyptian State Council in Protecting
Rights and Freedoms.
Another agreement between AUC and the Egyptian Bar Association was
formed to enroll lawyers and members of the Bar in AUC’s academic
programs; develop the capacity of lawyers to conduct research through
tailored courses in English; organize joint seminars and conferences; issue
and disseminate shared publications; and develop new short-term programs
at AUC’s School of Continuing Education and School of Global Affairs and
Public Policy.
AUC’s academic cooperation agreement with the Egyptian Ministry of
Justice aims to provide training, education and research opportunities to
judges, public prosecutors and members of other judicial bodies in Egypt.
The agreement has resulted in the enrollment of five judges at AUC to obtain
a Master of Laws degree in Fall 2017, with five more magistrates expected to
enroll in Fall 2018.
In 2017, LSRU organized two workshops in cooperation with the National
Center for Judicial Studies at the Ministry of Justice titled, Violence against
Women and The Development of the Egyptian Criminal Justice System.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO REINVIGORATE
DEFENSE INDUSTRIES
The Center for Sustainable Development at AUC has initiated cooperation with the military
industry to develop a new desalination process. In the coming phases of this cooperation,
additional departments of AUC’s School of Sciences and Engineering will present patents
and projects to the army, including a patent on bulletproof vests and a project on wire
additive manufacturing to repair previously unrepairable aviation components. The
technology involved is being used for the first time in the Middle East.

THE CENTER FOR MIGRATION AND REFUGEE STUDIES
In addition to its research on migration policies and academic conferences conducted
with the participation and attendance of Egyptian universities and ministries, the Center
for Migration and Refugee Studies (CMRS) at AUC works with Egyptian ministries and
other government entities.
Policy-Making and Implementation Training
In collaboration with the International Organization for Migration, CMRS is delivering
its second seven-month training course on policy-making and its implementation
in international migration. The course serves representatives from more than 12
government entities. In addition, the center offers one-week training programs on
specific refugee or migration issues attended mostly by government officials.
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THE SOCIAL RESEARCH CENTER
AUC’s Social Research Center (SRC) supports evidence-based
development policies toward the realization of Egypt’s sustainable
development goals, provides independent monitoring and evaluation
of national initiatives and attracts international funding. SRC is
currently involved in the following collaborative efforts with the
Egyptian government:

Investment Climate Assessment
In collaboration with the Ministry of Investment and the World Bank,
SRC has conducted six rounds of the investment climate assessment
survey. To inform policymakers, SRC has also conducted surveys
on the investment obstacles facing private enterprises; the work
conditions, security and stability of workers; and the impact of the
equity model on the productivity of firms.

Cooperation with the National Council for Women
The findings from SRC’s research on women’s access to justice in
rural Egypt were used in the development of Egypt’s 2017 national
strategy for women. Additionally, SRC has supported the formulation
of the National Council for Women’s policies aimed at reducing
violence against women.
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Technical Assistance and National Program Support
SRC has provided extensive technical guidance to the Ministry of
Social Solidarity’s Conditional Cash Transfer program during the
design and piloting phases. The center was also involved in the
conception and implementation of both the Karama and Takaful
national programs.

AUC and the Ministry of Manpower
SRC has collaborated with the Ministry of Manpower to pilot
demonstration initiatives for increasing women’s economic
participation and supporting the adoption of the Gender Equity Seal
by firms.
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Supporting National Universities
SRC collaborates with Beni Suef, Menoufia and Suez Canal
Universities on training activities, development of new research and
service units, and applied community initiatives. The aim is to achieve
more sustained institutional impacts and enhance the service of
Egyptian universities to their communities.

Economic and Social Development in Suez Canal
Economic Zone
SRC supports the adoption of inclusive growth in the economic zone
of Suez Canal through introducing international experiences, mapping
current needs and practices, recommending policy alternatives and
organizing policy forums with relevant stakeholders.
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FREE AND OPEN-SOURCE SOFTWARE
In response to a request from the Ministry of Communications and Information
Technology, Professor Nagla Rizk, founding director of the Access to Knowledge for
Development Center (A2K4D) at AUC’s School of Business, drafted the Egyptian
strategy for Free and Open-Source Software (FOSS) that was announced in March
2014. Rizk has been working diligently with a team of researchers at A2K4D to
provide research on the ability of FOSS to enhance human capital, decentralize
knowledge, localize the web and provide increased scrutiny and security for users.

THE RESEARCH INSTITUTE FOR A SUSTAINABLE
ENVIRONMENT
The focus of AUC’s Research Institute for a Sustainable Environment (RISE)
is community-based natural resource management. Primarily, external donors
fund RISE projects with activities in Cairo, Giza, New Valley, Menoufia, Red Sea,
Qena and Luxor governorates. RISE has developed solar-powered drinking water
stations and community-run programs of integrated solid waste management for
communities in the Nile Delta and Upper Egypt. In Cairo, RISE collaborates with
local communities and government officials to carry out initiatives supporting green
spaces and urban agriculture.
RISE’s cooperation with the Ministry of Agriculture and Land Reclamation includes
a 2015 - 2016 study on ecosystem services in the Salam Canal project area and a
partnership since 2014 with the ministry’s Agricultural Research Center and other
partners to provide farmers with training in sustainable agriculture.
40

Solar-powered drinking
water stations serving

15

COMMUNITIES in
remote areas
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THE CENTER FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Through linking and integrating a wide network of
partners, the Center for Sustainable Development
(CSD) works in partnership with the Egyptian
government to face the challenges of sustainability
through the following projects.
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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, CSD established an online platform
for sharing knowledge on water, energy and food security between participating
universities. The center also facilitated three training workshops for Egyptian university
researchers; initiated an international PhD winter school on the Water-Energy-Food
(WEF) Nexus for researchers; 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 for desalination to produce water for irrigated agriculture. While
the WEF Nexus initiative is currently focused on small-scale projects, initial results
show great potential to reach water and food security in Egypt with minimum impact
on the environment.

Master’s Program in Sustainable Development
In collaboration with three European universities, CSD developed a master’s program
in sustainable development at four universities in 2015: Aswan University, Zagazig
University, Heliopolis University and AUC.

Research for the Ministry of Water Resources and Irrigation
In October 2016, CSD submitted a comprehensive report on Egypt’s water balance
and water use efficiency in response to a request by the Ministry of Water Resources
and Irrigation. A team of three CSD fellows collected data; re-formulated the water
balance model; concluded Egypt’s water use efficiency; and subsequently provided
recommendations to save water on the national level.
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STUDENT ENGAGEMENT
AND SERVICE
ACADEMIC COMMUNITY ENGAGEMENT
At the center of AUC’s community-based learning efforts, Academic
Community Engagement (ACE) heavily relies on partnerships with
different levels of the Egyptian government to establish platforms of
student engagement with local communities. Current ACE projects in
collaboration with and in service to the Egyptian government include:
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Professional Development for Educators
In a sustained partnership with the Helwan Educational Authority, ACE hosted four
rounds of professional training for schoolteachers and administrators from the Helwan
and Maa’sara school districts. At the request of the Egyptian Ministry of Education,
representatives from the Department of English Language Instruction and the Center
for Learning and Teaching at AUC designed a customized curriculum for each training
program, with a focus 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, the Department of
Journalism and Mass Communication at AUC’s School of Global Affairs and Public
Policy conducted professional development training sessions for 20 journalists,
anchors, directors, publishers and other contributors to Egypt’s National Television at
AUC in November 2016. The training 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.
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20
TEACHERS AND
ADMINISTRATORS
TRAINED
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Student and Alumni Volunteers
In January 2017, AUC students and alumni volunteered in support of the Beena project, an
initiative that aims to promote and enhance child well-being through effective and targeted
intervention. The volunteers helped raise awareness to prevent child molestation and sexual
abuse, provided children with the tools and skills required for positive physical and emotional
development, and worked with developed children to impart positive skills and behaviors.
Through training and orientation sessions led by MoSS officials, community service clubs are
being empowered to apply their training to the community organizations they cooperate with.

