
                           

 

 

 الجديد اهاتفتتح مبن للسياحة دبي كلية

 

محيط مركز دبي ضمن مركز األعمال والضيافة والفعاليات في دبي  يقع وسطمبنى ال

 التجاري العالمي

 

التابعة لدائرة  ،كلية دبي للسياحة افتتحت :2019مارس  6 دبي، اإلمارات العربية المتحدة،

 ون" فيالواقع الدائرة في مقر  الجديداها السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة( مبن

الموقع  ويتيحالنابضة بالحياة.  العالمي يالتجار دبي مركز منطقةضمن " 2المكاتب -سنترال

ستفادة اإلمميزة للطالب  جتماعيةوإبتوفير بيئة تعليمية ز الفريد للمبنى العصري الذي يتمي  

وتعريفهم بالممارسات اليومية  ،المؤسسات في القطاعالمنشآت وهم قرب المسافة ألمن 

ص  للمهن التي يختارون دبي  المبنى الجديد على شارع الشيخ زايد بين مركزويقع ها. بالتخص 

 دبي مركزويسهل الوصول إليه من محطة مترو  ،وأبراج اإلمارات المعارضللمؤتمرات والدولي 

 .العالمي يالتجار

 



                                                                                                        

 

وشهادة  العاليدبلوم الشهادة الذين يدرسون للحصول على المبنى الجديد الطالب ستقبل وي

 الفعاليات وفنون الطهي.إدارة تطبيقي في مجال السياحة والضيافة والتجزئة والبكالوريوس ال

من بما يمك نهم  دمحد  ذات عدد صفوف  عون علىطالباً يتوز   150حوالي سع لـويمكنه أن يت  

 .العملية على التفاعل والممارسةالمبني  التعليم المهنيمن تحقيق االستفادة القصوى 

ر للطالب وبيئته التعليمية المبتكرة التي توف  ز مبنى الكلية الجديد بتصميمه المعاصر ويتمي  

مخصصة صالة و  ،ستخداماتمسرحاً متعدد االو ،ومتنوعة رحبةمناسبة وة يمساحات دراس

وذلك مطابخ متطورة  التدر ب فيكما يمكن لطالب فنون الطهي ستراحة. إللوأماكن  للطالب،

عدد من المقاهي والمطاعم إلى الوصول ه يمكن أن  إلى  . يشارالقطاعفي شركاء البالتعاون مع 

  عصرية.تعليمية الطالب حياة عيش بحيث ي القريبة المتنوعة والمتاجر

 

 تحرصلطالما " :كلية دبي للسياحةلعام المدير العيسى بن حاضر، ، قال بهذه المناسبةو

وهو ما جعلها تواصل  مهنية مميزة،بيئة تعزيز وتطوير التعليم ضمن  على كلية دبي للسياحة

المرتبطة  قطاعاتالقطاع السياحة و النجاح فيتحقيق  منتمكين طالبها جهودها في االستثمار ل

سعدنا اإلعالن عن افتتاح مبنى الكلية الجديد الذي نسعى ي. و متسارعاً تشهد نمواً التي و هاب

 ،الحبيبة دولتنافي  الشابة توفير بيئة تعليمية شاملة وعصرية تحتضن المواهبإلى  من خالله



                                                                                                        

 

ة يتضمن المبنى الجديد و الطالب المتنامية. احتياجات تلب ي في ذات الوقت و مرافق عد 

كاديمية متطو    ."طالبلل نتماءمالئمة للتعل م وتعزيز حس  اإلتوفير بيئة دوراً في لعب رة تأ

 

هيئة المعرفة رف بها من تمع مؤسسة تعليم مهني  هي أن  كلية دبي للسياحة إلى  يشار

كتساب تتيح للطالب كما أنها والتنمية البشرية في دبي.  هج االمن تميز تو  ،المعارف والخبراتا

تضمن التوازن  ي. فهالعملصحاب حتياجات الطالب وأا الفي الكلية بتلبيته ةالمعتمد ةالخاص

مبادرات مع الشركاء في القطاع، المشاركة في شمل تكما  ،بين التعليم النظري والخبرة العملية

 على مدار العام، إضافةالزائرين خبراء عدد من اليقدمها ، ومحاضرات مكث فة ميدانيةوزيارات 

ً  تم تصميمهفرصة الحصول على تدريب عملي إلى  كتساب  خصيصا لتمكين الطالب من ا

ز في   .عند دخولهم سوق العملوظائفهم المهارات التي تساعدهم على التمي 



                                                                                                        

 

 

 .www.dct.ac.aeللمزيد من المعلومات يرجى زيارة    

 

-  - انتهى 

 

 

http://www.dct.ac.ae/

