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 دورة تدريبية في التوعية الثقافية أللمانيا: البرنامج:
 التعامل في مجال اإلقتصاد الدولي في سياق الثقافة األلمانية:

 • المحادثة الناجحة بين االثقافات
 • تأثير القيم الثقافية على قواعد األعمال والممارسات والسلوكيات.

 • أمثلة عن مختلف اإليجابيات والسلبيات أأللمانية 
 • تعريف باألساليب النظرية والعملية في سياق المحادثة بين الثقافات.

 • تمارين لتحديد أين ومتى تأثر الثقافة على األعمال.
• دعم المشاركين بالثقة على أنهم قادرون على التمييز بين قضايا الثقافات المختلفة والتعامل معها.

 آداب المعاشرة الثقافية في ألمانيا
 • الفهم األساسي عن القيم والمعايير في الثقافة األلمانية.

• تعريف بآلداب المرتبطة بعدة مجاالت, مثل: اللقاء وتحية، والطعام، وتقديم الهدايا، والمفاوضات 
 وما إلى ذلك ..

 • التواصل اللفظي وغير اللفظي.
• نصائح حول كيفية بناء عالقات أقوى وأطول المدى.

 تدريب التنوع الثقافي - ألمانيا
 • الوعي الثقافي المتعمق والتفاهم.

 • األساس الضروري واألدوات الالزمة لتصبح مالك مهارة التعامل الناجح ثقافيا.
 • فهم أفضل للتحديات والخلل في المحادثة الثقافية.

• القدرة على تحديد األسباب المحتملة للصراع بين الثقافات وتعلم استراتيجيات جديدة إلدارتها.

 تدريب في الضيافة بالتركيز على الثقافة األلمانية:
 الدورات التدريبية الخاصة بألمانيا والضيافة, تغطي عددا من المجاالت في ما يتعلق بما في ذلك:

 • االجتماع والمعايدة
 • استخدام األسماء واأللقاب

 • لغة الجسد واللمس
 • نظرة العين بالعين

 • تناول الطعام / آداب الخدمة 
• الطعام

 • المحادثة
• الضيافة وماذا يستنظر الضيف األلماني 
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