
    
 

 

 

  ا  مفتوح ا  كلية دبي للسياحة تنظم يوم

 " هيئة دبي للثقافة والفنون" ـل

نظمت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري )دبي  :2018مايو  2، دبي

من  عرضت الهيئة  من خالله عددا  " هيئة دبي للثقافة والفنونلـ" مفتوحا   يوما   ،للسياحة(

 .القرهودمنطقة فندق روضة البستان بوذلك في  ،اإلماراتيينللمواطنين الفرص الوظيفية 

 

يأتي هذا التعاون بين كلية دبي للسياحة ودبي للثقافة ضمن إطار سعي الجهتين لتعزيز 

في القطاع الثقافي في زيادة عدد المواطنين العاملين ، بفي دعم األهداف المشتركة تعاونهما

، تماشيا  مع رؤية حكومة دبي في دعم مختلف القطاعات والمجاالت، خاصة في إثراء اإلمارة

 .الحركة الفنية والثقافية في دبي

 

 
 

من حملة الشهادات الجامعية بدرجة البكالوريوس  شخصا   50استقبل اليوم المفتوح قرابة و

الوظائف المطروحة وتضمنت الثانوية العامة، باإلضافة إلى أصحاب الخبرة العملية، والدبلوم و

 .مرشد ثقافي رئيسي، وموظف استقبالومرشد ثقافي أول، ومرشد ثقافي،  الهيئةمن قبل 



                                                                                                                                 

 

 

مستمرة في سيرها بخطى للسياحة ويؤكد تنظيم اليوم المفتوح لدبي للثقافة بأن كلية دبي 

واثقة، والتزامها بأهدافها الرئيسية لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

توفير الفرص آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا، في 

ارة عملية توطين مختلف القطاعات في إمللمساهمة في دعم  الوظيفية للشباب المواطنين

كسبو »بالتنسيق مع مختلف الجهات، خاصة مع اقتراب انعقاد  ،دبي في « 2020معرض إ

 . دبي

 

تطوير باستمرار على إطالق المبادرات البّناءة التي تهدف إلى  للسياحة وتعمل كلية دبي

تها بالشركاء االستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، باإلضافة إلى تبنيها عالق وتعزيز

ة في صنع ول لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب وتوعيتهم بأهمية المشاركالوص

على الشواغر والفرص  اإلقبالمن خالل  ،العربية المتحدةاإلمارات مستقبل واقتصاد دولة 

خاصة دعم المشهد الثقافي والفني في إمارة دبي، والذي والوظيفية في مختلف القطاعات، 

. والفنون، األمر الذي يدعم ترسيخ القيم والعادات والتقاليد األصيلةتتبناه هيئة دبي للثقافة 

تركز دبي للثقافة بصورة رئيسة على تشجيع وتبني اإلبداع واالبتكار، إضافة إلى تعزيز معرفة و 

الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي محورا  رئيسا  للحياة الثقافية والفنية على  تها الشباب باستراتيجي

 .ةمستوى المنطق

 -انتهى-

 

 لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(

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

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

  .العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إلى اإلمارة

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

ا على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية  دبي، كما تعمل أيض 

يص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء ترخ

السفر. ويأتي على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة دبي للسياحة مكتب دبي للمؤتمرات 

 والفعاليات، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 :مات، الرجاء االتصال بـلمزيٍد من المعلو

 دبي  للسياحة
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