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 المواطنين فيها"دبي للسياحة" تخّرج أول دفعة من موّظ 

 ضمن برنامج "مسار"

نّظمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة( األسبوع : 2018 فبراير 12، دبي

فيها المواطنين ضمن دبي حفل تخريج الدفعة األولى من موظّ -الماضي في فندق ميلينيوم المطار

 تدريبي.برنامج "مسار" ال

 

المواطنين ها أول برنامج لتطوير قدرات موّظفي 2015ويعد البرنامج الذي أطلقته الدائرة في عام 

تها امؤسساتها وإدار لدى من الخّريجين الجدد الذين تستقطبهم لشغل الوظائف المتاحة 

 المختلفة.

 

 بدبي التجاري دائرة السياحة والتسويقلعام المدير ، السعادة هالل سعيد المريحضر الحفل 

 ،واإلستثماراتالمدير التنفيذي للخدمات المؤسسية  ،أحمد خليفة الفالسيو )دبي للسياحة(،

 لدى الدائرة.  فينمدراء والموّظ العدد من و
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والتسويق التجاري  ، المدير العام لـدائرة السياحةسعادة هالل سعيد المّري قالو

ادر الوطنية الشابة، وذلك ضمن خططنا على استقطاب الكودبي للسياحة نحرص في ":بدبي

 2020االستراتيجية لتوطين القطاع السياحي الواعد، وبما يتماشى مع الرؤية السياحية 

ً بحلول العقد المقبل، وما يتطلّبه ذلك من وضع برامج تدريبية 20الستقبال   مليون زائر سنويا

فينا برامجنا ال تقتصر على تزويد موّظ  لتأهيلهم بما يرقى إلى تطلّعات قيادتنا الحكيمة. والشك أنّ 

قادرين ليصبحوا ؤّهلهم ى ذلك لتولكن تتخّط  ،بكل كفاءةبالمهارات الضرورية للقيام بأعمالهم 

 .في المستقبل" ةمن القيادات الشابّ يكونوا و  ،المسؤولية المزيد من لعلى تحمّ 

 

تمنح الموّظفين الجدد التدريب  سعادته أّن برنامج "مسار" هو من البرامج الممّيزة التي وأوضح

بما يساعدهم على  ،ثقتهم بأنفسهمتعّزز على اإلبداع واالبتكار، و ّزهم حفتالنظري والعملي، و 

 واالرتقاء بمسارهم الوظيفي.تحسين أدائهم العام، 

 

يجين الخرّ عرض التي تضّمنت  المصاحبةنشطة عدد من األ الحفل على برنامجوشمل 

العامين الماضيين. وبعد ذلك قام سعادة خالل تدّربوا عليها  التي جالبرامضمن هم اريعمشل

فة مّمن أنهوا البرنامج فاً وموظّ موّظ  11يرافقه أحمد خليفة الفالسي بتكريم و هالل سعيد المري، 

 بنجاح، ومنحهم شهادات تقدير.

 

عملية هو أحد البرامج التدريبية التي أطلقتها الدائرة لدعم وتنمية  "مسار"يذكر أن برنامج 

، لديها تحاقه بالعملأشهر من ال 3في البرنامج بعد  التسجيلف يمكن للموّظ حيث ، هافي التوطين

ويعد حضور أشهر،  6منها كل ستمر ي مواضيع 4ويشمل  لمّدة عامين، لبرنامجيستمر او 

ة يشرف على البرنامج أساتذمراحله. فيما جميع  ينهيل حتى جّ ف المسالبرنامج إلزامي للموظّ 

 .مراحلالف في مختلف م كل موظّ ورصد تقدّ  للمنتسبين،يعملون على تقديم الدعم  نوصمتخّص 

 -انتهى-

 

 شرح الصورة: هالل المري يتوسط موظفي الدائرة من خريجي برنامج مسار  
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 )دبي للسياحة( لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي

 

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

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

  .اإلمارة واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إلى

 

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

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

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

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

 دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 

 على:  من المعلومات، الرجاء االتصال مزيدلل

  دبي  للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 

5559 55 600 [+971]  

0682 201 4 [+971] 
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