
                                                                                                 

        

 

 بالتعاون مع مجموعة ديب للذهب والمجوهرات 
 

 للتخصص منحة دراسية  20قدم للسياحة تديب كلية 

 يف مجال تجارة التجزئة 
المنحة متاحة أمام الطلبة المواطنين والوافدين ويمكن التقديم عليها عبر  •

 موقع الكلية اإللكترو�
 

سويق التجاري بديب ئرة السياحة والتأعلنت كلية ديب للسياحة التابعة لدا :2018يوليو  3ديب، 

منحة دراسية  20مع مجموعة ديب للذهب والمجوهرات لتقديم تعاونها عن  ،(ديب للسياحة)

التاسع  يفبدأ ذي يالوجارة التجزئة تالتدريبي حول برنامجها نتساب إىل لالللطلبة المتقدمين 

 المقبل.سبتمبر من شهر 

 

المبادرات سلسلة من مدينة الذهب"، األوىل ضمن وتعتبر هذه المنحة التي تحمل اسم "

كما أنها تهدف إىل كلية ديب للسياحة. المنح الدراسية يف يقدمها صندوق سالتي المشابهة 

سية، المزيد ايقدم صندوق المنح الدر سو  تعزيز وتطوير الكفاءات التي تعنى بخدمة السياح.

شركاء القطاع العديد من بالتعاون مع  االعالن عنهامن الفرص التعليمية األخرى التي سيتم 

 السياحي يف ديب.

 

على مدار البرنامج التدريبي تغطية كافة تكاليف "مدينة الذهب" الدراسية منحة الوتشمل 

عند من مواطنين ووافدين ن يف المنحة و. كما سيتمكن الطلبة المقبولالعام لكل طالب

لدى أي من أعضاء فرصة وظيفية التقدم للحصول على من بنجاح، البرنامج  استكمال

لالنضمام إىل سوق العمل أمامهم مجموعة ديب للذهب والمجوهرات، وذلك إلتاحة الفرصة 

 بخبرات عملية.

 

توضح برسالة ويمكن لكافة الراغبين بالحصول على هذه المنحة التقدم بطلباتهم مصحوبة 

عبر الموقع اإللكترو� بات طلالتعبئة االسباب التي تجعلهم مخولين للحصول عليها. وبعد 



                                                                                                 

        

 

وتقديم كافة المستندات المطلوبة يجب على المتقدمين اجتياز اختبار يف اللغة االنجليزية 

 وتختتم مرحلة قبول الطلبات بإجراء المقابلة الشخصية.وآخر يف الرياضيات. 

 

ون "نحن يف كلية ديب للسياحة ملتزم وقال عيسى بن حاضر، مدير عام كلية ديب للسياحة:

بتعزيز وتنمية الكوادر المؤهلة والمدربة، من خالل مساعدة الطلبة على تطوير مهاراتهم 

كاديمية تؤهل م هالعملية، وخبراتهم المتخصصة وذلك خالل دراستهم للحصول على شهادة أ

ً للدخول إىل سوق العمل. إن  تحقيق رؤيتنا وافساح المجال يساعدنا على االلتزام هذا فورا

كاتنا مع ا . وتعد شر م المواهب الصاعدة سواء من المواطنين أو الوافدينالوظيفي أما

شهادة على نجاح نهجنها يف لتقديم هذه المنحة الدراسية مجموعة ديب للذهب والمجوهرات 

يف مجال تجارة التجزئة البرنامج التدريبي ونحن على ثقة أن  .تطوير خبرات تعليمية وتأهيلية

مطلوبة واألدوات التي تؤهلهم إىل تحقيق أثر إيجايب خالل قدم للطلبة المهارات اليس

  . مساعيهم المستقبلية لتحقيق النجاح على أرض الواقع يف قطاع السياحة يف ديب"

 

 
 

كات االستراتيجية محمد وقالت ليلى والرعاية  سهيل، المدير التنفيذي لقطاع الشرا

هب" الدراسية هي باكورة سلسلة مدينة الذ": "منحة ومؤسساتهايب للسياحة دالتجارية يف 

القطاع الخاص يف تعاون مع شركائنا العلى القائمة ة والمبادرات ياسر مقبلة من المنح الد

لتطوير كوادر محلية سواء من المواطنين أو المقيمين. إن العمل مع شركائنا يمكننا من 

 االمطلوبة لمساعدتهبالمهارات  اوتزويدهكفاءات مميزة تطوير منح دراسية قادرة على تأهيل 

أن ما تقدمه كلية ديب على ثقة . ونحن كافية ق العمل بخبرات عمليةوعلى الدخول إىل س



                                                                                                 

        

 

وتعكس . العملي سيساهم يف تعزيز خبرة الطلبةلتدريب لللسياحة من خبرات عملية وفرص 

ة الرؤية المشترك الخاص، لتحقيقالقطاعين الحكومي وروح التعاون الوثيق بين هذه المنحة 

 . "تعزيز مكانة ديب كوجهة سياحية ومركز إقليمي وعالمي لتجارة التجزئةيف 

 

 
 

"نحن يف المجموعة نثمن  هللا رئيس مجموعة ديب للذهب والمجوهرات: وقال توحيد عبد

ً التدريب والتطوير باعتباره من مفاتيح النجاح الرئيسية، كما أننا مؤمنون بأن  مشاركة عاليا

على قدر عايل من المسؤوليات األساسية للمجموعة، وذلك لتأهيل كوادر المعرفة تعتبر من 

بتعاوننا مع كلية ديب للسياحة والمساهمة يف المنح الدراسية مجموعة ال. ونتشرف يف الكفاءة

كتساب خبرات متخصصة المتاحة أمام الطلبة من  يف مواطنين ومقيمين لتطوير قدراتهم وا

  تجارة التجزئة".

