يعهٕيبد عٍ انجشَبيح
يسعى معهد العالقات الثقافية الخارجية بالخارج
 (Institut für Auslandsbeziehungen) ifaمن خالل برنامجه ) « CrossCulture » (CCPلتعزيز الحوار بين الثقافات وتعزيز
شبكات االتصال بين ألمانيا والبلدان ذات الطابع اإلسالم كشريك وذلك بدعم من وزارة الخارجية األلمانية.
يقدم البرنامج للمهنيين الشباب والمتطوعين الشباب من الدول المعنية و من ألمانيا فرصة القيام بستاج (تدريب مهن ) .من خالل اإلقامة للعمل
ف بيئة ثقافية مختلفة ،يكتسب المشاركين ف البرنامج خبرات مهنية و دولية و يطورون مهاراتهم الثقافية .ويشجع برنامج
»  « CrossCultureالتبادل بين األشخاص  ,المؤسسات و الثقافات ويعزز الشراكة بين ألمانيا و البلدان ذات الطابع االسالم

أْذاف ثشَبيح انذعى » « CrossCulture
ٚمذو ثشَبيح انستبج نهشجبة يٍ أنًبَٛب ٔ ثهذاٌ راد طبثع إسالي ٙفشطخ الكتسبة انعذٚذ يٍ انخجشاد ف ٙانخبسج ف ٙيدبنٓى انًُٓٔ ٙيٍ ثى
نعت دٔس انًسفض فٔ ٙطُٓى .إنٗ خبَت انستبج ٚ ،تًكٍ انًتذسثٌٕ يٍ انسظٕل عهٗ نًسخ عبيخ عٍ انٓٛبكم انسٛبسٛخ ٔاالختًبعٛخ ف ٙانجهذاٌ
انًضٛفخ .يٍ خالل االَغًبط ف ٙانسٛبح انًُٓٛخ ٔانسٛبح انٕٛيٛخ ثبن جالد انًضٛفخ ٚتفتر انًتذسثٌٕ عهٗ عبداد ٔ تمبنٛذ ٔخظبئض ثمبفٛخ نجٛئتٓى
اندذٚذح ,.كًب ٚتًكٍ انًتذسثٌٕ يٍ انسظٕل عهٗ اتظبالد ْبيخ لذ تًكُٓى يٍ إلبيخ تعبٌٔ يُٓ ٙف ٙانًستمجم ثعذ عٕدتٓى إنٗ ثالدْى .
ثبإلضبفخ إنٗ رنكًٚ ،كٍ نهًتذسث ٍٛتمذٚى يسبًْخ لًّٛخ نًؤسسبتٓى ثٕطُٓى ثفضم انخجشاد انًكتسجخ خالل انستبج ثبنخبسج ْ .زا انتجبدل ثٍٛ
انثمبفبد ٚعضص انتٕاطم انذائى ٔ شجكبد االتظبل ث ٍٛانًُظًبد ف ٙأنًبَٛب ٔ انجهذاٌ راد انطبثع اإلسالي , ٙكًب أَّ ٚشدع عهٗ انسٕاس ٔانتعبٌٔ
عجش انسذٔد.

يدبالد انعًم انَّتٚ ٙتٛسٓب انجشَبيح
ٚمذو ثشَبيح »  « CrossCultureفشص نهستبج ف ٙانًدبالد انتبنٛخ:





انسٛبسخ ٔ المجتمعات
زمٕق اإلَسبٌ ٔثُبء انسالو
انتًُٛخ انًستذايخ
ٔسبئم اإلعالو ٔانثمبفخ

www.ifa.de/crossculture
crossculture@ifa.de

انفئبد انًستٓذفخ
ٚستٓذف انجشَبيح ثبنجهذاٌ راد انطبثع اإلسالي ٙانًُٓ ٍّٛٛانشجبة ٔانًتطٕع ٍٛف ٙيختهف يدبالد انًدتًع انًذَٔ ٙانًسفض ٍٚف ٙانًُظًبد،
انمبدس ٍٚعهٗ يًبسسخ تأثٛش ف ٙانًدبل انسٛبسٔ ٙاالختًبع ٙيثبل ٔسبئم اإلعالو .
ثبنُسجخ نهًششس ٍٛيٍ انًبَٛب ،تتًثم انفئبد انًستٓذفخ ثذسخخ أٔنٗ ف ٙانعبيه ٍٛف ٙانًُظًبد انًضٛفخ انشاغج ٍٛثبنًشبسكخ ،كزنك انًٍُٓٛٛ
انشجبة ٔانًتطٕع ٍٛف ٙانًدتًع انًذَ ٙف ٙيدبالد انعًم انت ٙتعتجش فٓٛب تدشثخ تجبدل انثمبفبد أيش ثبنغ األًْٛخ نتسمٛك َدبذ يُٓ.ٙ

آنٛخ تُفٛز انجشَبيح
ٚستًش انستبج يٍ ثًبَٛخ أسبثٛع عه ٗ األلم إنٗ ثالثخ أشٓش كسذ ألظٗٔ ،تختهف يذح انستبج زست انًهف انشخظ ٙنهًتذسة  ،ازتٛبخبتّ ٔيذٖ
ظٛظب نٛك ًّم انستبج نهًتذ ّسث .ٍٛيثبل ،انًشبسكخ ف ٙيُبسجبد أٔ صٚبساد
تٕافشِ ٔ.ثبإلضبفخ إنٗ رنك ،تى تظًٛى ثشَبيح ف ٙانجهذ انًضٛف خ ّ
فشدٚخ خالل فتشح اإللبيخ .
ٚتًٛض ثشَبيح »  « CrossCultureثكَّٕ لبثم نهتكٛٛف ثشكم فشد٘ سٕاء يٍ زٛث انًستٕٖ أٔ انتُظٛى ٔ،رنك ٔفمب الزتٛبخبد ٔسغجبد
انسبطه ٍٛعهٗ يُر انستبجْ .زِ انًشَٔخ انًٕخٓخ َسٕ تهجٛخ االزتٛبخبد تسًر ثذعى انًشبسك ٍٛف ٙانجشَبيح الكتسبة يٓبساد يُٓٛخ ٔثمبفٛخ
ف ٙيدبل عًهٓى  ،كًب أَٓب تعضّص لذساتٓى عهٗ انسٕاس.
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