
                           

 

 

  مسافر الصيني"معايير ال"كلية دبي للسياحة تطلق برنامج 

 ار من الصينو  لتعزيز تجربة الز

وذلك ألهمية " جاهزية دبي الستقبال الزّوار الصينيينالبرنامج استراتيجية " يدعم •

 الصين كونها من األسواق الرئيسية لإلمارة

تجارب ينهم من تقديم ممن يتعاملون مباشرة مع الزّوار لتمكسيتم تدريب الموظفين  •

 لصينيينلاستثنائية 

ً من دورات يتكون البرنامج من أربع  • ضمن مبادرة التدريب عبر اإلنترنت تشكّل جزءا

 "نهج دبي"

، كما المسافرينتأثيرها على هذه الفئة من ف المشاركون على الثقافة الصينية و سيتعّر  •

 لتجارب التي يبحثون عنها على أنواع ايشمل البرنامج 

أطلقت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة : 2019أبريل  30ي، اإلمارات العربية المتحدة، دب 

جاهزية دبي الستقبال ستراتيجية "السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" وفي إطار ا

لتدريب م والمصمّ من نوعه الفريد  ،مسافر الصيني"معايير البرنامج " "ار الصينيينالزوّ 

القطاع لتقديم ار المدينة في مختلف نواحي تواصلون بشكل مباشر مع زوّ ين الذين يفالموّظ 

 .من الصين ارتجارب استثنائية للزوّ 



                                                                                                        

 

 

 

ً من مبادرة "نهج دبي" معايير المسافر الصينيويعتبر برنامج  دوات وهي من األ، جزءا

الموظفين رنامج البكلية دبي للسياحة. فيما يستهدف  رتهاالتفاعلية التي طوّ  يةالتدريب

الموظفين شريحة أوسع من احتياجات كذلك ي يلبّ و السياحة والضيافة، قطاعي لعاملين في ا

أو المواصالت أو التجزئة  وأالضيافة ار سواء في قطاعات ممن يتعاملون مباشرة مع الزوّ 

 غيرها.

ً  استخدامه يمكن كما اإلنترنت، على برنامج نهج دبي ويتوّفر  الذكّية، اتفالهو خالل من أيضا

 ومهمّة، أساسّية معلومات على للحصول الفرصة لألشخاص توّفر تعليمية فيديو دروس عبر

 الفيديو مقاطع مجموعة وتتيح .الزّوار مع المنتظم تواصلهم خالل عليها يعتمدون تجعلهم

 تقييمات وضع ومع التفاعلية، واألنشطة المعلومات من العديد البرنامج يتضّمنها التي

 المستقبلية، وتطّوراتها وتراثها، دبي، تاريخ  حول واسعة معرفة المشاركين لتمنح تسبين،للمن

 الخدمة من مستوى أعلى تقديم وكيفّية المتطّورة، التحتّية والبنية الجذب، ومعالم

ـالبرنامج الكامل لــ نهج دبي، ولكن االلتحاق بب ممن يرغبون بالتسجيل وال يتطلّ  .للمتعاملين

 .قبل التسجيلاالنضمام إليه يعهم على سيتم تشج

 



                                                                                                        

 

 

كلية دبي المدير العام ل حاضر،قال عيسى بن في تعليق له على إطالق البرنامج الجديد و

ً الرئيسية  أسرع األسواقكأحد الصين "مع تنامي أهمية  للسياحة: لقطاع السياحة في نموا

 يتعاملون ممنالموظفين د يساهم في تزويبرنامج معايير المسافر الصيني سوف  ، فإنّ دبي

ار، وخدمة المناسبة لمختلف الشرائح من الزوّ  معرفةمعلومات والبال الزّوار مع مباشرة

ذات التي تعتبر  المهارات الضرورية لالرتقاء بمستوى الخدمةالحصول على المتعاملين، و

 الصينيونار زوّ الهتم وي. من الصينال تنسى لضيوفنا مميزة تجربة تقديم ضمان أهمية كبيرة ل

أيضاً  عون، ويتطلّ لحصول على برامج زيارات وتجارب تتوافق مع رغباتهم واحتياجاتهمباحالياً 

 .يزورون بها المدينة"ة في كل مّر ستكشاف أشياء جديدة إلى ا

الجديد إلى ا النموذج إضافة هذوأضاف قائالً: "سيتمكّن العاملون بقطاع الضيافة في دبي عبر 

كبر لالناجح نهج دبي برنامج  ارنا الصينيين، مما يساعد على زوّ من تقديم تجارب ذات قيمة أ

