100,000 2,750
شاركوا في المنح الدراسية
وبرامج التبادل

تلقوا معلومات وإرشادات حول
الدراسة في الواليات المتحدة

210,000 16,000 57,000
تم تسجيلهم في مهارات
التدريب المهني واللغة
اإلنجليزية

استفادوا من مبادرات تمكين
الشباب

من نحن

تأسست أمديست في عام ،1951وهي منظمة أميركية خاصة غير ربحية ,ولها
سجل متميز وطويل في توفير المساعدات الدولية للتعليم والتدريب والتنمية في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا .نعمل مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين على
تقديم برامج وخدمات تساعد على تحسين فرص التعليم وجودته وتوسيع فرص
الدراسة في الواليات المتحدة ,باإلضافة إلى تقوية المؤسسات المحلية وتطوير
المهارات اللغوية المهنية بهدف النجاح في االقتصاد العالمي.

أين نعمل

تتخذ أمديست من واشنطن العاصمة مق ًّرا رئيس ًّيا لها وتدير شبكة تتضمن أكثر من
 20مكت ًبا ميدان ًّيا ومكتب مشاريع ,حيث توفر برامج وخدمات عبر الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
الجزائر | البحرين | مصر* | العراق* | األردن* | الكويت* | لبنان* | ليبيا
| المغرب* | قطر | المملكة العربية السعودية* | تونس* | اإلمارات العربية
المتحدة* | الضفة الغربية* | غزة* | اليمن*
*الدول التي لديها فروع ومكاتب ألمديست

قدموا اختبارات محوسبة وتحريرية
وعبر اإلنترنت

رسالتنا

هي إيجاد األمل ،والفرص ،والتفاهم المتبادل بين شعوب الشرق األوسط ،وشمال
أفريقيا ،والواليات المتحدة من خالل الفرص التي تغير الحياة بالتبادل التعليمي
والثقافي.

ماذا نعمل

بناء التفاهم ما بين الثقافات من خالل دعم فرص التبادل التعليمي والثقافي بين
الواليات المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
توسيع فرص التعليم عن طريق توفير فرص الدراسة واالختبارات والمنح الدراسية
في الواليات المتحدة
إعداد األفراد لشغل وظائف في االقتصاد العالمي من خالل توفير مهارات اللغة
اإلنجليزية وأخرى مهنية والتدرب على ريادة المشاريع التجارية
تمكين المرأة والشباب من خالل تعزيز النجاح األكاديمي ,واإلنجاز الوظيفي,
واالنخراط في المجتمع

تعزيز املؤسسات واملجتمعات املحلية عن طريق متكني الحكومات
واملنظامت من تحقيق االحتياجات االجتامعية واملدنية
**أرقام التأثري السنوي املذكورة أعاله تستند إىل عام
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