
 

 تدريس اللغة العربية في الواليات المتحدة

 الحرجةمع برنامج معلمي اللغات  

 

 
 

للغة اإلنجليزية أو العربية كلغة أجنبية ا مدرسيل يتيح الفرصةبرنامج معلمي اللغات الحرجة منحة 

 بتدائية والثانويةاللغة العربية لطلبة المدارس اإل إلى الواليات المتحدة لمدة عام واحد لتدريس

 األمريكية ويعملون كموارد ثقافية للمدارس والمجتمعات المضيفة لهم.

 

 فوائد البرنامج

 للغة والثقافة العربية.اوتعريفهم بمباشرة األمريكي الثقافة األمريكية والمجتمع  التعرف على 

  التعرف على منهجيات التدريس في الواليات المتحدة وتحسين مهاراتك في اللغة اإلنجليزية

 عمل التطوير المهني؛ حلقاتمن خالل 

 التأشيرة  حصولك على دعمJ-1؛ 

  ؛السفر قبل في مصر عن البرنامج  تأهيلحضور ورشة 

 السفر ذهابًا وإيابًا من مصر إلى الواليات المتحدة وداخلها؛ 

 ؛واشنطنلمدة تسعة أيام في العاصمة تأهيل شة حضور ور 

 المتحدة؛ شهًرا في إحدى مدارس الواليات 10.5 القيام بالتدريس لمدة 

 الحوادث والمرض أثناء البرنامج؛تأمين صحي من  تغطية 

  في المضيف المجتمع التعليمي بواسطة المدرسة/المساعدة في العثور على مسكن، يتم

 الواليات المتحدة؛

  دوالر؛ و20,000.00قدره حوالي معيشي راتب 

 لمساكن للمجتمعات بدل سكن شهري لمدة البرنامج، محسوبًا على أساس متوسط أسعار ا

 .المضيفة
 

 األهلية

 :من لديه الصفات األتية برنامج معلمي اللغات الحرجة قائم على أساس الجدارة ومفتوح لكل

  ًا في مصر.مواطن مصري يقيم حالي 

  بتدائية أو ثانوية إفي مدرسة  أجنبيةكلغة ا بدوام كامل للغة اإلنجليزية أو العربية حاليً يدرس

(K-12في مصر؛ ) 

  ،خبرة التدريس داخل لديه ما ال يقل عن أربع سنوات من ن ويكفي وقت تقديم الطلب

 ؛ الفصول الدراسية

  ؛)الفصحى(لديه فهم راسخ للغة العربية الفصحى الحديثة 

 بكالوريوس على األقل؛حاصل على درجة ال 

  مستعد للتدريس للعام الدراسي بأكمله في الواليات المتحدة مع وقت إجازة يقتصر على

 ة.يالمدرساإلجازات 

  ًو ؛اوتحدثً  يتقن اللغة اإلنجليزية كتابة 

  بعد االنتهاء من البرنامج.في مصر لتزام بمواصلة التدريس يظهر اال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتصال:بيانات  -

 info@amideast.org-tclp)مصر(: 

)الواليات المتحدة(: 
tclp@americancouncils.org 

 

 وسائل التواصل االجتماعي:  -

 

facebook.com/TCLProgram 

 

@TCLProgram 
 

من قبل وزارة يمول برنامج معلمي اللغات الحرجة 

الخارجية األمريكية للشؤون التعليمية والثقافية 

وتنفذه المجالس األمريكية للتعليم الدولي بالتعاون 

مع خدمات التعليم والتدريب في أمريكا والشرق 

 .(AMIDEASTاألوسط )
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