 

 
  



                                                                                                 

        

 

"نفخر بكوننا عالمة  لشركة دهما� للمجوهرات:التنفيذي دهما� المدير وقال أميت 

لمنح الدراسية. فنحن يف اتجارية إماراتية، ونتشرف بالتعاون مع كلية ديب للسياحة وصندوق 

كة يف  مبادرات من صميم استراتيجيتنا الرامية إىل مثل هذه الدهما� للمجوهرات نعتبر الشرا

ة تنسجم يسامعنا وتطوير المواهب المستقبلية، وهذه المنحة الدر المساهمة يف تطوير مجت

على  ةمحلية من مواطنين ومقيمين قادر يتنا للمشاركة الفاعلة يف تطوير كوادر مع رؤ 

 . االنضمام إىل قطاع السياحة الحيوي يف ديب"

 

  
  

نحن يف شركة جوي " وقال جون بول ألوكاس المدير التنفيذي لمجموعة جوي ألوكاس:

المواهب الشابة، والمساهمة بإيجابية يف نمو قطاع التجزئة يف ديب.  لوكاس ملتزمون بتطويرأ

كتسبت خب ة عملية ومعارف تخص جميع نواحي تجارة المجوهرات عندما كنت متدرباً ر لقد ا

يف أحد معارض الشركة والمكتب الرئيسي، وقد أسهم ذلك يف تأسيس معرفتي يف الصناعة. 

تعزيز قطاع تجارة التجزئة يف ساهم يف هذه المبادرة التي ستنضمامنا إىل انفخر بنحن ولذا 

ديب. ونتوجه لكلية ديب للسياحة بالشكر واالمتنان على هذا المشروع الطموح ذو النظرة 

  . "هالمستقبلية، ونتطلع إىل تقديم كل ما يلزم لضمان نجاح

 



                                                                                                 

        

 

 
  

"نحن  بار للذهب واأللماس:جموعة مالمالمدير التنفيذي ل .يب .وقال عبدالسالم كي

من هذه المبادرة ألن التعليم العايل هو ما يضع األسس للنمو  اً فخورون بأن نكون جزء

المستدام لالقتصاد والمجتمع بوجه عام. ونأمل أن نكون خير عون لهذه المبادرة وتزويد 

ة العلمية القيم المؤسسية. إن هذه الدرجوالطلبة بالمهارات الضرورية كاالنضباط الذايت 

لحصول على وظائف واعدة وتأسيس لالمعترف بها التي سيحصل عليها الطلبة ستساعدهم 

حياة أفضل. حيث تكمن أهمية التعليم العايل ليس فقط يف حرية اختيار مجال العمل، وإنما 

على التفكير االنتقادي وفهم المواضيع المعقدة، والقدرة على العقلية تطوير القدرات 

  . سلوب فعال"توصيلها بأ

 



                                                                                                 

        

 

 
  

إىل المساهمة يف والتي تمتد على مدار عام كامل تجارة التجزئة يف البرنامج التدريبي هدف يو 

تعزيز الوعي بأهميته عبر اعتماد أحدث  من خالليف ديب  هذا القطاعة مستقبل غصيا

على  تطوير كوادر تحترف ثقافة خدمة العمالء، وكذلك التركيزالوسائل التدريبية والتقنية ل

  .فرص وظيفية واعدة للخريجينلتأمين  التدريب العملي الشامل

 

التدريبية يف كلية ديب للسياحة والتقدم بطلبات الحصول  عن الدوراتلمزيد من المعلومات ل

  ./https://www.dct.ac.aeعلى المنح الدراسة، يرجى زيارة الموقع اإللكترو� 

كثر من وتضم  عضو يمثلون تجار الذهب يف ديب،  600مجموعة ديب للذهب والمجوهرات أ

تشكلت هذه و التجزئة.  سواء ممن يعملون يف صياغة الذهب والمجوهرات أو بيع الجملة أو

المجموعة غير الربحية برعاية من دائرة التنمية االقتصادية بديب بهدف دعم الدورة األوىل من 

. ومنذ تأسيسها يف ذلك الحين، التزمت المجموعة بدورها 1996تسوق لعام مهرجان ديب لل

 . وتطويره على مركز ديب بصفتها "مدينة الذهب" و"وجهة العالم للمجوهرات" ةفظاحميف ال

 -انتهى-

https://www.dct.ac.ae/

