
   
 

 

 

 للطالب  تفتح باب القبولكلية دبي للسياحة 

 2019يناير  بالفصل الدراسي الجديد فيلاللتحاق 

  في مجال السياحة عبر مسار  معتمدةشهادة فرصة الحصول على للطالب تقدم

 لمدة سنة واحدة تعليمي سريع 

 البكالوريوس خالل عامين ونصفثم الدبلوم درجة نيل ن يالمتفوقلطلبة مكن لي 

 

في دائرة السياحة والتسويق التجاري لأعلنت كلية دبي للسياحة التابعة  :2018 ديسمبر 11دبي، 

يناير بالفصل الدراسي الجديد في شهر لاللتحاق للطالب  قبولال)دبي للسياحة( عن فتح باب  دبي

كاديمية  سار سريعضمن م 2019 ينطلق و  .في مجال السياحةمعتمدة للحصول على شهادة أ

في فترة  ، وتقام هذه الدورة2019أغسطس  شهر حتىيستمر المقبل و بداية العام في برنامج ال

في هيئة المعرفة والتنمية البشرية من تتيح للطلبة الحصول على شهادة معتمدة ومكثفة  قصيرة

مرحلة لهم اجتياز عقبو (.G12)العامةالثانوية شهادة  من الدرجة الرابعة، والتي تعادل دبي

تتاح ، في أغسطس من العام المقبلالمنتهي عملي التدريب البرنامج ضمن  الشهادة المعتمدة

االنضمام إلى برنامج شهادة الدبلوم في شهر سبتمبر وفي الكلية دراستهم استكمال فرصة  لبةطلل

2019 . 

 

 
 



   
 

 

وتقدم الكلية محترفون من قطاع السياحة، حاضرون مكلية الفي البرامج التدريبية تنفيذ  يقوم علىو 

كتساب ية مهنية مناهج تعليم دبي في  البشرية والتنمية المعرفة هيئة المعتمدة من تتيح للطلبة ا

لى جانب إ، القطاعبالشركاء مع تقام بالتعاون مبادرات يتم تنفيذها عبر و  ، معارف نظرية وعملية

على مدار العام، الكلية ضيوف التي يقدمها محاضرات الكذلك و، الميدانية لمواقع العملزيارات ال

عند المطلوب الطلبة للنجاح المهني تحقيق لضمان اً خصيصالمصممة برامج التدريب عالوة على 

 .حصولهم على وظيفة في قطاع السياحة

 

 للسياحة دبي كلية في التقدم مسار

هي: السياحة، والفعاليات، والضيافة، وتتضّمن المقّررات المهنية للكلّية خمسة مجاالت أساسية، 

وبعد اجتياز تلك صات لمدة عام واحد، وتستمر كل دورة في هذه التخّص ، والتجزئة، وفنون الطهي

ة. أما الطلبة الذين وظيفمعتمدة تؤهله للحصول على ال المرحلة بنجاح، يحصل الخريج على شهادة

استكمال بشرط تمديد فترة دراستهم الفرصة ليرغبون في استكمال تعليمهم في الكلية، فتتوفر لهم 

، كحد أدنى  تراكمي بامتيازدرجات ل معدّ الحصول على بينها  ، منبات األكاديميةعدد من المتطلّ 

 العام. ، وسجل سلوك منضبط طوال%90تزيد على حضور نسبة المحافظة على و

 

 
 



   
 

 

دراستهم للحصول على  على فرصة استكمالويحصل الطلبة الذين تنطبق عليهم هذه الشروط 

ل محاضرات نظرية مكثفة، موتش إضافية، ة ستة أشهردرجة الدبلوم ضمن دورة تدريبية تستمر لمدّ 

وبعد اجتياز تلك  .موّظفين يتمّتعون بكفاءة عاليةبمساعدة وتدريب عملي في بيئة العمل الفعلية 

، التطبيقي جة البكالوريوسيتاح للطلبة فرصة االرتقاء مجدداً للحصول على در المرحلة بنجاح، 

 والتي تستمر لمدة عام آخر. 

