
                           

 

 

 الدراسيةمنحة التستقبل أول دفعة لطلبة  كلية دبي للسياحة

 "مدينة الذهب"

 

 والمقيمين المواطنين من لتحاقاإل طلبات عدد فيالفتاً رقماً  لتسج  

 

التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري  ،استقبلت كلية دبي للسياحة: 2019يناير  6  دبي،

مها الكلية أول دفعة من طلبة المنحة الدراسية "مدينة الذهب" التي تقد   بدبي )دبي للسياحة(

طالباً من المواطنين  20يحصل  بناًء على ذلك. ومع مجموعة دبي للذهب والمجوهراتبالتعاون 

تغطية كافة تكاليف تشمل  ،ةالتجزئتجارة مجال ل ةمخصصمنحة دراسية والمقيمين على 

ن الطلبة عند استكمال البرنامج بنجاح وسيتمك   البرنامج التدريبي على مدار العام لكل طالب.

مجموعة دبي للذهب لدى أي من أعضاء  مناسبة وظيفةلفرصة الحصول على م من التقد  

 خبرات عملية.وهم يمتلكون النضمام إلى سوق العمل بالتالي تمكينهم من ا، ووالمجوهرات

 

 
 

جزءاً من التعاون المستمر بين كلية دبي للسياحة " مدينة الذهب" وتعتبر المنحة الدراسية

لتوفير فرص تدريبية للطلبة، باإلضافة إلى ذات االهتمام المشترك والشركاء من القطاعات 



                                                                                                        

 

 .الصناعةهذه التعرف على خبراء 

 

عيسى بن  قال ،التدريبية للمنح الدراسية "مدينة الذهب" ق الدوراتعلى انطال وفي تعليق له

باكورة سلسلة هي  ‘مدينة الذهب’المنحة الدراسية " :حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة

مها صندوق المنح الدراسية لدى كلية دبي يقد  سمقبلة من المنح الدراسية والمبادرات التي 

المنحة الدراسية من هذه بما حققته  ونحن سعداء القطاع.بالتعاون مع شركاء وذلك لسياحة، ل

تلك الجهود لتمكين المواهب واصل وسنلتحاق، لطلبات اإلالفت قبال الاإلبتمث ل الذي ونجاح 

من مواطنين ومقيمين ومساعدتهم على تحقيق النجاح في قطاع السياحة، أحد أسرع  الشابة

 .قطاعات دبي نمواً وحيوية"

 

كتساب بين التعليم النظري و "مدينة الذهب"وتجمع منحة  م للطلبة الخبرات العملية، وتقد  ا

ف هذه المنحة الدراسية افي قطاع تجارة التجزئة. وتتوافق أهد المباشرالعملي وفرصة التطبيق 

والتزامها األساسي الجتذاب أفضل المهارات والمواهب من  مع نهج كلية دبي للسياحة

كتشاف المسارات المهنية المجدية في قطاع السياحة  مواطنين ومقيمين ومساعدتهم على ا

 والقطاعات األخرى المرتبطة به. 

 

ويخوض الطلبة المقبولون في المنحة الدراسية حالياً دورة تدريبية للحصول على شهادة 

تخصص في مجال تجارة التجزئة، وأعربت مجموعة من طلبة منحة "مدينة الذهب" عن 

محمد، إحدى أوائل بولهم ضمن الدفعة األولى، ومن بينهم الطالبة أسماء سعادتهم بق

التي قالت أن الدورات التدريبية النظرية والعلمية تلبي تطلعاتها الحاصلين على المنحة، و

المهنية لخوض مجال تجارة التجزئة، كما عبرت عن امتنانها للمعلمين وزمالئها الذين 

فرصة الفهم األفضل لي المنحة الدراسية قدمت وقالت: " يشاركونها نفس الشغف

الستحقاقات دخول سوق تجارة التجزئة والعديد من القطاعات األخرى ذات العالقة، وأتطلع 

 .إلى االستفادة من العالقات القوية التي تربط الكلية مع شركاء القطاع"

 

