
 

  

 

 

 

 العربٌة للغة والثقافة السنوٌة المعاهد الصٌفٌة فً اللغة العربٌة معلمًمؤسسة قطر الدولٌة تجمع 

 .والتطوير المهنيتبادل األفكار وفرص التعليم المستمر تحفيز تطوير المناهج و مجاالت اللغة العربية للتركيز على معلميمن  ٨٤مؤسسة قطر الدولية  ستجمع

 

الصٌفً المعهد ب والتً ُتعرفخالل هذا الصٌف،  للتطوٌر المهنًسوف تستضٌف مؤسسة قطر الدولٌة ثالثة معاهد  ـ العاصمة، واشنطن ٦١١٢أغسطس  ١

 اللغة العربٌة فً ثالث مدن فً الوالٌات المتحدة. معلمًمن  ٨٤وذلك من خالل استضافة  العربٌة السنوي للغة والثقافة

 

اللغة العربٌة لالجتماع ومناقشة منهجٌة وطرق التعلٌم وتطوٌر المناهج  لمعلمًالتابع لمؤسسة قطر الدولٌة ٌقدم فرصة  للغة والثقافة العربٌة المعهد الصٌفً

 . الصف الدراسًوالتوعٌة الثقافٌة داخل 

 

 ٥-١ن األمرٌكٌة فً الفترة من والثانوٌة بالشراكة مع المتحف العربً األمرٌكً فً دٌربورن بوالٌة مٌشٌغا المتوسطةالمدارس  معلمًسٌتم استضافة معهد 

المدارس التً تدعمها مؤسسة قطر الدولٌة فً الوالٌات  بٌنوالثانوٌة من  المتوسطةالمدارس  معلمًمن  ١٥أغسطس، حٌث سٌجتمع فً مدٌنة دٌربورن 

األكثر خبرة   مؤسسة قطر الدولٌة معلمون وسٌدٌرتدرٌس اللغة العربٌة.  صفوفكندا، حٌث سٌتعلمون عن كٌفٌة دمج تعلٌم الثقافة العربٌة داخل المتحدة و

 .مناهجهمالمشاركٌن لتطوٌر  لكل من المعلمٌنإتاحة وقت مخصص كما سٌتم زمالئهم بٌن  نقاشٌةحلقات 

 

 جتمعأغسطس، حٌث سٌ ٣-١الفترة من  فً مدٌنة نٌوٌورك فً واالنغماراالبتدائٌة  المؤسسة المعهد الصٌفً لمعلمًستستضٌف وكإضافة جدٌدة لهذا العام، 

سٌحضر هذا العربً للمشاركة فً ورشة عمل تستمر ثالثة أٌام.  واالنغمارمعلمً ومسؤولً اللغة العربٌة فً المدارس االبتدائٌة من  ١٤ فً مدٌنة نٌوٌورك

ن سامبلز ولٌزا سبٌس من مدرسة هفً كندا، كما ستقوم كل من دو ادمنتونو فً الوالٌات المتحدة ن مدن هٌوستن ونٌوٌورك ولوس أنجلوسمعلمٌن م المعهد

صفوف الدراسة والعمل معهم على  بوالٌة كارولٌنا الجنوبٌة بتعرٌف المعلمٌن باستراتٌجٌات دمج اللغة فً لكسٌنغتون دٌسترٌكت وان فً مدٌنة لكسٌنغتون

 ذلك.

 

( المعلمٌن التابعٌن لمؤسسة قطر الدولٌة فً مدٌنة مٌنٌابولس بوالٌة مٌنٌسوتا TAFLالعربٌة كلغة أجنبٌة ) اللغة دورة تدرٌس ستجمعباإلضافة لذلك، 

تدرٌس وأصول متحدة والبرازٌل بتعلم المزٌد عن منهجٌة من الوالٌات ال المعلمٌنمن  ١٥أغسطس، حٌث ستتاح الفرصة لـ ١٣-٤األمرٌكٌة فً الفترة من 

 فً جامعة مٌنٌسوتا.   اللغاتكتسا  المتحدثون من مركز األبحاث المتقدمة ضٌوف  وستشملالدورة هذه الدكتور صالح عٌاري  سٌدٌرلغة أجنبٌة. 

