
   
 

برنامج االنتساب لكلية ديب للسياحة تبدأ تلقي طلبات 

 2018لتدريب الصيفي ل"مضياف" 

 

 بدأت كلية ديب للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري : 2018يوليو  12، ديب

، وهي مبادرة تقام 2018للتدريب الصيفي للعام "مضياف"  برنامجاالنتساب لتلقي طلبات 

الممتدة  خالل الفترة  ى التوايل وتطلقها إدارة توطين القطاع السياحي بالكليةللعام الثاين عل

 أغسطس المقبل. 30و 5 بين 

 

اختبار عدد من و ،لمقابلة الشخصيةا ممن اجتازوا المنتسبيناختيار وسينطلق البرنامج بعد 

تهدف تسالمهارات واإلجابة على أسئلة يف المعلومات العامة عن السياحة يف ديب، حيث 

 16بين تتراوح أعمارهم   ذين الدورة الطلبة المواطنين من المرحلتين الثانوية والجامعية ال

 .عاما   19و

 

 
 

مدير إدارة توطين القطاع يف كلية ديب للسياحة : "إن كلية ديب للسياحة  ،مريم المعينيقالت و

لصيفية بما يعود ملتزمة دائما  تجاه المجتمع والطلبة خاصة يف استثمار فترة إجازاتهم ا

وأنشطة تدريبية من خالل توفير دورات وذلك عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة، 

نسبة الوعي لديهم، وتساعدهم وترفع ، وتكسبهم مهارات جديدة تساهم يف صقل شخصيتهم

 على تحمل المسؤولية تجاه مجتمعهم".

 



   
 

رئيسية اضيع مو ةأربعتم تصميم البرنامج ليوفر معلومات ضمن : "المعينيأضافت و

 قطاع الضيافةمبادئ وأساسيات اإلرشاد السياحي وتشمل التعريف بالقطاع السياحي 

زيارات الخارجية والالعديد من األنشطة . ويتخلل البرنامج الخدمة المجتمعيةباإلضافة إىل 

مهاراتهم صقل و ى المشاركين لدتعزيز الشعور بالمسؤولية لمواقع مختلفة بهدف  ميدانيةال

 ."التعامل مع مختلف العمالء والمواقفيف 

 -انتهى-

 

 لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب "ديب للسياحة":

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

الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء  والمحور التجاري األكثر زيارة يف العالم يف زيادة

  .العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل اإلمارة

 

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

ا على تسويق القطاع التجاري يف ا إلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ديب، كما تعمل أيض 

ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما يف ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء 

السفر. ويأيت على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل "ديب للسياحة" فعاليات ديب لألعمال، وجدول 

 .رجانات والتجزئةفعاليات ديب، ومؤسسة ديب للمه

 

 :للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 ديب للسياحة

 mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7631 