التي تتسم بتنوع  عن سعادتها ببيئة الكلية جونزالفيسالطالبة أنجيلينا أعربت وبدورها 

اطالعي على اتخذت قرار التقدم للحصول على المنحة بعد " :الخلفيات الثقافية للطلبة وقالت

، وغمرتني على الدورات التدريبيةوتعرفت  ،اإللكتروني هامراجعة موقعأخبارها وبرامجها و



                                                                                                        

 

مباشرة  سعادة بالغة بقبولي في المنحة، حيث كنت دائمة التطلع للحصول على خبرات عملية

 من رواد وخبراء الصناعة، وقد ساعدتني كلية دبي للسياحة على تحقيق ذلك". 

 

كد  أنه ينوي استكمال دراسته في الكلية ضمن برنامج شهادة أحمد  الطالب ساميوبدوره أ

وقال: "لقد كان لدي دائماً شغف كبير تجاه القطاع السياحي  الدبلوم في مجال تجارة التجزئة

رع نمواً في دبي، فجاءت كلية دبي للسياحة لتلبي لي تطلعاتي. وأثق أنني قمت باعتباره األس

باالختيار الصحيح لما تقدمه الكلية من فرص ستضمن لي النجاح المهني في هذا المجال من 

خالل التعامل المباشر  مع خبراء القطاع، سواء القائمين على تدريس مواد المنحة أو الخبراء 

 .التدريب العملي"الذين نقابلهم في 

 

م بطلب الحصول . للتقد  2019سبتمبر  دفعةمفتوح اآلن لقبول باب قبول الطلبات يذكر أن  

 https://dct.ac.ae/، يرجى زيارة ومزيد من المعلوماتعلى المنح الدراسية 

 

 -انتهى-

 

 مالحظات للسادة المحررين:

 السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(نبذة عن دائرة 

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

تجاري متميز على مستوى العالم، وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور من 

الجهة  للسياحة( )دبي وجذب السياح وتعزيز االستثمارات الداخلية في اإلمارة. وتعتبرمختلف أنحاء العالم 

ً  تعمل كما دبي، إمارة في والتسويق السياحي والتطوير واإلشراف التخطيط عن المسؤولة الرئيسية  على أيضا

 وتصنيفها، لسياحيةا الخدمات جميع وهي المنوط بها ترخيص له؛ والترويج اإلمارة في القطاع التجاري تسويق

السياحة والسفر. ومن العالمات التجارية  ، ووكالء الرحالت تنظيم وشركات الفندقية، ذلك المنشآت في بما

 لألعمال"، و"جدول فعاليات دبي"، واإلدارات الحالية التي تنضوي تحت مظلة "دبي للسياحة": "فعاليات دبي

 و"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة".

 

 نبذة عن كلية دبي للسياحة 

لة في  ست كلية دبي للسياحة التابعة لــ "دبي للسياحة" بهدف تلبية الطلب الهائل على الكوادر المؤه  لقد تأس 

قطاعات السياحة، الضيافة، الفعاليات، فنون الطهي وإدارة التجزئة. وتم تطوير جميع مقررات كلية دبي للسياحة 

ن هذه القطاعات، لضمان دخول الخريجين سوق العمل بكل ثقة بعد حصولهم بالتعاون مع خبراء مختصين م

على المعرفة والمهارات العملية الالزمة لشق طريقهم المهني بنجاح، وبأسرع وقت ممكن. كما تقد م الكلية 

https://dct.ac.ae/


                                                                                                        

 

ص للموظفين  ً لتالئم القطاع السياحي، ومن بينها "نهج دبي"، المخص  برامج أساسية تم  تصميمها خصيصا

لذين يتعاملون مباشرة مع الزبائن، و"خبير دبي"، البرنامج التعليمي والتدريبي اإللكتروني لوكالء السياحة ا

 .info@dct.ac.aeوالسفر . للمزيد من المعلومات حول كلية دبي للسياحة، يرجى التواصل على 

 

 : علىللمزيد من المعلومات يرجى االتصال 

mediarelations@dubaitourism.ae 

0097142017682 
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