سفارة الواليات المتحدة
تصريح صحفي
 19فبراير2019 ،
بعثة الواليات المتحدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة وشبكة الطالب الدوليين
تنظمان المعرض التعليمي األمريكي 2019
للنشر الفوري
ستنظم شبكة الطالب الدوليين ( ،)ISNبالشراكة مع بعثة الواليات المتحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة و EducationUSAمعرض
التعليم األمريكي السنوي لهذا العام في أبوظبي ودبي.
في أبوظبي ،يقام المعرض يوم الجمعة  22فبراير ،من الساعة  6:00مسا ًء إلى الساعة  9:00مسا ًء في فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة
أنانتارا .في دبي ،سيعقد المعرض يوم السبت  23فبراير من الساعة  5:00مسا ًء إلى الساعة  9:00مسا ًء في فندق كراون بالزا دبي فيستيفال
سيتي.
ستتاح الفرصة للطالب وعائالتهم للتحدث مع ممثلي الجامعات حول الفرص التعليمية ،عملية تقديم الطلبات ،البرامج األكاديمية ،وخيارات المنح
الدراسية.
معرض التعليم األمريكي حدث مجاني ومفتوح للجمهور .التسجيل المسبق متاح عن طريق الرابط التاليwww.studentlane.com:
ستقدم السفارة األمريكية في أبوظبي والقنصلية األمريكية العامة في دبي معلومات حول  EducationUSAفي المعرض .كما سيتواجد
الموظفون القنصليون لإلجابة على األسئلة المتعلقة بعملية تأشيرة الطالب.
باإلضافة إلى ذلك ،سيكون ممثلون عن برنامج  Summer Discoveryحاضرين لتقديم نبذة عن البرنامج الصيفي الغني ما قبل الجامعي
للطالب في المدارس الثانوية والمدارس المتوسطة التي تجمع بين الدراسة مع المتعة واألنشطة والرياضة .على مدى فصل الصيف ،يمكن
للطالب تجربة الحياة الجامعية في حرم الجامعات في جميع أنحاء الواليات المتحدة من خالل الدورات التي يدرسها مدرسي الجامعات أثناء
إقامتهم في الحرم الجامعي.
قائمة الجامعات المشاركة:
 .1كلية الطب للجامعة األمريكية في الكاريبي
 .2كلية اسومبشن
 .3جامعة والية كاليفورنيا ،نورثريدج
 .4الكليات التقنية سبوكان
 .5جامعة دروري
 .6جامعة فيريس العامة
 .7جامعة فول سيل
 .8جامعة جراند فالي العامة
 .9جامعة والية ايداهو
 .10جامعة اريزونا الشمالية العامة
 .11جامعة سانت ليو
 .12جامعة أوكالهوما
 .13جامعة سنترال اركنساس
 .14جامعة سنترال ميسوري
 .15جامعة جنوب أالباما
 .16جامعة فيتربو
تقع مراكز اإلرشاد التعليمية في الواليات المتحدة األمريكية في سفارة الواليات المتحدة في أبو ظبي والقنصلية األمريكية العامة في دبي ويمكن
التواصل معاها عن طريق البريد اإللكتروني على  educationusaAD@state.govو  .educationUSADubai@state.govيقدم

مستشارو التعليم المشورة المجانية للطالب ،كما يقوموا بتوفير جلسات إرشادية متخصصة لتوجيه المستشارين ،باإلضافة إلى الموارد
والمعلومات عن المعارض واألحداث التعليمية القادمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .كما تستضيف مراكز اإلرشاد التعليمية جلسات إرشاد
عبر اإلنترنت حول مواضيع مختلفة ومجاالت الدراسة في الواليات المتحدة.
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