
www.aljamiatfairs.com للمزيد من المعلومات الرجاء الدخول على الموقع اإللكتروني:

Organized by

U.S. Education Group

مـعـر�ض الـجــامعـات الأمريكية

دعــوة  مفتوحــة

www.al-jamiat.com/register للمزيد من المعلومات الرجاء الدخول على الموقع اإللكتروني:

SPRING 2011

الكليات والجامعات المشاركة:

دبي
الإمارات العربية المتحدة

فندق موفنبك بر دبي

Moevenpick Hotel
Bur Dubai

مقابل الم�شت�شفى الأمريكي

مدينة دبي، دبي

الإمارات العربية المتحدة

ال�سبت

2 اأبريل/ني�سان 2011

ال�ساعة: 1:00-4:00 م�ساءاً

لمزيد من المعلومات:

يرجى الإت�شال بـ

تلفون: 8864 397 04

Email: info@al-jamiat.com

قم بالت�شجيل الآن

www.al-jamiat.com/register

Embry-Riddle Aeronautical University•	

Foothill-DeAnza Colleges•	

George Mason University•	

Hult International Business School•	

Iowa State University•	

Marquette University•	

Massachusetts College of   •	
Pharmacy and Health Sciences

University of Mississippi•	

Old Dominion University•	

Rochester Institute of Technology•	

San Diego State University•	

Savannah College of Art and Design•	

ScorePlus - Princeton Review•	

University at Buffalo•	

University of California Irvine•	

University of Colorado - Boulder•	

تت�شرف المجموعة الأمريكية للتربية والتعليم )USEG( بدعوتكم 

لح�شور معر�ض الجامعات الأمريكية لمقابلة م�شوؤولي القبول للجامعات 

الم�شاركة واكت�شاف فر�ض اإكمال الدرا�شات العليا في الوليات المتحدة 

الأمريكية.  الدخــول مجـانًا والدعـــوة عــامــة للجميــع

هذا المعرض يتيح لك الحصول على المعلومات التالية عن:
• تقديم طلبات القبول • التكاليف الدرا�شية • ال�شكن الجامعي

GMAT®, GRE®, SAT®, TOEFL  ® امتحانات القبول •
• الم�شاعدات والمنح الدرا�شية
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ملتقى

ملتقى الـجـامعـات الأمريكية

دعــوة  مفتوحــة

•	 Arizona	State	University
•	 Carnegie	Mellon	University	-	

Qatar
•	 Diablo	Valley	College	and	the	

International	Education	Center
•	 IE	University
• 	Indiana	Universi ty								

Intensive	English	Program
•	 Lasell	College
•	 Longwood	University
•	 Massachusetts	College	of	

Pharmacy	and	Health	Sciences
•	 Miami	University	of	Ohio
•	 North	Carolina	State	University
•	 Northwestern	University	in	

Qatar
•	 Oglethorpe	University
•	 Old	Dominion	University
•	 Oregon	State	University
•	 Purdue	University
•	 Rutgers	University
•	 Saint	Marys	College

•	 Salve	Regina	University
•	 Savannah	College	of	Art	and	

Design
•	 Stevens	Institute	of	Technology
•	 Stony	Brook	University
•	 Suffolk	University
•	 Sweet	Briar	College
•	 Syracuse	University
•	 The	American	University	in	Cairo
•	 The	University	of	Iowa
•	 The	University	of	Toledo
•	 University	at	Buffalo
•	 University	of	California	-	

Riverside
•	 University	of	Colorado	Boulder
•	 University	of	Evansville
•	 University	of	Kansas
•	 University	of	Miami
•	 University	of	Michigan	-	Flint
•	 University	of	South	Florida

 اخلمي�س

الدوحة، قطر

   النادي الدبلما�سي 
قرب  رتز-كارلنت 

 13  اكتوبر   2011
 الساعة 6:00 - 9:00 مساءاً

E-mail: info@al-jamiat.com 

 ملزيد من املعلومات
                 يرجى االتصال بـ

in cooperation w
ith

 مكتب املستشار التعليمي 

 السفارة االمريكية

على الهاتف: 

974 -496 -6749