مع اً يتناسب البرنامج التدريبي أيضكما لة لقضاء العطالت. مفّض تعزيز مكانة اإلمارة كوجهة 

كبة الطلبجاهزية دبي الستقبال الزّوار الصينييناستراتيجية " من المتزايد والمتوقع  " لموا

هذا السوق المطرد من النمو  هوهو ما يؤكداإلمارة، الراغبين بزيارة  زوار من الصينال

  ".الرئيسي



                                                                                                        

 

معايير المسافر الصيني على سلسلة من أربع دورات تهدف إلى تزويد  برنامج شتمليو 

من المهّمة شريحة الهذه سلوك ، وتأثيرها على الثقافة الصينيةمعلومات عن الطالب ب

التعامل مع عند التي يتوجب إتقانها اآلداب العامة و األتيكيت ليمباإلضافة إلى تع المسافرين،

ً أيض اتالدور ستعرض وكذلك تالضيوف الصينيين.   اربها الزوّ  رغبنوع التجارب التي ي ا

تحظى مالئمة لبطريقة ، وتكييفها مثل هذه األنشطة في دبيتحديد كيفية ، إلى جانب الصينيون

 .زيارتهم تجربة ال تنسىجعل ار وبتقدير هؤالء الزوّ 

وجهة وفق دبي ف على من التعّر  في الدورات التدريبية الثالث األولىن المشاركون سوف يتمكّ 

ب على حاجز اللغة التغلّ نهم من األساليب التي تمكّ  مونيتعلّ بحيث  ،ار من الصينالزوّ نظر 

بأفضل برامج النصيحة المناسبة والتوصيات وتقديم  اعلية،لمساعدتهم على التواصل بف

على استراتيجية األخيرة الدورة ركز تبينما . فق مختلف الرغبات والمتطلباتوالزيارات 

المهارات الالزمة بالطالب في تزويد ستساعد والتي "، ار الصينيينجاهزية دبي الستقبال الزوّ "

 . من الصينار للزوّ عة المتوقّ وال مع األعداد المتزايدة فعّ للتعامل بشكل 

مساعدة المشاركين على وضع خطة لدعم استراتيجية التسويق في الدورة هذه  ستساهمو 

كذلك إطالعهم على أحدث ، ومن الصينلجذب الزوار  وشركاتهم ستهمابمؤس الخاصة

ً ، وللصينييناتجاهات السياحة الخارجية  ً أعمق لقطاع السفر منحهم فهمأيضا في الصين ا

 . المالحة وحلول الدفعتطبيقات ة التي تتضمن الرقميمنظومة وال

زائر صيني في ألف  857استقبلت المدينة  أنّ  "دبي للسياحة"اإلحصاءات الصادرة عن تظهر و 

، مما يجعل 2017بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام  المائةب 12، بزيادة قدرها 2018عام 

كبر   .لدبي رئيسي سوقالصين ثالث أ

الموقع   سافر الصيني، يرجى زيارةلتسجيل في برنامج معايير المللراغبين با

https://dubaiway.ae/ 

 )انتهى(

 مالحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(

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

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

https://dubaiway.ae/


                                                                                                        

 

والتسويق  ويروالتط واإلشراف التخطيط عن المسؤولة الجهة الرئيسية للسياحة( )دبي االستثمارات الداخلية في اإلمارة. وتعتبر

 جميع وهي المنوط بها ترخيص له؛ والترويج اإلمارة في القطاع التجاري تسويق على أيضاً  تعمل كما دبي، إمارة في السياحي

السياحة والسفر. ومن العالمات  ، ووكالء الرحالت تنظيم وشركات الفندقية، ذلك المنشآت في بما وتصنيفها، السياحية الخدمات

ات الحالية التي تنضوي تحت مظلة "دبي للسياحة": "فعاليات دبي لألعمال"، و"جدول فعاليات دبي"، و"مؤسسة التجارية واإلدار 

 دبي للمهرجانات والتجزئة".

 

 نبذة عن كلية دبي للسياحة 

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

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

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

ممكن. كما تقّدم الكلية برامج أساسية تّم تصميمها خصيصاً لتالئم القطاع السياحي، ومن بينها "نهج  وقت سرعوبأ بنجاح، المهني

دبي"، المخّصص للموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الزبائن، و"خبير دبي"، البرنامج التعليمي والتدريبي اإللكتروني لوكالء 

 .info@dct.ac.aeل كلية دبي للسياحة، يرجى التواصل على السياحة والسفر . للمزيد من المعلومات حو

 

 : للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

mediarelations@dubaitourism.ae 
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