 

ممارسات تخطٌط ولتعرٌفهم بأفضل معلمً اللغة العربٌة  واهتماماتتلبٌة احتٌاجات  من أجل المعهد الصٌفً للغة والثقافة العربٌة منذ ست سنوات تم تدشٌن

، كما ٌجمع المعلمٌن المستجدٌن والقدامى العاملٌن فً برامج اللغة والثقافة العربٌة فً وتضمٌن الثقافة فً تدرٌس اللغة الفصل األكادٌمًهج وإدارة االمن

 دف مشاركة األنشطة والموارد والمناهج والخبرات فً مجال تدرٌس اللغة العربٌة كلُغة أجنبٌة. مدارس الوالٌات المتحدة وكندا، وذلك به

 

 لمؤسسة قطر الدولٌة: المدٌر التنفٌذيً مٌتشٌل سالم، ماج قالتو

 

آخذ فً النمو والتزاٌد عاماً بعد عام، غٌر أن اللغة والثقافة مرتبطتان ارتباطاً وثٌقاً.  والحاجة إلٌه فً مدارس الوالٌات المتحدة إن أهمٌة تعلٌم اللغة العربٌة"

ة ٌصفوف الدراسالللثقافة العربٌة والمجتمع العربً داخل خالل استكشافهم  األخرىوتلتزم مؤسسة قطر الدولٌة برسالتها لدعم معلمً اللغات ومعلمً المواد 

 اللغة العربٌة". والفنون أ والرٌاضٌات أ كانوا ٌدرسونسواء 

 

 

   االتصال بـ:

  سارة الحمٌدي،

 7918-609-202 1+ | 4511-314-571 1+ مدٌر االتصاالت فً مؤسسة قطر الدولٌة 

salhemaidi@qfi.org   

 

 نبذة عن مؤسسة قطر الدولٌة

 
 لتناولقادة الفكر  فضاًل عن استقطابها منظمة مانحةمؤسسة قطر الدولٌة  تعدمؤسسة قطر الدولٌة )شركة ذات مسؤولٌة محدودة( هً عضو فً مؤسسة قطر وٌقع مقرها فً الوالٌات المتحدة. 

أساسٌة لمؤسسة قطر الدولٌة وهً اللغة والثقافة العربٌة،  برامجٌةمن خالل تفاعلهم مع ثالثة مجاالت  مالتعلٌ مفتوحة ذات الجودة العالٌة وتقنٌاتمثل التعلٌم العالمً والموارد التعلٌمٌة ال موضوعات

 .  العلوم والفنون، وإشراك الشبا 
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داخل  فعالة وتعاونٌة تعلم بٌئاتومتنوعة فً  خالل جمع األشخاص من خلفٌات مختلفة ُمتعلمٌن ومدرسٌن، وذلك من دولً ٌضممؤسسة قطر الدولٌة على إنشاء مجتمع  ترتكز الجهود التً تبذلها

 وخارج الصفوف الدراسٌة.

( K-12خالل مراحل التعلٌم من الروضة وحتى التعلٌم الثانوي ) فً قطر واألمرٌكتٌن الطال تزوٌد بالسعً إلى تلتزم مؤسسة قطر الدولٌة  المحورٌة التً تقدمها البرامجٌةخالل األنشطة ومن 

 مواطنٌن عالمٌٌن فاعلٌن.  التً ُتمكنهم من أن ٌكونوااللغوٌة والثقافٌة  بالقدرات

 qfi.org لمعرفة المزٌد عن المؤسسة والبرامج، ٌرجى زٌارة موقعنا اإللكترونً 

 

 