Student Leadership Summit
The AUC Model Council of Ministers held a Future Leaders Summit from February 15 to 17,
2018 at AUC New Cairo. The Summit was held under the auspices of the minister of higher
education and scientific research, empowering Egyptian youth to formulate their vision of the
2030 Egypt development plan. A total of 200 Egyptian students participated in this summit,
representing 50 universities. The steering committee that prepared for the summit included
representatives from the Ministries of Higher Education and Scientific Research and Planning.
The committee will expand to include representatives from other ministries according to the
pillars that were researched during the summit.

IBM Student Hackathon
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In January 2017, IBM teamed up with AUC to organize a cloud application development course
for high-achieving students across 10 Egyptian universities. Participating students attended
the $3,000 course, free of charge, at the AUC Business Computer Center. IBM performed a
post-course assessment, and the students who qualified became certified cloud application
developers and participated in the IBM hackathon a month later. The hackathon — a
competition developed by IBM — was held at AUC on February 12, 2017, with the purpose of
generating ideas and creating an application that would benefit the community using IBM tools.
In addition to the unique networking experience, students in the top three places received an
internship opportunity at IBM.
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STUDENTS AND DEGREES AWARDED

FALL 2017
EGYPTIAN
students

BACHELOR OF
ARTS DEGREES
awarded in

2016 – 2017

academic year
50

1,163

MASTER OF
ARTS DEGREES
awarded in

2016 – 2017

academic year

320

6,229
6,570
out of

PHDs
awarded in

2016 – 2017

academic year

10

EMPLOYEES

FINANCES

Revenue sources received in foreign currency
during the fiscal year 2017

$52,983,000
Total funds paid into the Egyptian
market during the fiscal year 2017

$108,726,413
Net salaries paid into Egyptian bank accounts

FALL 2017
EGYPTIAN
faculty

248
452
out of

$43,181,621
Part-time staff wages, assistantships
and fellowships paid into Egyptian
bank accounts

$460,656
Benefits paid to Egyptian providers

$7,472,176
Tuition remission for AUC faculty, staff
and dependents taking courses at AUC

$6,221,669
Supplies and services paid to
Egyptian vendors

FALL 2017
EGYPTIAN
s t a f f

2,094
2,129
out of

$22,114,493
Financial aid and scholarships

$23,333,498
Capital expenditures paid to Egyptian vendors

$5,942,299
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املوظفون

املوارد املالية

بلغت قيمة اإليرادات بالعملة
األجنبية ٥٢,٩٨٣,٠٠٠
التي استقبلتها اجلامعة خالل العام

املالي :2017

دوالر ًا أمريكي ًا

بلغ حجم األموال
السوقالتياملصريةقامتخاللاجلامعة 108,726,413
بضخها إلى

العام املالي :2017

٢٠٩٤
٢١٢٩
من أصل
عضو

أعضاء هيئة التدريس

املصريني

يف فصل اخلريف
الدراسي 2017

بلغت قيمة صايف الرواتب:
بلغت قيمة أجور املوظفني العاملني
بنظام نصف الوقت ،ومنح العمل
(املساعدين) ،ومنح الدراسات العليا:
بلغت قيمة املزايا التي قدمتها
اجلامعة ملقدمي اخلدمات من
املصريني:
بلغت قيمة إعفاء أعضاء هيئة
التدريس باجلامعة ،واملوظفني
وأبنائهم من رسوم االلتحاق بدورات
دراسية بها:

248
452
من أصل
عضو

أعضاء هيئة املوظفني

املصريني

يف فصل اخلريف
الدراسي 2017

دوالر ًا أمريكي ًا

43,181,621
دوالر ًا أمريكي ًا

460,656
دوالر ًا أمريكي ًا

7,472,176
دوالر ًا أمريكي ًا

6,221,669
دوالر ًا أمريكي ًا

22,114,493
23,333,498

بلغت قيمة التوريدات واخلدمات
املسددة للموردين املصريني:

دوالر ًا أمريكي ًا

بلغت قيمة الدعم املالي واملنح
الدراسية:

دوالر ًا أمريكي ًا

بلغت قيمة النفقات الرأسمالية
املسددة للموردين املصريني:

دوالر ًا أمريكي ًا

5,942,299

٥١

حقائق وأرقام
الطالب والدرجات العلمية املمنوحة:

6229
6570
من أصل
طالب

عدد الطالب احلاصلني
على شهادة البكالوريوس
يف العام األكادميي 2017 - 2016

٥٠

1163

عدد الطالب

املصريني

يف فصل اخلريف
الدراسي 2017

عدد الطالب احلاصلني
على شهادة املاجستير
يف العام األكادميي 2017 - 2016

320

عدد الطالب احلاصلني
على شهادة الدكتوراة
يف العام األكادميي 2017 - 2016

10

٤٩

املتطوعون من طالب وخريجي اجلامعة
يف يناير  ،2017قام طالب اجلامعة وعدد من خريجيها بالتطوع بالعمل لدعم مشروع "بينا" ،وهي مبادرة تهدف إلى حتقيق
الصالح العام للطفل من خالل مجموعة من التدخالت الفعالة واملدروسة حلمايته .وقام املتطوعون بالعمل على رفع مستوى
الوعي للحد من التحرش اجلنسي باألطفال ،وتزويد األطفال باألدوات واملهارات الالزمة التي تساعد يف النمو البدني والنفسي
السليم لألطفال ،والعمل مع األطفال األكثر تطوراً لتفعيل املهارات والسلوكيات اإليجابية ونقلها إلى غيرهم من األطفال
واملراهقني .ومتكنت نوادي العمل املجتمعي باجلامعة من خالل الدورات التدريبية والتعريفية التي عقدتها وزارة التضامن
االجتماعي من تطبيق املبادئ التدريبية التي تعلموها على منظمات املجتمع املدني التي تعاونوا معها.
قمة القيادة الطالبية
عقد منوذج مجلس الوزراء باجلامعة قمة قادة املستقبل من  15إلى  17فبراير  2018بحرم اجلامعة بالقاهرة اجلديدة .وقد
ٌعقدت القمة حتت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لتمكني الشباب املصري من تكوين رؤيتهم اخلاصة بخطة
تطوير مصر املستقبل  .2030وقد شارك  200طالب مصري من  50جامعة يف هذه القمة .وقد ضمت جلنة التوجيه التي
قامت بالتحضير للقمة ممثلني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري .وسوف
تتوسع اللجنة لتضم ممثلني من وزارات أخرى وذلك طبقاً للقرارات والتوصيات الرئيسية التي مت التوصل إليها خالل القمة.
مسابقة  Hackathonللطالب احلاصلني على دورة IBM
يف يناير  ،2017قامت شركة  IBMبالتعاون مع اجلامعة األمريكية بالقاهرة لتنظيم دورة دراسية لتطوير تطبيق سحابي،
و ُعقدت تلك الدورة ملجموعة من الطالب املتميزين يف  10جامعات مصرية .وقد استضاف مركز الكمبيوتر بكلية إدارة األعمال
باجلامعة األمريكية بالقاهرة هذه الدورة الدراسية وقدمها مجاناً جلميع الطالب ،التي تبلغ قيمتها  3000دوالر أمريكي.
قامت شركة  IBMبتقييم نتائج الدورة الدراسية ،وأصبح الطالب الذين اجتازوا االختبارات بنجاح مطورين معتمدين للتطبيق
السحابي وشاركوا يف مسابقة  IBM Hackathonالتي استضافتها اجلامعة األمريكية بالقاهرة بعد شهر يف  12فبراير .2017
أُقيمت املسابقة بهدف تقدمي أفكار جديدة وتطوير تطبيق باستخدام أدوات  IBMوتوجيه ذلك لصالح املجتمع .وفض ً
ال عن
تكوين شبكات تواصل قوية ،حصل الفائزين الثالثة األوائل على منحة تدريبية يف .IBM

