المجلس الثقافي البريطاني

أميليا مورينو
مديرة تواصل الثقافات

المؤهالت
دبلوم في تعليم اللغة اإلنجليزية للراشدين من جامعة كامبريدج (جدارة)
إجازة في تعليم اللغة اإلنجليزية
شهادة في تعليم اللغة اإلنجليزية للراشدين من جامعة كامبريدج ()A
دبلوم في دراسات التطوير من كلية لندن لعلوم االقتصاد LSE
دبلوم في االتصاالت من جامعة كامبريدج
نبذة
اكتسبت أميليا ،من خالل خلفيتها في التسويق وتطوير األعمال ضمن عدد من البلدان ،خبرة مباشرة في مجال التحديات التي قد يواجهها المحيط المتعدد
الثقافات .وباعتبارها قد عملت مع كافة مستويات اإلدارة ،بدءًا من مديري مجلس اإلدارة ووصوالً إلى المسؤولين التنفيذيين ،تستطيع اآلن معالجة
المسائل المحتملة الناشئة بين الثقافات وأن تعمل مع أفراد ومنظمات من أجل تقديم حلول واقعية.
تعمل أميليا منذ  6سنوات كمدرّسة ومدرّبة ومهيئة ،مع مجموعة متنوعة للغاية من الثقافات .ولقد سمحت لها هذه الخبرة بأن تعمل مع مشاركين
وشركاء محتملين من أجل زيادة وعيهم بشأن التواصل بين الثقافات ،وتحليل/التفكير في سلوكهم الخاص واألثر الذي قد ينتج منه ،فضالً عن تزويدهم
ّ
لتخطي الحاالت التي غالبا ً ما تكون حسّاسة.
بمقاربات مختلفة
يكمن موطن قوتها الرئيسي في التواصل وفي قدرتها على االستجابة لحاجات األشخاص الذين تعمل معهم .وبصفتها المدرب الرئيسي/مديرة للمشروع
في قطر ،يقع على عاتقها الترويج للتواصل بين الثقافات ضمن قطر وتطوير برنامج شراكة متين .هي تعمل مع الشركاء لتقديم برامج مصممة حسب
الطلب من شأنها االستجابة مباشرة للتحديات ما بين الثقافات الخاصة بالمنظمة ،كما تحرص على أن يطوّ ر موظفي المنظمة معارفهم الخاصة
ومهاراتهم في العمل التطبيقي.
عملت أميليا كثيراً في أوروبا والبلدان األميركية ،ضمن قطاعات التجارة والتعليم والقطاعات غير الرامية إلى الربح .هذا وعملت مع منظمات ضخمة
متعددة الثقافات مثل اليونيسيف والخطوط الجوية البريطانية ومايكروسوفت وسامسونغ وسكاي .وهي تعمل في قطر منذ سنة كمدربة ومدرّسة مع
مجموعة كبيرة من مختلف األعمار والثقافات وأشخاص ذوي خلفيات مؤسساتية مختلفة.
تقوم مقاربة التدريب التي تعتمدها أميليا على خلق محيط ودي ومنفتح ،حيث يشعر المشاركون بالراحة لدى تشارك مهاراتهم الخاصة وتطويرها .هي
تؤمن ال بل هي مولعة بالحاجة إلى التواصل بين الثقافات وبالمنافع التي يد ّر بها على األفراد والشركات على حد سواء .وهي تترجم ولعها هذا بورش
العمل المفعمة بالطاقة التي تقدّمها وبتفانيها المستمر في سبيل تنفيذ برنامج التواصل بين الثقافات الذي ّ
ينظمه المجلس الثقافي البريطاني.
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