
من نحن
تأسســت أمديســت فــي عــام 1951، وهــي منظمــة أميركيــة خاصــة 
المســاعدات  توفيــر  فــي  وطويــل  متميــز  ســجل  ولهــا  ربحيــة,  غيــر 
ــة للتعليــم والتدريــب والتنميــة فــي الشــرق األوســط وشــمال  الدولي
علــى  ودولييــن  وإقليمييــن  محلييــن  شــركاء  مــع  نعمــل  أفريقيــا. 
تقديــم برامــج وخدمــات تســاعد علــى تحســين فــرص التعليــم وجودتــه 
وتوســيع فــرص الدراســة فــي الواليــات المتحــدة, باإلضافــة إلــى تقويــة 
المؤسســات المحليــة وتطويــر المهــارات اللغويــة المهنيــة بهــدف 

النجــاح فــي االقتصــاد العالمــي. 

أين نعمل
ا لهــا وتديــر  ا رئيســيًّ تتخــذ أمديســت مــن واشــنطن العاصمــة مقــرًّ
ــا ومكتــب مشــاريع, حيــث  ــا ميدانيًّ ــر مــن 20 مكتًب شــبكة تتضمــن أكث

توفــر برامــج وخدمــات عبــر الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. 

الجزائــر | البحريــن | مصــر* | العــراق* | األردن* | الكويــت* | لبنــان* | ليبيــا 
| المغــرب*| قطــر | المملكــة العربيــة الســعودية* | تونــس* | اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة* | الضفــة الغربيــة* | غــزة* | اليمــن* 

*الدول التي لديها فروع ومكاتب ألمديست

رسالتنا
هــي إيجــاد األمــل، والفــرص، والتفاهــم المتبــادل بيــن شــعوب الشــرق 
األوســط، وشــمال أفريقيــا، والواليــات المتحــدة مــن خــال الفــرص 

التــي تغيــر الحيــاة بالتبــادل التعليمــي والثقافــي.  

ماذ نعمل
بنــاء التفاهــم مــا بيــن الثقافــات مــن خــال دعــم فــرص التبــادل 
الشــرق  ومنطقــة  المتحــدة  الواليــات  بيــن  والثقافــي  التعليمــي 

أفريقيــا وشــمال  األوســط 

الدراســة  فــرص  توفيــر  طريــق  عــن  التعليــم  فــرص  توســيع 
المتحــدة الواليــات  فــي  الدراســية  والمنــح  واالختبــارات 

إعــداد األفــراد لشــغل وظائــف فــي االقتصــاد العالمــي مــن خــال 
توفيــر مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة وأخــرى مهنيــة والتــدرب علــى ريــادة 

المشــاريع التجاريــة

األكاديمــي,  النجــاح  تعزيــز  خــال  مــن  والشــباب  المــرأة  تمكيــن 
المجتمــع فــي  واالنخــراط  الوظيفــي,  واإلنجــاز 

تعزيــز المؤسســات والمجتمعــات المحليــة عــن طريــق تمكيــن 
الحكومــات والمنظمــات مــن تحقيــق االحتياجــات االجتماعيــة والمدنيــة

**أرقام التأثير السنوي المذكورة أعاه تستند إلى عام 2020
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المكتب الرئيسي

12,000
 استفادوا من مبادرات

تمكين الشباب

2,300
شاركوا في المنح 

الدراسية وبرامج التبادل

210,000
قدموا اختبارات محوسبة 

وتحريريج وعبر اإلنترنت

100,000
تلقوا معلومات وإرشادات حول 

الدراسة في الواليات المتحدة

35,000
تم تسجيلهم في مهارات 

التدريب المهني واللغة 
اإلنجليزية


