
                           

 
 

 ةالمهنيو يةالتعليمها برامجلطلبة وأولياء األمور على بهدف تعريف ا
 

 أيام السبت اليوم المفتوح فعالية كلية ديب للسياحة تنظم 

 طوال العطلة الصيفية
 

تنظم كلية ديب للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بديب  :2018يونيو  28ديب، 

إتاحة وذلك بهدف  للطلبة طوال فترة العطلة الصيفية حالمفتو)ديب للسياحة(، فعالية اليوم 

للتعرف على برامجها هم لطلبة الباحثين عن فرصة تعليم متميزة وأولياء أمورأمام االفرصة 

يف التدريبية  البرامج، حيث تبدأ الجديدسي اللتعليم المهني قبل انطالق الفصل الدر  ةالمبتكر 

 الكلية يف سبتمبر المقبل. 

 

تقبل فعالية اليوم المفتوح الطلبة وأولياء األمور كل يوم سبت من الساعة الثانية ظهراً إىل تسو 

يف الطابق  4مبنى الكلية الجديد يف منطقة ون سنترال، المبنى يف  الخامسة والنصف بعد العصر

 األرضي. 

 

 
 

رف عن كثب على التعفعالية اليوم المفتوح المشاركة يف ويمكن للطلبة وأولياء األمور من خالل 

لحصول على فرصة اما تقدمه كلية ديب للسياحة من فرص تعليمية وتدريبية، تؤهل الطالب 

تعرف الطالب خالل اليوم ي. و تطوراً كبيراً يف قطاع السياحة بديب الذي يشهد وواعدة ميزة تعمل م



                           

 
 

أساليب المفتوح على جميع المعلومات الخاصة بالدورات التدريبية التي تقدمها الكلية، و

 العملي. والتعليم المتبعة التي تركز على التعليم المهني 

 

، الجديد الكليةيف مبنى كما يقوم فريق الكلية باصطحاب زوار اليوم المفتوح يف جولة ميدانية 

عليهم زيارة الكلية أيام  ولمن يتعذر .للتعرف على منشآتها والتحدث إىل المعلمين والمدرسين

ر بحسب الوقت الذي ووالت خاصة وشرح مفّصل للطلبة وأولياء األمالسبت، توفر الكلية ج

 يناسبهم.

وتتميز المناهج التعليمية التي تعتمدها كلية ديب للسياحة بموازنتها بين التعليم األكاديمي 

 خمسة مجاالت أساسيةوترتكز على  لجسر الهوة بين التدريب العملي والنظري مهنيوالتأهيل ال

 . والفعاليات والضيافة والتجزئة وفنون الطهي السياحةتشمل 

 

االلتحاق بدورات شهر سبتمبر  تكلية ديب للسياحة حالياً طلباويف الوقت الذي تتلقى فيه 

عبر الرابط اإللكتروين فعالية اليوم المفتوح لمشاركة يف يمكن التسجيل ل ،المقبل

days-https://dct.ac.ae/en/admissions/open/ .لحصول على المزيد من المعلومات لو

وكل ما يتعلق بكلية ديب للسياحة  سية وطلبات االلتحاقاالمنح الدر وعن الدورات التدريبية 

 ./https://www.dct.ac.aeالموقع اإللكتروين يمكن زيارة 

 -انتهى-

 

 لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب )ديب للسياحة(

تتمثل رسالة ديب للسياحة إىل جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إىل ترسيخ مكانة ديب لتصبح المدينة والمحور 

نحاء العالم التجاري األكثر زيارة يف العالم يف زيادة الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للزّوار من جميع أ

  .واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل اإلمارة

 

ديب للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي يف إمارة ديب، 

يص جميع كما تعمل أيًضا على تسويق القطاع التجاري يف اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخ

الخدمات السياحية وتصنيفها، بما يف ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأيت على رأس 
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العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة ديب للسياحة مكتب ديب للمؤتمرات والفعاليات، وجدول فعاليات 

 ة.ديب، ومؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة، وكلية ديب للسياح

 

 :من المعلومات، الرجاء االتصال بـ لمزيدل

 mediarelations@dubaitourism.ae 

 5559 55 600 [+971] 

0682 201 4 [+971] 
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