٤٨
49

مت تدريب

٢٠

معلم وإداري

٤٧

التطوير املهني للمعلمني
يف إطار الشراكة املستدامة مع إدارة حلوان التعليمية ،قام قسم مشاركة املجتمع األكادميي باجلامعة
باستضافة أربع دورات من دورات التدريب املهني ملعلمي املدارس واإلداريني العاملني يف املدارس التابعة
إلدارتي حلوان واملعصرة التعليمية .وبنا ًء على طلب وزارة التربية والتعليم املصرية ،قام ممثلون من قسم
تدريس اللغة اإلجنليزية ومركز التعلم والتدريس باجلامعة بتطوير منهج مص َمم خصيصاً لكل برنامج
تدريبي على حدة مع التركيز على اللغة اإلجنليزية وأفضل املمارسات والطرق املتبعة يف التدريس واستخدام
تكنولوجيا املعلومات يف الفصل الدراسي.
تدريب اإلعالميني باإلذاعة والتلفزيون
بنا ًء على طلب التلفزيون املصري ،قام قسم الصحافة واإلعالم بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة
باجلامعة يف نوفمبر  2016بعقد دورات تدريبية باجلامعة بهدف التطوير املهني حلوالي عشرين صحفي
وإعالمي ومذيع ومخرج وناشر وغيرهم من العاملني يف املجال .تضمن التدريب مجموعة من املبادئ
واألعراف الصحفية وأفضل املمارسات املمكنة ،وجلسات تدريبية عن كيفية عمل التقارير الصحفية
والتلفزيونية وكتابتها ،والتعريف بأخالق املهنة ،باإلضافة إلى اإلشارة إلى الدور الذي تلعبه وسائل التواصل
االجتماعي بالنسبة للصحفيني واإلعالميني ،وتعليم كيفية كتابة التقارير اإلخبارية يف وسائل اإلعالم
املختلفة ،وكيفية كتابة األخبار والتقارير التي تصدر عبر شبكة اإلنترنت.

٤٦
47

املشاركة الطالبية واخلدمة املجتمعية
مشاركة املجتمع األكادميي
يف إطار اجلهود الهائلة التي تقوم بها اجلامعة فيما يتعلق بالتعليم املجتمعي ،جند أن مشاركة
املجتمع األكادميي تعتمد بشكل كبير على شراكته مع مستويات مختلفة باحلكومة بهدف إنشاء
منصات تربط ما بني الطالب واملجتمعات احمليطة .تتضمن املشروعات احلالية اخلاصة
مببادرة مشاركة املجتمع األكادميي والتي تتم بالتعاون مع احلكومة املصرية وصوالً إلى خدمة
املجتمع والدولة ككل ما يلي:

٤٥

٤٤

مثلث املعرفة من أجل املياه والطاقة والغذاء (ترينكس)
قام مركز التنمية املستدامة ،بالتعاون مع جامعات من أملانيا والنمسا وفرنسا باإلضافة إلى جامعات هليوبوليس
والقاهرة واإلسكندرية ،بتأسيس منصة إلكترونية لتبادل املعلومات املتعلقة باألمان املائي واألمن الغذائي والطاقة.
وقام املركز أيضاً بتقدمي ثالث ورش عمل للباحثني يف اجلامعات املصرية ،وافتتح كلية شتوية دولية للباحثني
من مختلف دول العالم احلاصلني على شهادة الدكتوراة لدراسة رابط األمن الغذائي واألمن املائي والطاقة،
وقام املركز أيضاً بتأسيس معامل وبنيات حتتية تعليمية يف اجلامعات املصرية للغرض ذاته .وقد جنح املركز
باالعتماد على هذه الشبكة يف بناء منوذج مبدئي يستخدم الطاقة الشمسية يف حتلية املياه إلمداد املناطق
الزراعية باملياه الالزمة للري ،وبالرغم من أن مبادرة املياه والطاقة والغذاء ينصب تركيزها يف الوقت احلالي على
بعض املشروعات الصغيرة ،إال أن النتائج األولية تشير إلى إمكانات كبيرة لتحقيق األمن الغذائي واملائي يف
مصر بأقل أضرار بيئية ممكنة.
برنامج املاجستير يف التنمية املستدامة
قام مركز التنمية املستدامة بالتعاون مع ثالثة من اجلامعات األوروبية بتطوير برنامج لنيل درجة املاجستير يف
التنمية املستدامة يف أربعة جامعات خالل عام  2015وهم جامعة أسوان وجامعة الزقازيق وجامعة هليوبوليس
واجلامعة األمريكية بالقاهرة.
إجراء البحوث لصالح وزارة املوارد املائية والري
يف أكتوبر  ،2016طلبت وزارة املوارد املائية والري من مركز التنمية املستدامة التعاون يف إصدار تقرير شامل
بنتائج الدراسات التي أُجريت حول التوازن املائي يف مصر ومدى الترشيد يف استخدام مصادر املياه .ومن أجل
حتقيق هذا الغرض ،تكون فريق عمل من ثالثة خبراء يف مركز التنمية املستدامة جلمع البيانات وإعادة صياغة
النموذج اخلاص بالتوازن املائي وإدراج النتائج التي توصلوا إليها بشأن مدى الترشيد يف استخدام مصادر املياه،
ثم أخيراً إصدار توصيات بشأن كيفية ترشيد استخدام املياه يف مصر.

٤٣
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مركز التنمية املستدامة
يعمل مركز التنمية املستدامة باجلامعة من خالل شبكة عالقات واسعة
ومبشاركة احلكومة املصرية على مواجهة التحديات املتعلقة باالستدامة
وذلك من خالل املشروعات التالية:

٤٢

محطات مياه الشرب التي تُدار
بالطاقة الشمسية تخدم

١٥

مجتمع من مجتمعات
املناطق النائية

٤١

البرمجيات احلرة ومفتوحة املصدر
بنا ًء على طلب من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،قامت جنالء رزق ،أستاذ االقتصاد واملدير
املؤسس ملركز إتاحة املعرفة من أجل التنمية التابع لكلية إدارة األعمال باجلامعة ،بصياغة االستراتيجية
املصرية من أجل برمجيات حرة ومفتوحة املصدر والتي مت اإلعالن عنها يف مارس  .2014وقد عملت
رزق بالتعاون مع كوكبة من الباحثني مبركز الوصول إلى املعلومات من أجل التنمية لتقدمي بحث يتعلق
بتقييم قدرة البرمجيات احلرة واملفتوحة املصدر على دعم الثروة البشرية وتعزيز مبدأ ال مركزية
املعلومات وتعريب الشبكة العنكبوتية وتوفير مزيد من النظام واألمان للمستخدمني.

