Overview
The U.S.-Egypt Higher Education Initiative is a $250 million investment in Egypt’s future that provides educational
opportunities for high-achieving Egyptians to learn skills that will better meet the needs of a 21 st century economy.
In partnership with the Government of Egypt and the private sector, the U.S. Government will provide thousands
of Egyptians with access to higher education opportunities in Egypt and the United States and facilitate strategic
partnerships in key fields to strengthen Egypt’s economy.
During this multi-year initiative, the U.S. Government will grant scholarships and exchange opportunities to
approximately 1,900 talented Egyptians – women and men from underserved communities in rural and urban areas
– to Egyptian and American universities in fields that will help them reach their aspirations and contribute to
Egypt’s economic prosperity. This initiative has five scholarship components:


100 Master’s in Business Administration (MBA) scholarships for women to study in the United States;



60 Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) undergraduate scholarships for high achieving,
low income young women to study in the United States;



550 local scholarships to a number of Egyptian universities in fields such as agribusiness, engineering,
economics, and information technology;



At least 50 Fulbright graduate scholarships to study in the U.S.; and



Over 1,000 exchanges and other study abroad opportunities for Egyptian students and professionals.

Multi-million dollar investments in up to 20 partnerships between Egyptian and American universities will reach
tens of thousands of additional students by increasing the exchange of knowledge, opportunities for joint research,
and shared degree programs. These partnerships will reflect the needs of a modern economy in critical disciplines
such as agribusiness, engineering, and entrepreneurship.
Welcoming Egyptians to Study in the United States
The American people will welcome and support hundreds of young men and women from across Egypt starting in
2015. These scholarships offer an opportunity for Egyptians to study at high quality U.S. institutions and apply their
knowledge and experiences to strengthen Egypt’s participation in the global economy. Students will be selected
based on merit from across Egyptian society, with particular efforts to recruit underserved and economically
disadvantaged participants. Women’s education will be critical for Egypt’s overall economic development;
therefore, special efforts will also be made to identify highly-qualified female candidates for these scholarships,
particularly in the areas of science and math.
Providing Scholarships for Study in Egypt
Starting in 2014, hundreds of local scholarships will provide an opportunity for economically disadvantaged public
school graduates to attend Egyptian universities. These students will receive undergraduate scholarships in fields
demanded by the local economy – including science, engineering, and business administration. Eligible degree
programs are those taught in English at either high-quality private universities or fee-based programs at public
universities. Scholarship recipients will also have the opportunity to study or intern in the United States.
Higher Education Partnerships
These partnerships will cultivate cooperation between the private sector and qualified U.S. and Egyptian
universities and technical colleges to improve the value and relevance of academic programs to labor market
needs. The partnership will develop long-term institutional capacity to generate the quantity and quality of human
capital needed to sustain Egypt’s economic growth and competitiveness. Staff exchange opportunities in support of
partnership goals will sharpen the skills and potential of students, faculty, and administrators as leaders, managers,
researchers, and entrepreneurs. These partnerships will lead to higher quality degree programs, improved
instructional practices, novel online learning tools, and networks that will spur innovation, new technologies,
creativity, and a spirit of service among youth.

