
 

                           

 

 

  بنجاح الوظيفية همتخطي مقابالتيساعد المتدربين على 

مضياف لإلرشاد "تنظم برنامج كلية ديب للسياحة 

 "المهني

كلية ديب للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري  نظمت: 2018نوفمبر  8ديب 

ً لل 2018نوفمبر  8يوم الخميس (ديب للسياحة) ال باحثين مواطنين الشباب البرنامجاً تدريبيا

مناسبة وظيفية لحصول على فرص يف اعن عمل يف القطاع السياحي، وذلك لمساعدتهم 

 . مهني ناجحتلبي طموحاتهم وتكون بداية لتأسيس مستقبل 

 

 
 

ديب كلية دريبي األول من نوعه الذي تنظمه ويعد "مضياف لإلرشاد المهني" البرنامج الت

عزز من إمكانيات وقدرات المتدربين كونه ي ،بإشراف فريق عمل مبادرة مضيافللسياحة 

لتعرف على القطاع يتيح المجال أمامهم لتخطي المقابالت الوظيفية بنجاح من جهة، و على 

 السياحي ومكوناته ودوره يف دعم االقتصاد الوطني من جهة أخرى. 
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عدد من  ،السياحيالمجال واستقطب البرنامج التدريبي الذي نفذه متخصصون يف 

فرصة مميزة لدعم طموحهم يف العمل يف واحد من أهم  المواطنين الشباب الذين رؤوا فيه

القطاعات الحيوية يف الدولة وإبراز الوجه الحضاري لدولة االمارات العربية المتحدة وعادات 

 وتقاليد شعبها أمام الكم الكبير من السياح الذين يتوافدون إليها من مختلف أنحاء العالم. 

 

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي يف كلية ديب للسياحة: "نضع نصب 

يف إمارة ديب بالكفاءات المواطنة الشابة التي تساهم يف تطويره  ةالسياحقطاع أعيننا رفد 

"مضياف لإلرشاد وتعزيز مكانة ديب على خارطة السياحة العالمية. ويأيت تنظيم برنامج 

يخطون من خاللها  المجالان توفير منصة مالئمة للباحثين عن عمل ضمن هذا لضمالمهني" 

صقل مهاراتهم العملية وتزويدهم عبر الخطوة االوىل على سلم النجاح والتميز الوظيفي 

  ".هاالعمل فيأهمية و ةبمعلومات وافية وشاملة عن السياح

 

 
 

توطين القطاع بهدف دفع عجلة "ِمضياف" وكانت كلية ديب للسياحة قد أطلقت مبادرة 

 ه.فيلراغبين من المواطنين الشباب يف العمل لالسياحي من خالل توفير فرص تدريب وعمل 
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العاملين يف الشباب المواطنين تطوير مهارات وقدرات برامج تدريبية ل ويف الوقت ذاته توفير

 .بشكل عام لما لذلك من أهمية يف اإلرتقاء بمستوى تجربة الزوارمجال السياحة 

 -انتهى-

 شرح الصور:

 مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي يف كلية ديب للسياحة .1

 مجموعة من الطالب المشاركين يف البرنامج التدريبي .2
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