معهد بحوث البيئة املستدامة
ينصب الهدف األساسي ملعهد بحوث البيئة املستدامة باجلامعة على خلق مجتمع قادر على إدارة املوارد
الطبيعية بصورة سليمة وصحيحة .وتعتمد مشروعات معهد بحوث البيئة املستدامة بصورة أساسية
على املانحني األجانب ،ويركز نشاطه يف محافظات القاهرة واجليزة والوادي اجلديد واملنوفية والبحر
األحمر وقنا واألقصر .وقد قام املعهد بتطوير العديد من املشروعات الكبرى مثل محطات مياه الشرب
التي تُدار بالطاقة الشمسية ،والبرامج املجتمعية إلدارة النفايات الصلبة بشكل متكامل يف مجتمعات
الدلتا والصعيد .أما يف القاهرة ،يتعاون املعهد مع املجتمعات احمللية ومسئولي احلكومة لتنفيذ مبادرات
داعمة للمناطق اخلضراء والزراعة احلضرية.
يتضمن التعاون طويل األمد بني معهد بحوث البيئة املستدامة ووزارة الزراعة واستصالح األراضي دراسة
أُجريت ما بني عام  2015وعام  2016عن اخلدمات البيئية يف منطقة مشروع ترعة السالم واتفاقية
شراكة مع معهد البحوث الزراعية وشركاء آخرين منذ  2014لتأهيل املزارعني وتدريبهم على أساليب
الزراعة املستدامة.
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دعم اجلامعات احلكومية
يتعاون مركز البحوث االجتماعية مع كل من جامعة بني سويف ،وجامعة املنوفية،
وجامعة قناة السويس يف تقدمي الدورات التدريبية وتطوير وحدات جديدة للبحوث
واخلدمات ،وتطبيق املبادرات املجتمعية .ويكمن الهدف األساسي من وراء ذلك
التعاون يف إحداث نوع من التأثير املؤسسي املستدام وتعزيز اخلدمة التي تقدمها
اجلامعات املصرية للمجتمعات احمليطة بها.
التطوير االقتصادي واالجتماعي يف املنطقة االقتصادية لقناة السويس
يدعم مركز البحوث االجتماعية تبني مبدأ النمو الشامل فيما يتعلق باملنطقة
االقتصادية لقناة السويس وذلك من خالل األخذ بالتجارب الدولية السابقة يف ذات
املجال ،ورسم صورة واقعية لالحتياجات واملمارسات احلالية ،واقتراح بدائل سياسية
أخرى تنظيم منتديات سياسية مع األطراف املعنية بهذا األمر.

٣٩

تقدمي مساعدات فنية ودعم البرامج القومية
قام مركز البحوث االجتماعية بتقدمي مساعدات فنية مكثفة لبرنامج حتويل األموال
املشروط التابع لوزارة التضامن االجتماعي وذلك خالل مراحل الصياغة واالنطالق
والتنفيذ .ويشارك املركز أيضاً يف صياغة واملساهمة يف تنفيذ كل من البرنامجني
القوميني كرامة وتكافل.
اجلامعة األمريكية بالقاهرة ووزارة القوى العاملة
قام مركز البحوث االجتماعية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة إلطالق مجموعة
من املبادرات الرائدة لزيادة مشاركة املرأة يف القضايا االقتصادية ودعم األخذ مببدأ
املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل.

٣٨

مركز البحوث االجتماعية
يدعم مركز البحوث االجتماعية باجلامعة سياسات التطوير املبنية على الدالئل والتي تهدف
باألساس إلى حتقيق أهداف مصر اخلاصة بالتنمية املستدامة وتقدم نوع من التقييم واملتابعة
املستقلة للمبادرات الوطنية ،باإلضافة إلى اجتذاب دعم وتبرعات من اخلارج .ويقوم مركز
البحوث االجتماعية يف الوقت احلالي بجهود كبيرة بالتعاون مع احلكومة املصرية وذلك يف
املجاالت اآلتية:
تقييم مناخ االستثمار
قام مركز البحوث االجتماعية ،بالتعاون مع وزارة االستثمار والبنك الدولي ،بعقد ست جوالت
لتقييم مناخ االستثمار يف مصر ،كما قام بإجراء استقصاءات لتحديد معوقات االستثمار التي
تواجهها املشروعات اخلاصة وقام بتقدمي تلك املعلومات إلى صانعي السياسات اخلاصة
باالستثمار ،وقام أيضاً بإجراء دراسات أخرى لتقييم أوضاع العمل وقياس مدى األمان والثبات
واالستقرار الذي يحظى به العاملون وتقييم األثر الذي يتركه تطبيق منوذج حقوق امللكية على
إنتاجية الشركات.
التعاون مع املجلس القومي للمرأة
مت استغالل النتائج التي توصل إليها مركز البحوث االجتماعية من خالل البحث الذي قام به
لقياس مدى حصول املرأة على حقوقها يف املناطق الريفية يف تطوير استراتيجية مصر الوطنية
لتمكني املرأة  .2017باإلضافة إلى ذلك ،قام مركز البحوث االجتماعية بدعم صياغة املجلس
القومي للسياسات اخلاصة باملرأة والذي يهدف إلى تقليل العنف ضد املرأة.

٣٧

٣٦

٣٥

التنمية املستدامة وتطوير الصناعات العسكرية مبصر
بدأ مركز التنمية املستدامة باجلامعة يف التعاون مع اجلهات املختصة بالصناعات العسكرية لتطوير
عملية جديدة لتحلية املياه .وتقوم أقسام أخرى باجلامعة مثل كلية العلوم والهندسة خالل املراحل القادمة
من هذا التعاون بتقدمي مجموعة من براءات االختراع ومشروعات جديدة إلى اجليش لالستفادة منها،
ويدخل ضمن ذلك براءة اختراع خاصة بتطوير واقي للرصاص ومشروع آخر يعد تقنية جديدة يف الصناعة
تُسمى التصنيع املضاف لألسالك إلصالح أجزاء من الطيارات كان من املتعذر إصالحها يف املاضي ،وهي
تكنولوجيا يتم استخدامها ألول مرة يف منطقة الشرق األوسط.

مركز دراسات الهجرة والالجئني
يعمل مركز دراسات الهجرة والالجئني بالتعاون مع الوزارات والهيئات احلكومية املصرية على القيام باألعمال
التالي ذكرها وذلك إلى جانب األبحاث التي يقوم بها املركز فيما يتعلق بالسياسات اخلاصة بالهجرة،
بخالف املؤمترات األكادميية التي يقيمها املركز مبشاركة اجلامعات والوزارات املصرية وحضور األطراف
املعنية بهذا املجال.
التدريب على صياغة السياسات وتنفيذها
يقوم مركز دراسات الهجرة والالجئني بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة بتقدمي دورتها التدريبية الثانية
والتي تستغرق سبعة شهور كاملة وتلقي الضوء على كيفية صناعة القرارات السياسية التي تتعلق بحركة
الهجرة الدولية وتنفيذها .وتخدم الدورة التدريبية ممثلني من أكثر من  12هيئة حكومية .وباإلضافة إلى
ذلك ،يقوم املركز بتقدمي برنامج تدريبي ملدة أسبوع واحد حيث يتم تناول قضايا معينة خاصة بالالجئني
والهجرة بحضور مسئولني من كافة الهيئات واملصالح احلكومية.

