
                                                                                                 

        

 

 

ع المواطنين والوافدين على االستفادة تشجّ للسياحة ديب كلية 

  دراسيةر عدد محدود من المنح المن توفّ 
 

كب مع متطّلبات السوق تجارة التجزئةفرصة لإلبداع يف مجال  •  بما يتوا

 والمجوهرات للذهب ديب مجموعة مع منحة "مدينة الذهب" تقّدم بالتعاون •
 

سويق التجاري التابعة لدائرة السياحة والت ،ديب للسياحة أعلنت كلية :2018 أغسطس 7 ديب،

ر عدد محدود من المنح الدراسية يف مجال تجارة التجزئة، داعية توفّ عن  بديب (ديب للسياحة)

، حيث تقدم هذه المنح لوافدين لالستفادة من هذه الفرصةيف الوقت ذاته المواطنين وا

 من التاسع يف التدريبي برنامج، وسوف يبدأ المجموعة ديب للذهب والمجوهراتبالتعاون مع 

 .المقبل سبتمبر شهر

 

توضح برسالة م بطلباتهم مصحوبة ويمكن لكافة الراغبين بالحصول على هذه المنحة التقدّ 

عبر الموقع اإللكترو� طلبات التعبئة ، ومن ثم للحصول عليهاؤهلين سباب التي تجعلهم ماأل

نجليزية قدمين اجتياز اختبار يف اللغة اإليجب على المت. و ةوتقديم كافة المستندات المطلوب

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

 



                                                                                                 

        

 

 
 

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

 إىل تهدف أنها كما. للسياحة يبد كلية يف الدراسية المنح صندوق سيقدمها التي المشابهة

 المزيد الدراسية، المنح صندوق وسيقدم. السياح بخدمة تعنى التي الكفاءات وتطوير تعزيز

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

 .ديب يف السياحي

 

. رنامج التدريبي على مدار العام لكل طالبوتشمل المنحة الدراسية تغطية كافة تكاليف الب

بنجاح، من التقدم للحصول البرنامج  ن يف المنحة عند استكمالوكما سيتمكن الطلبة المقبول

مجموعة ديب للذهب والمجوهرات، وذلك إلتاحة لدى أي من أعضاء على فرصة وظيفية 

 لالنضمام إىل سوق العمل بخبرات عملية.أمامهم الفرصة 

 

سعداء بطرح هذه المبادرة التي  "نحن ى بن حاضر، مدير عام كلية ديب للسياحة:وقال عيس

يف مجال تجارة  تمنح المواطنين والوافدين فرصة الحصول على منحة دراسية مجانية

التجزئة. وتتعاون كلية ديب للسياحة مع شركائها والجهات الرائدة يف هذا القطاع من أجل 



                                                                                                 

        

 

مدعومة  على تطوير مهاراتهم العملية،تساعد الطلبة مكّثفة تصميم وتوفير برامج إبداعية و

كاديمية تؤهلبشهادة  يؤكد  ةإن هذا الدعم الذي نقدمه للطلبم للدخول إىل سوق العمل. هأ

نمو القطاع السياحي، والسيما على المحافظة على  ءشركاالعلى التزام إدارة الكلية وكذلك 

ذب المتسوقين والزوار. ونحن نشجع المواطنين البيع بالتجزئة، لمساهمته الكبيرة يف ج

وكذلك الوافدين، ممن لديهم رغبة بالتطور وشغف يف هذا المجال أن يقتنصوا هذه الفرصة 

 للحصول على ما تبقى من منح دراسية". بطلباتهم الثمينة، ويتقدموا 

 

إىل المساهمة يف على مدار عام كامل ذي يمتد والتجارة التجزئة يف البرنامج التدريبي هدف يو 

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

تطوير كوادر تحترف ثقافة خدمة العمالء، وكذلك التركيز على الوسائل 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� 

 -انتهى-

 

 

 

 

 

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

الة ديب للسياحة إىل جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إىل ترسيخ مكانة ديب لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة تتمّثل رس

يف العالم يف زيادة الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل 

 اإلمارة. 

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


                                                                                                 

        

 

ي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي يف إمارة ديب، كما تعمل أيًضا ديب للسياحة ه

على تسويق القطاع التجاري يف اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، 

ووكالء السفر. ويأيت على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل "ديب للسياحة" بما يف ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت 

 فعاليات ديب لألعمال، وجدول فعاليات ديب، ومؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة.

 نبذة عن كلية ديب للسياحة 

 

الكلية شهادات معتمدة يف مجال تقدم كلية ديب للسياحة أول منصة تعليمية متعددة التخصصات من نوعها يف المنطقة. وتمنح 

. وتهدف كلية ديب يوالتدريب المهن يالفن السياحة، والفعاليات، والضيافة، والتجزئة، وفنون الطهي، وذلك يف إطار برنامجها للتعليم

ي وعملي، تعليم نظرللسياحة إىل أن تكون المؤسسة األكاديمية الرائدة يف التعليم المهني على مستوى المنطقة بما تقدمه من 

مصممة تدريبية بما يضمن استمرار تدفق المتدربين المحترفين نحو قطاع السياحة يف ديب. وتتوىل الكلية مسؤولية تقديم برامج 

"خبير ديب" لوكالء السفر حول تعاملون مع السياح ولعاملين يف قطاع السياحة من بينها "نهج ديب" للموظفين الذين يلخصيصاً 

كثر فاعلية. العالم لمساعدتهم ع  لى الترويج لديب بشكل أ

 عن مجموعة ديب للذهب والمجوهرات:لمحة 

كثر من تضم  عضو يمثلون تجار الذهب يف ديب، سواء ممن يعملون يف صياغة الذهب  600مجموعة ديب للذهب والمجوهرات أ

دائرة التنمية االقتصادية بديب بهدف دعم تشكلت هذه المجموعة غير الربحية برعاية من و والمجوهرات أو بيع الجملة أو التجزئة. 

على  ةفظاحم. ومنذ تأسيسها يف ذلك الحين، التزمت المجموعة بدورها يف ال1996الدورة األوىل من مهرجان ديب للتسوق لعام 

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

 


