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المالكة والمديرة المهندسة

مدربة لتنمية مهارات اللغة األلمانية
والتعامل مع رجل األعمال األلماني
مستشارة في جامعة يانا في المانيا

اللغــة والثقافــة األلمانية
لكــي ال تضــع نفســك فــي موقــف محــرج أورينتيــرت

بوخمــن شــحادة  عزيــزة 
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برنامج التدريب في مجال التوعية الثقافية العامة:

التدريــب فــي مجــال التوعيــة الثقافيــة العامــة, هــو التدريــب األساســي ويشــمل ثقافــات عديــدة غيــر محــددة، 
وغالبــا مــا يتــم حجــزه مــن قبــل عمالءنــا كمبتــدء فــي موضــوع التوعيــة الثقافيــة. ويســتهدف التدريــب فــي 
مجــال التوعيــة الثقافيــة جميــع الذيــن يجتمعــون كل يــوم مــع العديــد مــن الثقافــات المختلفــة والذيــن يريــدون 

أن يفهمــوا علــى نحــو أفضــل مواضيــع المناقشــة واإلجــراءات مــن نظيــرة الثقافــة األخــرى.

نعمــل علــى أن يزيــد المشــاركون فــي دورات التدريــب وعيهــم عــن خلفيتهــم الثقافيــة الخاصــة بهــم. هــذا الفهــم 
هــو األســاس لتحســين فهــم شــخصية وطريقــة عمــل اآلخريــن ومفاهيــم التواصــل الخاصــة بهــم, بحيــث يمكــن 
أن تكــون قــادرا علــى تفســير البيانــات وســلوكيات أفــراد الثقافــات األخــرى. علــم الثقافــة، والتدريــب فــي هــذا 
المجــال همــا أحــدث االكتشــافات العلميــة عــن كيفيــة نمــو وتطــور الثقافــات المختلفــة, وتأثيرهــا علــى ســلوك 

ونمــط حيــاة أفرادهــا وطريقتهــم بالمحادثــة والتعامــل مــع بعضهــم البعــض.

 محتويات التدريب
 • إدراك النسبية الثقافية 

 • ما هي الثقافة؟ - كيف تتطور وما هي العوامل المؤثرة
 • التقييم الذاتي والتأمل في الخلفية الثقافية الخاصة بالمشتركين

 • التعامل مع الصور النمطية
 • قواعد المحادثة المباشرة والغير مباشرة

 • مخاطر المحادثة الغير لفظية
 • التعامل مع الزمان والمكان في سياق الثقافات
 • استراتيجيات لتجنب سوء التفاهم والصراعات

  أهداف التدريب هي:
 • الوعي ألهمية االختالفات الثقافية

 • وضع استراتيجيات في مجال المهنة الشخصية والحياة الشخصية
  

يتم تفصيل عرضنا بشكل فردي لإلحتياجات والجداول الشخصية الخاصة بالعمالء. لمزيد من 
 المعلومات، يرجى االتصال بنا.
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