٣٤

التعاون األكادميي من أجل تطوير التعليم القانوني يف مصر
تهدف وحدة أبحاث القانون واملجتمع باجلامعة إلى تزويد القضاة املصريني بتعليم قانوني على أعلى مستوى،
ومن ثَ َم وقعت اجلامعة اتفاقية تعاون مع مجلس الدولة لتيسير التحاق شباب القضاة ببرنامج التعليم القانوني
باجلامعة باإلضافة إلى انتظامهم يف دورات دراسية قصيرة املدى تقدمها كلية التعليم املستمر باجلامعة .وقام
الكيانان بتنظيم سلسلة من احملاضرات املشتركة وورش العمل ،وتعاونا يف إنتاج بعض املطبوعات واإلصدارات
املنقحة .ويف أبريل  ،2017قامت وحدة أبحاث القانون واملجتمع بتنظيم مؤمترها األكادميي السنوي الثاني
بالتعاون مع مجلس الدولة املصري وجاء املؤمتر حتت عنوان "الفترة االنتقالية :دور مجلس الدولة املصرية يف
حماية احلقوق واحلريات".
التحق أكثر من  75قاضي و 6إداريني بالدورات الدراسية القصيرة التي تقدمها كلية التعليم املستمر باجلامعة
ُعقدت اتفاقية أخرى بني اجلامعة ونقابة احملامني بالقاهرة من شأنها تيسير التحاق احملامني وأعضاء النقابة
بالبرامج األكادميية التي تقدمها اجلامعة ،وتطوير قدرة احملامني على إجراء األبحاث وذلك من خالل دورات
صممت خصيصاً لتالئم احتياجات احملامني والعاملني باملجال القانوني يف مصر ،ومن
دراسية باللغة اإلجنليزية ُ
خالل تنظيم ندوات ومؤمترات مشتركة وإصدار مطبوعات مشتركة وتوزيعها ،وإعداد برامج قصيرة األمد بكلية
التعليم املستمر وكلية الشئون الدولية والسياسات العامة باجلامعة.
تهدف اتفاقية التعاون األكادميي املبرمة بني اجلامعة ووزارة العدل املصرية إلى تقدمي الفرص التدريبية
والتعليمية والبحثية للقضاة ووكالء النيابة وأعضاء الهيئات القضائية مبصر .وقد أسفرت االتفاقية عن التحاق
خمسة قضاة باجلامعة للحصول على درجة املاجستير يف القانون يف خريف  ،2017ومن املتوقع أن يلتحق
خمسة قضاة آخرين بنفس البرنامج بحلول خريف .2018
بدأ  52قاضي يف االنتظام بدورة دراسية قانونية قصيرة باللغة اإلجنليزية (مدتها  90ساعة) باجلامعة يف نوفمبر
2017
قامت وحدة أبحاث القانون واملجتمع يف عام  2017بتنظيم ورشتي عمل بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية
بوزارة العدل حتت عنوان "العنف ضد املرأة وتطوير القانون اجلنائي يف مصر".

٣٣

التحق

١٧

قاضي ببرنامج
املاجستير يف القانون
باجلامعة

٣٢

٣١

إحياء منطقة وسط القاهرة
تشارك اجلامعة لكونها ثالث أكبر مالك ملجموعة من املباني التاريخية مبنطقة وسط القاهرة يف خطة التطوير
الشامل التي أطلقتها اللجنة الرئاسية إلحياء العاصمة التاريخية وإحياء القاهرة اخلديوية يف منطقة وسط
القاهرة .وقد تعاونت اجلامعة مع مكتب محافظ القاهرة إلطالق مجموعة من املبادرات املجتمعية ،وقد أسفر
هذا التعاون عن توقيع مذكرة تفاهم بني اجلامعة ومحافظة القاهرة.

وحدة أبحاث القانون واملجتمع
تعمل وحدة أبحاث القانون واملجتمع التابعة لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة على تطوير الدراسة
املنظمة والنقدية لعملية اإلصالح القانوني يف مصر وذلك من خالل عقد ندوات عامة وورش عمل بصورة دورية
ومنتظمة ،باإلضافة إلى إحضار خبراء وعلماء من كافة اجلهات البحثية وجتميعهم حتت سقف واحد .وتعمل
وحدة أبحاث القانون واملجتمع منذ تأسيسها يف عام  2014على التعاون مع احلكومة املصرية يف املشروعات
الكبرى اآلتية:

٣٠
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البحث والتعاون األكادميي
مبادرة اجلوار :تعزيز تواصل اجلامعة مع املجتمع
قامت اجلامعة األمريكية بالقاهرة بإطالق مبادرة اجلوار وذلك لتطوير املناطق املجاورة لها،
وهو مشروع تفاعلي يهدف إلى خدمة املجتمع وخلق كيان رسمي تكون مهمته العمل على تطوير
حرمي اجلامعة بالقاهرة اجلديدة وميدان التحرير واملناطق احمليطة بهما .وتتمثل األهداف
الرئيسية لذلك املشروع يف خلق حلقة وصل ما بني اجلامعة واملناطق املجاورة ،وإعداد
اخلطط ،وتنفيذ مشروعات من شأنها املساعدة على دعم أهداف اجلامعة االستراتيجية
وربطها بأهداف املناطق املجاورة لها ،باإلضافة إلى املساعدة يف اإلبقاء على الدورين التاريخي
والثقايف الذين يضطلع بهما حرم اجلامعة مبيدان التحرير ،وحتويل حرم اجلامعة بالقاهرة
اجلديدة إلى قبلة الثقافة يف مصر واملنطقة العربية.

٢٩

١٨

٢٧

تعزيز عملية توظيف الشباب املصري
تعمل اجلامعة على تكملة اجلهود املتواصلة التي تبذلها مصر لدعم التعليم اخلاص باملستقبل املهني يف قطاع األعمال
الرسمي ،ومن ًث َم عملت اجلامعة على دعم جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة واملتناهية الصغر من خالل القيام
ببحوث مشتركة عن التوظيف.
تقوم كلية إدارة األعمال ،بالتعاون مع جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة واملتناهية الصغر ومعمل عبد اللطيف جميل
للتطبيقات العملية ملكافحة الفقر ومنظمة العمل الدولية ،بإدارة مشروع بحثي واسع النطاق لتقييم األثر الناجت عن إقامة
معارض توظيف محلياً ومدى جناحها يف توفير وظائف للشباب املصري الباحث عن عمل .وسوف تساعد نتائج البحث جهاز
تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة واملتناهية الصغر واجلامعة على تعزيز البرامج اخلاصة بإقامة معارض توظيف يف مصر.

تأسيس مكاتب لنقل التكنولوجيا يف اجلامعات املصرية احلكومية
يعمل مكتب نقل التكنولوجيا باجلامعة األمريكية بالقاهرة على التعاون مع الباحثني واملبتكرين باجلامعة لإلسراع من عملية نقل
ابتكاراتهم املتطورة إلى املجتمع املصري .ويدعم مكتب نقل التكنولوجيا باجلامعة البحث واالبتكار على كافة املستويات ويعمل
على خلق حلقة وصل ما بني الشركات واالستغالل التجاري حلقوق امللكية الفكرية ،وذلك تأكيداً على ضرورة ارتباط عملية
البحث واالبتكار باألعمال وضرورة تطوير استراتيجيات محددة لكيفية استغالل األبحاث واالبتكارات واملخترعات بشكل جتاري.
قامت اجلامعة األمريكية بالقاهرة بتأسيس ثالثة مكاتب لنقل التكنولوجيا يف جامعة حلوان ،وجامعة أسيوط ،وجامعة القاهرة
يف الفترة ما بني  2007و 2010وذلك على غرار مكتب نقل التكنولوجيا باجلامعة.
تدخل اجلامعة حالياً ضمن جلنة التقييم واملتابعة التابعة ألكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك ملتابعة التقدم الذي
حترزه جميع مكاتب دعم االبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا.