مبادرة التعليم العالي بين الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية مصر العربية هي استثمار في مستقبل مصر حيث توفر المبادرة
فرصا تعليمية للمصريين المتميزين الكتساب مهارات التعلم التي من شأنها أن تلبي االحتياجات المتنامية الخاصة باقتصاد القرن
الحادي والعشرين .وبالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص ،ستوفر حكومة الواليات المتحدة آلالف الطلية المصريين إمكانية
الحصول على فرص التعليم العالي في مصر والواليات المتحدة وستقوم بتيسير الشراكات االستراتيجية لهم في المجاالت
األساسية لتعزيز االقتصاد المصري.
ومن خالل هذه المبادرة المتعددة السنوات ،ستقوم حكومة الواليات المتحدة بتقديم منح دراسية إلى ما يقرب من  ١،٩٠٠طالب
وطالبة مصرية موهوبة في المجتمعات المحرومة سواء في المناطق الريفية أو الحضرية – في مجاالت من شأنها أن تدعم الشباب
ليتمكنوا من تحقيق تطلعاتهم ،كما تسهم في تحقيق االزدهار والرخاء االقتصادي في مصر.
هذه المبادرة تتألف من خمس فئات منح دراسية:
 100منحة دراسية للمرأة لدراسة ماجستير إدارة األعمال  MBAبالواليات المتحدة األمريكية؛
 60منحة للفتيات محدودات الدخل لدراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( )STEMبجامعات
الواليات المتحدة األمريكية؛
 550منحة دراسية محلية للدراسة بالجامعات المصرية ،وفي مختلف التخصصات مثل :األعمال التجارية
الزراعية ،الهندسة ،االقتصاد ،تكنولوجيا المعلومات.
ما ال يقل عن  50منحة فولبرايت للدراسات العليا في الواليات المتحدة؛
وأكثر من  1000منحة تبادل وفرصة دراسة بالخارج للمهنيين والطالب المصريين .
االستثمارات التي تبلغ عدة ماليين الدوالرات للشراكات التي تصل إلى  ٢٠شراكة بين الجامعات المصرية واألمريكية ستؤثر
في عشرات اآلالف من الطالب عن طريق زيادة تبادل الخبرات والمعرفة في األبحاث والشهادات الجامعية المشتركة .وسوف
تعكس هذه الشراكات احتياجات االقتصاد الحديث في التخصصات الهامة مثل الصناعات الزراعية ،والهندسة ،وريادة األعمال.

الترحيب بالمصريين للدراسة في الواليات المتحدة
وبموجب هذه المبادرة سيرحب الشعب األمريكي ويوفر الدعم للمئات من الشباب والشابات من مختلف أنحاء مصر بداي ًة بالعام
الجاري  .٢٠١٥تقدم هذه المنح فرصة للمصريين للدراسة في المؤسسات األمريكية ذات الجودة عالية وتطبيق المعرفة والخبرات
لتعزيز مشاركة مصر في االقتصاد العالمي.
سيتم اختيار الطالب من مختلف شرائح المجتمع المصري على أساس الجدارة ،مع بذل جهود إضافية إلختيار
المشاركين بالمجتمعات األكثر احتياجاً.
تعليم النساء سيكون له دور حاسم في التنمية االقتصادية الشاملة في مصر .وبالتالي ،سيتم بذل جهود خاصة إلختيار المرشحات
ذوي المؤهالت األعلى لهذه المنح الدراسية ،وخاصة في مجاالت العلوم والرياضيات.

توفير المنح الدراسية للدراسة في مصر
إبتداءاً من العام  ، ٢٠١٤تم منح مئات المنح الدراسية المحلية لتوفير فرص لخريجي المدارس الحكومية ،الذين يعيشون في ظروف
إقتصادية سيئة ،للدراسة بالجامعات المصرية .ويحصل هؤالء الطالب على منح جامعية في المجاالت التي يتطلبها االقتصاد المحلي
 بما فيها العلوم ،والهندسة ،وإدارة األعمال .ويتم تدريس برامج شهادة التأهيل باللغة االنجليزية في الجامعات الخاصة أو برسومرمزية في الجامعات العامة .سيحصل المستفدين من هذه المنح بفرصة للدراسة أو التدريب في الواليات المتحدة.
شراكات التعليم العالي
ستقوم هذه الشراكات بتقوية التعاون بين القطاع الخاص والجامعات المصرية واألمريكية والكليات التقنية لتحسين قيمة وأهمية
البرامج األكاديمية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل .تضع هذه الشراكة على المدى الطويل القدرات المؤسسية لتوليد كمية
ونوعية رأس المال البشري الالزم للحفاظ على النمو االقتصادي في مصر والقدرة التنافسية .ستضع هذه الشراكة قدرات
مؤسسية لتوليد كمية وجودة الموارد البشرية الالزمة للحفاظ على النمو االقتصادي في مصر والقدرة على التنافس.ستقوم فرص
تبادل الموظفين التي تدعم أهداف الشراكة بثقل مهارات وقدرات الطالب وأعضاء هيئة التدريس ،واإلداريين كقادة ومديرين وباحثين،
ورجال أعمال .تؤدي هذه الشراكات إلى تحسين جودة برامج الشهادات الجامعية ،وتحسين الممارسات التعليمية ،وخلق أدوات
جديدة للتعلم عبر اإلنترنت ،و تطوير الشبكات التي من شأنها أن تحفز االبتكار ،والتكنولوجيات الجديدة ،واإلبداع ،وروح الخدمة بين
الشباب.