 

بكالوريوس في السياحة الوبذلك تقدم كلية دبي للسياحة لمنتسبيها فرصة الحصول على درجة 

 بتكلفة أقل عن التعليم التقليدي في الجامعات األخرى.  خالل عامين ونصف فقط،

 

 درجة البكالوريوس  

 سنة 1+   

  درجة الدبلوم 

  أشهر 6+  

   شهادة معتمدة

   سنة واحدة-أشهر  8

 

 في القطاع، تركز كلية دبي للسياحة على المسارات المهنيةالشركاء وباإلضافة إلى تعاونها مع 

ف بناء على خبرتهم العملية، يعلى التقدم بطلبات التوظ من خالل مساعدتهمبها المستقبلية لطال

ما تقدمه الكلية من مناهج عبر ، وذلك القطاعبهم تمعرفوعالقاتهم وتمكينهم من توسيع شبكة 

، وأيضاً متخصصة ومعتمدة من قبل المجلس االستشاري الذي يضم في عضويته خبراء من القطاع

بما يضمن توافق خبرات  مؤهل،عبر المتابعة الشخصية لكل طالب من قبل مشرف تخطيط 

 وأالحالية سواء والقطاع السوق حاجة التوظيف التي تفرضها ومؤهالت الخريجين مع متطلبات 

 .المستقبلية

 

القادمة، يرجى زيارة برامج لالمزيد من المعلومات عن الدورات التدريبية والرسوم و

/https://dct.ac.ae 

https://dct.ac.ae/


   
 

 

 

 -انتهى-

 

 :مالحظات للسادة المحررين

 )دبي للسياحة( في دبينبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري 

تتمثل رؤية دائرة السياحة والتسويق التجاري في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالمياً ومركز تجاري متميز على مستوى 

أنحاء العالم وجذب السياح وتعزيز االستثمارات العالم، وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور من مختلف 

 دبي، إمارة في والتسويق السياحي والتطوير واإلشراف التخطيط عن المسؤولة الجهة الرئيسية للسياحة( )دبي الداخلية في اإلمارة. وتعتبر

ً  تعمل كما  في بما وتصنيفها، السياحية الخدمات جميع وهي المنوط بها ترخيص له؛ والترويج اإلمارة في القطاع التجاري تسويق على أيضا

السياحة والسفر. ومن العالمات التجارية واإلدارات الحالية التي تنضوي تحت  ، ووكالء الرحالت تنظيم وشركات الفندقية، ذلك المنشآت

 ة".مظلة "دبي للسياحة": "فعاليات دبي لألعمال"، و"جدول فعاليات دبي"، و"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئ

 

 نبذة عن كلية دبي للسياحة 

 الضيافة، السياحة، قطاعات في المؤّهلة الكوادر على الهائل الطلب تلبية بهدف للسياحة التابعة لــ "دبي للسياحة" دبي كلية تأّسست لقد

 القطاعات، هذه من مختصين خبراء مع بالتعاون للسياحة دبي كلية مقررات جميع تطوير وتم. التجزئة وإدارة الطهي فنون الفعاليات،

 بنجاح، المهني طريقهم لشق الالزمة العملية والمهارات المعرفة على حصولهم بعد ثقة بكل العمل سوق الخريجين دخول لضمان

ممكن. كما تقّدم الكلية برامج أساسية تّم تصميمها خصيصاً لتالئم القطاع السياحي، ومن بينها "نهج دبي"، المخّصص  وقت وبأسرع

ن موظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الزبائن، و"خبير دبي"، البرنامج التعليمي والتدريبي اإللكتروني لوكالء السياحة والسفر . للمزيد ملل

 .info@dct.ac.aeالمعلومات حول كلية دبي للسياحة، يرجى التواصل على 

 

 : االتصال علىللمزيد من المعلومات يرجى 

mediarelations@dubaitourism.ae 

0097142017682 
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