٢٦

متكني املرأة من خالل الب رملان
حتتل املرأة حالياً مقاعد أكثر من أي وقت مضى يف تاريخ مصر ،وقد عملت
اجلامعة ألكثر من عام مع البرملان املصري لدعم مبدأ تولي النساء مناصب قيادية
على املستوى السياسي ،وقام برنامج متكني املرأة من خالل البرملان والذي تقدمه
اجلامعة األمريكية بالقاهرة بتقدمي ورش عمل خاصة ببناء القدرات بهدف متكني
أعضاء البرملان من النساء من تولي مناصب سياسية هامة والتأثير بشكل فعال يف
عمليات صنع القرار.
دعم األداء البرملاني
يعمل هذا البرنامج على بناء القدرات اخلاصة بأعضاء البرملان وتطوير مهاراتهم
وخاصة يف بعض املجاالت الهامة مثل إدارة الدين العام ،وإبرام االتفاقيات الدولية،
وقراءة تقارير األعمال وغيرها وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان االقتصادية ،واملوازنة
والتخطيط ،وجلان املشروعات الصغيرة واملتوسطة وجلنة الصناعة بالبرملان املصري.

٢٥

برنامج تعزيز مبادرات اإلصالح
يدعم برنامج تعزيز مبادرات اإلصالح املبادرات التي تقوم بها احلكومة لرفع كفاءة
األداء وحتسني جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني .ويعمل البرنامج من خالل إجراء
إصالحات إدارية داعمة على حتويل إدارات شئون العاملني يف املصالح احلكومية
إلى إدارات للتنمية البشرية .وقد قام برنامج التعليم التنفيذي بكلية الشئون الدولية
والسياسات العامة يف الفترة ما بني ديسمبر  2016ونوفمبر  2017بتقدمي ورش عمل
تدريبية لفريق العمل اخلاص املعني بتنفيذ البرنامج وبعض موظفي إدارات املوارد
البشرية ،وإدارات اإلصالح بوزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري ،والهيئة املركزية
للتنظيم واإلدارة.
دبلوماسية فعالة موائمة للقرن احلادي والعشرين
قام برنامج التعليم التنفيذي الذي تقدمه كلية الشئون الدولية والسياسات العامة
بنا ًء على طلب معهد الدراسات الدبلوماسية وبالنيابة عن وزارة اخلارجية املصرية
بإعداد سلسلة ثانية من البرامج املتخصصة التي تهدف إلى تأهيل شباب
الدبلوماسيني باملهارات الالزمة التي للقيام بأدوار قيادية يف املستقبل.

٢٤

برنامج اجلامعة لتدريب اخلبراء وتطويرهم
التعليم التنفيذي ملوظفي القطاع العام
يف عصر ميوج بالكثير من التغيرات ويتميز بالتطور التكنولوجي السريع ،برزت احلاجة إلى وجود
نوعية من املوظفني التنفيذيني املدربني على أعلى مستوى ولم يحظ مفهوم القيادة يف أي وقت سابق
مبثل هذا االهتمام الذي حظى به يف اآلونة األخيرة .تعمل كلية الشئون الدولية والسياسات العامة
باجلامعة عن كثب مع عدد كبير من املسئولني والعاملني باحلكومة والقطاع العام ،ووسائل اإلعالم،
واملجتمع املدني ،واملؤسسات واملنظمات غير الربحية لتقدمي تدريب تنفيذي متميز ومتخصص
للطبقات اإلدارية العليا وذلك من خالل برامج التعليم التنفيذي التي تقدمها الكلية . .والبرامج التالي
ذكرها متثل بعض البرامج املصممة خصيصاً لتالئم احتياجات القطاع العام مبصر:

٢٣

٢٢

التعليم من أجل التغيير :التعليم من أجل التنمية املستدامة يف املدارس
احلكومية
قام مركز التنمية املستدامة باجلامعة بإطالق مبادرة إديوكامب وذلك متاشياً مع رؤية مصر اخلاصة بعام ،2030
وهي مبادرة تهدف إلى تقدمي يد العون إلى املناطق العشوائية مبصر من خالل تنفيذ بعض األنشطة اخلاصة
بتطوير القدرات وصوالً إلى التعريف باملفاهيم األساسية اخلاصة باالستدامة وذلك بد ًء من الطاقة املتجددة
ووصوالً إلى التنوع البيئي ،وذلك يف عدد كبير من املدارس احلكومية يف مختلف أنحاء اجلمهورية .وقد قام مركز
التنمية املستدامة بالتعاون مع  19شريك من بينهم جامعات أوروبية ومكتبة اإلسكندرية مبراجعة املناهج املصرية
التي تعتمد على تقدمي أفضل املمارسات املتعلقة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة ،وتطوير مجموعة أدوات
مدرسية وإرشادات للمدرسني خاصة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة ،كما قام املركز بإعداد مدربني لتدريب
املعلمني لتطوير قدرات املدربني الذين يضطلعون مبهمة تدريب املعلمني وتطويرهم من الناحية املهنية ،وقام املركز
أيضاً مبد فترة البرنامج التجريبي ليشمل ثالثة مراحل متتد من  2009إلى .2017
تأسس من خالل املشروع مراكز للتميز يف سبعة جامعات مصرية ،وقد اعتمدت كلية املعلمني املراكز املذكورة
والبرنامج التدريبي اخلاص باملعلمني والذي يقوم بتوفير التدريب الالزم لهم على األدوات واملناهج املطورة .قام
املركز بتنفيذ عدد من املشروعات الرائدة يف عدد من املدارس بالوراق ،وكانت النتائج مبشرة .واخلطوة التالية
للمركز تتمثل يف بناء «مدرسة مصر .»2030
مت إنشاء مراكز للتميز يف سبعة جامعات مصرية لتعليم املعلمني من خالل املشروع .واعتمدت كلية املعلمني تلك
املراكز والبرنامج اخلاص بتدريب املعلمني والذي يقوم بتوفير التدريب الالزم لهم على األدوات واملناهج املتطورة
ذات الصلة .وقد مت تطبيق ذلك بشكل جتريبي يف عدد من املدارس مبنطقة الوراق بنتائج مبشرة .وتتمثل
اخلطوة التالية يف تأسيس منوذج «مدرسة .»2030

٢١

٢٠

دعم التعليم اخلاص باملستقبل املهني ورفع معدل توظيف طالب
اجلامعات املصرية
قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بإبرام اتفاقية تعاون مع اجلامعة األمريكية بالقاهرة ُمنحت من
خاللها اجلامعة حق إنشاء مراكز مهنية باجلامعات وإدارتها وذلك يف كافة اجلامعات احلكومية على
مستوى اجلمهورية .وبحلول سبتمبر  ،2021تكون اجلامعة قد انتهت من تأسيس  20مركز مستدام من
املراكز املهنية يف نحو  12جامعة حكومية موزعة على صعيد مصر ،والدلتا ،والقاهرة الكبرى.
يقوم مركز االستشارات املهنية باجلامعة األمريكية بالقاهرة بتدريب حوالي  136موظف بهذه املراكز
لتقدمي خدمات التوظيف واالستشارات املهنية واكتساب املهارات اخلاصة بسوق العمل وذلك لنحو
مليون طالب ،ويدخل ضمنهم طالب من ذوي االحتياجات اخلاصة .وتقوم املراكز ،بالتعاون مع إدارات
اجلامعات املختلفة والشركاء يف عملية التدريب ،بتقدمي تدريب شامل لطالب اجلامعات الكتساب
املهارات اخلاصة بسوق العمل ،واحلصول على التدريب الفني ،وترسيخ مبادئ ريادة األعمال ملا يزيد
عن  50000طالب جامعي.
ومن خالل إطالق تلك املراكز املمولة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،تستفيد اجلامعة
األمريكية بالقاهرة من خبراتها السابقة والنجاح الذي حققته يف مشروع مراكز تنمية املهارات املهنية
والتوظيف .فقد أُقيم ثالثة مراكز يف جامعة عني شمس وجامعة قناة السويس وذلك يف الفترة ما بني
عام  2012وعام .2017

