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زيادة الفرص من خالل 
التعليم والتدريب

الـتــأ ثـيـر 
الـسـنـــــوي

مــاذا نـفـعـل
بناء التفاهم عرب الثقافات عن طريق دعم فرص 

التبادل التعليمي والثقايف بني الواليات املتحدة 

.)MENA( ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

توسيع الفرص التعليمية عن طريق تعزيز 
فرص الدراسة واالختبار واملنح الدراسية يف 

الواليات املتحدة.

إعداد األفراد للوظائف يف االقتصاد العاملي بتوفري 
التدريب عىل اللغة اإلنكليزية، واملهارات املهنية، 

ومشاريع األعامل.

متكني الشباب واملرأة بتعزيز النجاح األكادميي، 
واألداء الوظيفي، واالنخراط يف املجتمع.

تقوية املؤسسات واملجتمعات املحلية عن 
طريق متكني الحكومات واملنظامت من أداء 

االحتياجات االجتامعية واملدنية.

مـن نـحــن
إن أمديست، التي تأسست يف سنة 1951، منظمة 

أمريكية خاصة غري ربحية لها سجل عمل طويل 

متميز يف املساعدة الدولية يف التعليم والتدريب 

والتنمية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وهي 

بالعمل مع رشكاء محليني وإقليميني ودوليني تقدم 

برامج وخدمات لتحسني فرص التعليم ونوعيته، 

وتوسيع فرص الدراسة يف الواليات املتحدة، وتقوية 

املؤسسات املحلية، وتطوير اللغة واملهارات املهنية 

من أجل النجاح يف االقتصاد العاملي.  

 

الـرســـالـة
أمديست مخصصة لتوسيع الفرص من خالل 

التعليم والتدريب، ويف الوقت ذاته تقوية التفاهم 

والتعاون بني األمريكيني وشعوب الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا.

1,700+
مشاركون في برامج المنح 

الدراسية وبرامج التبادل

14,000+
مستفيدون من مبادرات

 تمكين الشباب

61,000+
مسجلون للتدريب على اللغة 
اإلنكليزية والمهارات المهنية

144,000+
تلقوا معلومات وتوجيهات 

للدراسة في الواليات المتحدة

200,000+
إدارة اختبارات لهم على أساس 

الكمبيوتر واختبارات ورقية 
وبواسطة اإلنترنت

 بلدان يوجد ألمديست مكتب فيها.*

أيـن نـعـمـل
تدير أمديست، التي تتخذ من واشنطن 

العاصمة مقرًّا رئيسيًّا لها، شبكة من املكاتب 

امليدانية ومكاتب املشاريع يزيد عددها 

عىل 20 مكتبًا، تقدم الربامج والخدمات 

عرب الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

• الجزائر

• البحرين

• مرص*

• العراق*

• األردن*

• الكويت*

• لبنان*

• ليبيا*

• املغرب*

• ُعامن*

• قطر

• اململكة العربية السعودية*

• تونس*

• اإلمارات العربية املتحدة*

• الضفة الغربية/ غزة*

• اليمن*


