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  األول من نوعه على مستوى اإلمارة

برنامج االنتساب لتبدأ استقبال طلبات كلية دبي للسياحة 

  التدريب الشتوي

 بدبي التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري ،كلية دبي للسياحة تبدأ: 2017ديسمبر  13 دبي،

برنامج ببااللتحاق  المواطنين الراغبين ي طلبات طلبة المدارس والجامعات(دبي للسياحة) تلقّ 

الذي تطلقه الكلية للمرة لتوطين القطاع السياحي، و "مضياف"ضمن مبادرة التدريب الشتوي 

واستثمار عطلتهم  ،أهمية القطاع السياحياألولى على مستوى إمارة دبي، بهدف توعيتهم ب

 الشتوية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

 

 
 

يساهم في رفع و ، 2018يناير  4حتى   2017ديسمبر  17ينطلق البرنامج خالل الفترة من و 

ً  19و  16بين ما مستوى الوعي لدى الفئة المستهدفة من الطالب ممن تتراوح أعمارهم   عاما
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 في الناتج المحلي الكبيرة االقتصاد ومساهمتهوتأثيره اإليجابي على  ،بأهمية القطاع السياحي

 .دبيمارة اإلجمالي إل

 

ً محاور يضم البرنامج أربعة و  م مع المرحلة العمرية ئلتتال رئيسية تم تصميمها خصيصا

وخدمة  التعريف بالسياحة والمرشد السياحي ومبادئ العمل الفندقيوهي: للمنتسبين 

ً نظرية وعملية في نفس الوقت إلى جانب المشاركة في . وسيتم منح المنتسبين المجتمع دروسا

 وفي ختام البرنامج سيحصل الجميع على شهادات تقديرية.  العديد من األنشطة التفاعلية.

 

 emiraticareers@dubaitourism.aeللتسجيل في البرنامج يرجى إرسال البيانات إلى :  

 -انتهى-

 في كلية دبي للسياحة  2017  شرح الصورة : صورة سابقة لختام برنامج التدريب الصيفي

                   

 
 لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)

رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور تتمثل 

التجاري األكثر زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم 

  .واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إلى اإلمارة

 

للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، دبي 

وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع  ،كما تعمل أيًضا على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له

الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس  الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي

العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة دبي للسياحة مكتب دبي للمؤتمرات والفعاليات، وجدول فعاليات 

 دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 

 :لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ
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