١٩
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يعمل حالياً يف تلك املراكز مدربني
معتمدين ومتخصصني يف مجال
التطوير املهني حيث يقدموا
خدمات التوظيف واكتساب
القدرات واملهارات املطلوبة يف
سوق العمل لنحو

٤٠

ألف

طالب من طالب
اجلامعات احلكومية

١٨

تطوير التعليم املهني الفني مبصر
تقدم كلية التعليم املستمر باجلامعة األمريكية بالقاهرة تعليماً فنياً ومهنياً يتبع النموذج
األمريكي من خالل منح درجة املشارك العلمية يف البرامج اخلاصة بالعلوم التطبيقية
أو الفنون التطبيقية ،وذلك اعترافاً منها بحاجة الدولة إلى وجود كوادر فنية مدربة
على أعلى مستوى وذلك لتحقيق رؤية مصر اخلاصة بالعام  .2030وتقوم كلية التعليم
املستمر بتقدمي برامج شاملة جتمع ما بني سبل التدريس األكادميي املتطورة والتطبيق
العملي وذلك من أجل وضع الطالب على أول الطريق الصحيح ومتكنيهم من حتقيق
آمالهم والتأهب للعمل يف املستقبل.

١٧

تقوم كلية التعليم
املستمر بتعليم أكثر من

٢٥

ألف

طالب وطالبة يف
العام الواحد

١٦

مت تدريب حوالي

٤٠٠

خريج من خريجي كليات التربية ومعلمي
املدارس ،وأعضاء هيئة التدريس
باجلامعات ،وصانعي السياسات اخلاصة
ببحوث الفعل يف املدارس

شهدت أكثر من

١٠٠

مدرسة تطوراً ملحوظاً على
املستويني التعليمي واملهني
١٥

معهد الشرق األوسط للتعليم العالي :اجتاه مستدام ومستمر نحو التغيير
تأسس معهد الشرق األوسط للتعليم العالي يف عام  ،2010وهو يتبع كلية الدراسات العليا يف التربية باجلامعة،
وقد كان املعهد وما زال مثاالً يُحتذى به يف إحداث التطور واالبتكار يف مجال إجراء إصالحات شاملة يف املدارس
واجلامعات .يعد معهد الشرق األوسط للتعليم العالي مركز لألبحاث التعليمية الرائدة ،ويقف أيضاً كوعاء لإلبداع
والتغيير والبحث وبناء القدرات املؤسسية ،حيث تتمثل مهمة املعهد يف إجراء إصالحات يف العملية التعليمية باملنطقة
مع تقدمي نوعية من التعليم العالي التي تتواءم مع تطور سير العملية التعليمية باملدرسة والفصل الدراسي .وقد تكفل
املعهد بالتمويل الالزم لتلك املشروعات وقام بإبرام شراكات استراتيجية على مستويات متعددة تسمح بإحداث العديد
من االبتكارات على مستوى مصر واملنطقة وهو ما يبشر مبستقبل واعد وتنمية مستدامة يف املنطقة بأسرها.
يدخل ضمن املبادرات التي يطلقها املعهد لدعم مسيرة إصالح التعليم مبصر ما يلي:
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
يقوم معهد الشرق األوسط للتعليم العالي مبراجعة املعايير واملؤشرات التي تعتمدها الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد اخلاصة باملدارس التي تسعى للحصول على اعتماد الهيئة ،وخاصة املدارس الدولية مبصر .وسيقوم
معهد الشرق األوسط للتعليم العالي يف املستقبل بتقدمي دعم مباشر لعملية االعتماد ذاتها.
بناء القدرات من خالل تبني اجتاه متطور يعتمد يف قياسها على الدالئل واملؤشرات
ساهمت املبادرة اخلاصة ببحوث الفعل يف املدارس يف تغيير كافة البرامج املطبقة يف جميع كليات التربية مبصر،
وساهمت أيضاً يف تزويد الطالب بالقدرات واألدوات الالزمة للبحث ،والتأكيد على أن يصبح املعلم باحثاً مفكراً،
ودعمت حركة إصالح مسيرة التعليم مبصر .وقد جنح معهد الشرق األوسط للتعليم العالي ،من خالل مبادرة بحوث
الفعل يف املدارس ،يف تصميم بعض املواد التدريبية وتطويرها باللغة العربية وذلك لطالب  9كليات من كليات التربية
املوجودة مبصر.

١٤

اجلامعة شريك فعال يف مسيرة اإلصالح
التعليمي مبصر
اجلامعة األمريكية بالقاهرة وتطوير معلمي املدارس
انطالقاً من إميانها الشديد بأن جناح الطالب يف املرحلة اجلامعية يبدأ بتطوير نوعية التعليم الذي
يحصل عليه يف املرحلتني االبتدائية والثانوية ،تقوم اجلامعة األمريكية بالقاهرة بالعمل على تطوير
املعلمني واإلداريني العاملني باملدارس من خالل دبلومة املعلم احملترف .ينصب تركيز البرنامج على
مفهوم القيادة التعليمية ،وتطوير وسائل التعليم يف املراحل العمرية املبكرة ومرحلة املراهقة .ويعتمد
املجلس املصري األعلى للجامعات برنامج دبلومة املعلم احملترف الذي يقدم شهادة متخصصة للدارسني
املتخرجني من مختلف اجلامعات والتي تعادل تلك التي يحصل عليها الدارس من كليات التربية مبصر.
فض ً
ال عن ذلك ،تقوم اجلامعة حالياً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكلية املعلمني من خالل مبادرة
حتول املدارس حيث يقوم أساتذة اجلامعة بتقدمي الدعم الفني الالزم للمدرسني واإلداريني العاملني
باملدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

١٣
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حصل حوالي
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معلم من املدارس
احلكومية على دبلومة
املعلم احملترف

١٢

اجلامعة حتارب هجرة العقول والكفاءات عبر اكتسابهما
جنحت اجلامعة األمريكية بالقاهرة ،والتي تعد جامعة عاملية على أرض مصر ،يف إعادة
أكثر من  46عضو هيئة تدريس مصري يعملون باخلارج إلى وطنهم األم مصر مرة أخرى
وذلك منذ عام  .2011ويحرص هؤالء ،من خالل عملهم كأعضاء هيئة تدريس باجلامعة،
على نقل اخلبرة واملعرفة ووجهات النظر التي حصلوا عليها خالل مشوارهم الطويل إلى
األجيال املستقبلية وذلك خلدمة مصر.

١١
8
10

تعمل دار الكاتب املصري جنيب محفوظ واحلائز على جائزة نوبل على تأسيس مجتمع خاص بالتأليف
والتحرير ،وتقوم بنشر العديد من اإلصدارات املطبوعة والرقمية والتي تتضمن كتب علمية ،وكتب اخليال
العلمي ،وبعض الكتب اخلاصة بتدريس اللغة العربية وتاريخ مصر ،باإلضافة إلى عدد من اإلصدارات
املتنوعة.
لدى دار نشر اجلامعة روابط تاريخية مع كل من وزارة السياحة ووزارة الثقافة املصرية ،وتعمل دار نشر
اجلامعة حالياً بالتعاون مع محافظة األقصر على إنشاء معرض للكتاب باألقصر.
وقد أهدت دار نشر اجلامعة مجموعة من إصدارتها القيمة للرئيس املصري عبد الفتاح السيسي ،ومجموعة
أخرى لوزارة اخلارجية لعرضها بالسفارات املصرية باخلارج.
قامت دار نشر اجلامعة بالتبرع بحوالي  17كتاباً يف علم املصريات باإلضافة إلى مجموعة إصدارات أخرى
لوزارة اآلثار وذلك الستخدامها يف مكتباتها ولتمكني العاملني باملتحف وموظفي هيئة اآلثار يف جميع أنحاء
مصر من االطالع عليها واالستفادة من املعلومات الواردة فيها .وقد اعتمدت وزارة اآلثار بروتوكوالً يخول
دار نشر اجلامعة احلق يف توريد كتب للمكتبة اخلاصة باملتحف املصري ويعطيها احلق يف توزيع اإلصدارات
اخلاصة بوزارة اآلثار املصرية يف جميع أرجاء العالم.

