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إللتحاق الراغبين باتبدأ استقبال طلبات كلية دبي للسياحة 

  برنامج التدريب الشتويب

كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أعلنت   :2018ديسمبر  18دبي، 

 والذي ينظم على 2018برنامجها التدريبي للعطلة الدراسية الشتوية إطالق عن )دبي للسياحة( 

 2019يناير  10ولغاية يوم الخميس  2018ديسمبر  23مدى ثالثة أسابيع ابتداًء من يوم األحد 

 منطقة وان سنترال بجانب مركز دبي التجاري العالمي. وذلك في مبنى الكلية الجديد في
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بهدف وتنظم الكلية برنامج التدريب الشتوي الذي يأتي ضمن مبادرة "مضياف" لتوطين القطاع، 

استثمار عطلتهم بما عاماً، على  19و 16مساعدة المواطنين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

الكبيرة في  امساهمتهمدى و ةالسياحمن خالل تعميق معرفتهم ب يعود عليهم بالنفع والفائدة

التعريف البرنامج أربعة مواضيع رئيسية تشمل ، حيث سيتناول دبيمارة الناتج المحلي إلإجمالي 

 بالقطاع السياحي وأساسيات االرشاد السياحي ومبادئ قطاع الضيافة والخدمة المجتمعية. 
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دروساً نظرية وعملية في نفس الوقت إلى جانب المشاركة في العديد من وسيتم منح المنتسبين 

  .وفي ختام البرنامج سيحصل الجميع على شهادات تقديرية األنشطة التفاعلية.

 

: "نضع في كلية دبي المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحةوقالت مريم 

لهذا االمر من أهمية  لما سياحةلعمل في العلى اعيننا تشجيع الشباب المواطنين للسياحة نصب أ

وار بالغة في نقل الصورة الحقيقية والواقعية عن دولة االمارات العربية المتحدة وشعبها لماليين الز

طار هذا التوجه تنظيم البرامج التدريبية في إالذين يقصدون دبي من مختلف أرجاء العالم. ويأتي 

على تحديد أولوياتهم ومسارات العمل المناسبة لطموحاتهم ضمن أيضاً ولمساعدة المنتسبين 

 قطاع السياحة". 

 -انتهى-

 

 للسياحة(لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي  

تتمثل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور 

التجاري األكثر زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب 

  .ةالسياح واالستثمارات الداخلية إلى اإلمار 

 

دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، 

كما تعمل أيًضا على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له، وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع 

ية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندق

العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة دبي للسياحة مكتب دبي للمؤتمرات والفعاليات، وجدول فعاليات دبي، 

 ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 

 :لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ

 دبي  للسياحة

5559 55 600 ]971[+ mediarelations@dubaitourism.ae 
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