١٠

دار نشر اجلامعة تقدم أمجاد مصر إلى العالم بأسره
تعتبر دار نشر اجلامعة األمريكية بالقاهرة هي الناشر األول على مستوى الشرق
األوسط والذي يقوم بإصدار كوكبة من الكتب األكادميية باللغة اإلجنليزية ،حيث
تتمثل مهمته يف رسم صورة صحيحة ملصر والشرق األوسط ونشر الثقافة املصرية
والعربية يف مختلف بقاع األرض باإلضافة إلى خدمة الدور البحثي والتعليمي الذي
تقوم به اجلامعة .وباإلضافة إلى اإلصدارات األصلية لدار نشر اجلامعة والتي تصدر
باللغتني اإلجنليزية والعربية ،فإن دار نشر اجلامعة تقوم مبنح تراخيص لترجمة بعض
الكتب إلى لغات أخرى لتصل املطبوعات املصرية إلى كل ركن من أركان العالم.

٩
8

يوجد

٨٠٠

إصدار

حتت الطبع

٨

٧

مركز دراسات اللغة العربية باخلارج :خمسون عام ًا من التميز يف تدريس
اللغة العربية

يعد مركز دراسات اللغة العربية باخلارج البرنامج رقم واحد على مستوى العالم يف تدريس اللغة العربية وأصولها
وقواعدها ،وقد جنح املركز يف تغيير األسلوب املتبع يف تدريس اللغة العربية بصورة جذرية وحتويله من مجرد برنامج
ينصب تركيزه على تعليم الدارسني الكتابة بالعربية إلى برنامج يجعل اللغة العربية لغة حياة ويعلم الدارسني كيفية
التحدث باللغة العربية بشكل سليم يف حياتهم اليومية بصورة سهلة وميسرة .وقد جنح مركز دراسات اللغة العربية
باخلارج على مدار األعوام السابقة يف تطوير قدرة الطالب األمريكيني على التحدث باللغة العربية بطالقة وذلك من
خالل برنامج اللغة العربية الريادي الذي يقدمه املركز .إن البرنامج الذي يقدمه مركز دراسات اللغة العربية باخلارج
باجلامعة يف مصر ،وهي قلب العالم العربي ،ميكن الطالب املتميزين من متابعة دراساتهم من خالل برامج زمالة
مدعمة بالكامل من اجلامعة.

تدريب لغوي مكثف من الطراز األول

ما زال البرنامج املكثف لتعليم اللغة العربية الذي تقدمه اجلامعة األمريكية بالقاهرة هو البرنامج الرائد يف تدريس
اللغة العربية باملنطقة ،فالبرنامج يقدم لكل من الطالب وأعضاء هيئة التدريس تعليم وتدريب شامل ومتنوع يف اللغة
العربية وأصولها .والبرنامج معتمد يف مصر والواليات املتحدة األمريكية ،وله تاريخ من التميز ميتد ألكثر من ثمانني
عام من التميز .وقد اجتذب برنامج اللغة العربية هذا آالف من الطالب والباحثني من مختلف أنحاء العالم لدراسة
اللغة العربية والغوص يف بحارها.

برامج لدراسة اللغة العربية مصممة خصيص ًا ألعضاء السلك الدبلوماسي

تأسس البرنامج يف عام  ،2008ويعد برنامج اللغة العربية للدبلوماسيني هو البرنامج اجلامعي الوحيد يف العالم العربي
املتخصص يف تدريس اللغة العربية للدبلوماسيني من جميع أنحاء العالم .وقد تأسس البرنامج استجابة لطلب كثير من
الدبلوماسيني األجانب الراغبني يف دراسة اللغة العربية يف مصر .وقد حقق البرنامج منواً ملحوظاً منذ إنشائه ،وتطور
بصورة منتظمة حيث يقدم اآلن دروساً مكثفة يف اللغة العربية لنحو  35دبلوماسياً .وقد ضم البرنامج دبلوماسيني من
الهند واليابان والواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وسنغافورة وكندا وأسبانيا.

٦

اجلامعة األمريكية بالقاهرة تأتي
بالعالم مرة أخرى ملصر
اجلامعة األمريكية بالقاهرة نقطة التقاء محورية
لدارسي اللغة العربية
تلتزم اجلامعة األمريكية بالقاهرة باحلفاظ على هويتها كاجلامعة العاملية األولى على
أرض مصر وكأفضل مكان يف العالم لدراسة اللغة العربية .وتعتبر البرامج احملورية
التالية هي األكثر تأثيراً لتحقيق هذه املهمة:

٥

تخرج
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من مركز دراسات اللغة
العربية باخلارج

٤

٣

حتتفل اجلامعة األمريكية بالقاهرة يف عام  2019بالذكرى املئوية على تأسيسها يف مصر .ونحن كجامعة
نعمل دائماً على االحتفاء باملاضي والتطلع إلى املستقبل ،ومن ًث ًم فإن رؤيتنا اخلاصة باحلفاظ على هوية
اجلامعة األمريكية بالقاهرة كجامعة عاملية على أرض مصر كانت وستظل أبداً واضحة وضوح الشمس.
وعلى مدار قرن تقريباً ،جنحنا يف احلفاظ على أفضل قيمة وميزة تنافسية لدينا أال وهي هويتنا العاملية
التي بُنيت على قدرة اجلامعة على اجتذاب العالم وحمله إلى قلب مصر .طاملا كانت اجلامعة بوابة تتيح
تبادل اخلبرات والثقافات والعلوم واألفكار من وإلى مصر مع مختلف بلدان العالم .وقد وضعت اجلامعة
دائماً نصب أعينها خدمة مصر والعمل على رفعة شأنها من خالل إتاحة برامج خاصة بتنمية املجتمع
وبناء القدرات والتي تقوم اجلامعة بتنفيذها يف كل شبر من مصر ،فض ً
ال عن جهودها احلثيثة لتنشئة
أجيال تتمتع بقدر كبير من العلم واملعرفة ولديها القدرة على االبتكار واإلبداع والعمل.
نحن هنا يف مصر منذ أكثر من  100عام نعمل جاهدين على خدمتها .وقد عاصرنا هنا صراعات
إقليمية ،وثورات ،والعديد من األزمات االقتصادية ،ووجدنا أن هذا البلد يتمتع بقدر كبير من القوة
والقدرة على التحمل والتغلب على الصعاب والتقدم ،ونحن نشهد له بذلك .لدى مصر قدرة هائلة على
البقاء واالستمرار ،ولها ثقافة وحضارة قدمية قدم التاريخ .فقد بدأت قصة البشرية من هنا على ضفاف
النيل ،ومصر متتلك الكثير والكثير من املقومات احلضارية والتاريخية ،ولها تاريخ غني وطويل حتكيه
األجيال املتعاقبة وتقدمه للعالم بأسره .ونحن كجامعة نحاول دعم قدرة مصر على االستمرار يف القيام
بدورها التنويري الرائد وإبقاء بابها مفتوحاً للعالم اخلارجي دائماً وأبداً.
فرانسيس ريتشياردوني
رئيس اجلامعة األمريكية بالقاهرة

٢

من أجل

مصر

