
   
 

 

في جديدة  دورات تدريبية قصيرةتنظيم تعلن عن كلية دبي للسياحة 

 ومهارات التفاوضمتعاملين مجال خدمة ال

 

 سبتمبر 28و 21 ييومتنظمان في  واحد يومل لدورتين اآلنالتسجيل  طلبات تستقبل •

عن فرص  الباحثينوخريجي التخصصات السياحية أو  السياحةقطاع  فيوظفين للمالمشاركة متاحة  •

 هذا المجال في أخرى عمل

 

أعلنت "كلية دبي للسياحة"، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري  :2019سبتمبر  18دبي، 

للعاملين في قطاع السياحة أو موجهة جديدة دورات تدريبية عن إطالق  بدبي )دبي للسياحة(

 التدريبية التفاعليةالدورات وقد تم تصميم  .هذا القطاع في واعدة وظيفيةالباحثين عن فرص 

العاملين في قطاع  لكل من المحترفين متعاملينلتطوير مهارات التفاوض وخدمة ال الشاملة

شخاص الراغبين أو األ بهذا المجال ذات العالقة صاتوالتخص   يجي الكلياتالسياحة أو من خر  

 .مرة أخرى للقطاع العودةنوا من يتمك  لتعزيز مهاراتهم االحترافية ب

 

 
 



   
 

"دبي للسياحة" في  ـــوتقام الدورات القصيرة في مقر كلية دبي للسياحة، الكائن في المبنى الرئيسي ل

الدورات  هذه نضمام إلى ، وال يتطلب اال( بمنطقة مركز دبي التجاري العالمي2)ون سنترال، المكاتب 

 الطلبة سواء من مواطني الدولة أو المقيمين.افة وترحب بك ،مسبقة ا  شروط

 

، راقيةالضرورية لتوفير خدمة الفن ية  على االستراتيجياتخدمة المتعاملين دورة مهارات ز وترك  

 سيكون المتدرب مؤهال  لتحديدنهاية الدورة التدريبية ومع . متعاملين بكفاءة عاليةوإدارة شكاوى ال

على  الرد بفاعليةباإلضافة إلى عوائق والتحديات، قادرا  على تخطي المتعاملين، وكذلك احتياجات ال

 درهم. 300مقابل  2019سبتمبر  21يوم السبت ستقام  التدريبيةالدورة علما  بأن شكاوى. ال

 

، درهم 500مقابل  2019سبتمبر  28تقام يوم السبت سدورة مهارات التفاوض فبالنسبة لأما 

، التي ستساهم في تمكينهم من المهارات الضرورية للتفاوضعلى  ونسوف يحصل المشاركو 

 .عملهم اليومي تعزيز ثقتهم بأنفسهم خالل

 

ومن الجدير بالذكر، أن  كلية دبي للسياحة هي مؤسسة تعليم مهني  معترف بها من هيئة المعرفة 

كتساب المعارف والخبرات، وتتميز  المناهج . والتنمية البشرية في دبي كما أنها تتيح للطالب ا

العمل، فهي تضمن التوازن بين الخاصة المعتمدة في الكلية بتلبيتها الحتياجات الطالب وأصحاب 

 هذا القطاع. المناسبة ل التعليم النظري والخبرة العملية

 

 صباحا  حتى 9إن باب التسجيل مفتوح اآلن لاللتحاق بهذه الدورات، التي تقام ما بين الساعة 

لمزيد من المعلومات حول كلية دبي للسياحة والدورات التدريبية المتوفرة، يرجى و. عصرا 3 الساعة

 /https://dct.ac.ae/arزيارة 

 

 -انتهى-
 :المحررين للسادة مالحظات

 (للسياحة دبي) بدبي التجاري والتسويق السياحة دائرة عن نبذة

 تعميق إلى وتسعى العالم، مستوى على متميز تجاري ومركز عالميا   رائدة سياحية وجهة باعتبارها دبي مكانة ترسيخ في التجاري والتسويق السياحة دائرة رؤية تتمثل

 الرئيسية الجهة (للسياحة دبي) وتعتبر .اإلمارة في الداخلية االستثمارات وتعزيز السياح وجذب العالم أنحاء مختلف من الجمهور لدى دبي مدينة حول الوعي مستوى

 ترخيص بها المنوط وهي له؛ والترويج اإلمارة في التجاري القطاع تسويق على أيضا   تعمل كما دبي، إمارة في السياحي والتسويق والتطوير واإلشراف التخطيط عن المسؤولة

https://dct.ac.ae/ar/
https://dct.ac.ae/ar/


   
 

 التي الحالية واإلدارات التجارية العالمات ومن .والسفر السياحة ووكالء ، الرحالت تنظيم وشركات الفندقية، المنشآت ذلك في بما وتصنيفها، السياحية الخدمات جميع

 ".والتجزئة للمهرجانات دبي "مؤسسةو "،دبي فعاليات "جدولو "،لألعمال دبي فعاليات" ":للسياحة دبي" مظلة تحت تنضوي

 

 عن كلية دبي للسياحة  نبذة

ست لقد لة الكوادر على الهائل الطلب تلبية بهدف" للسياحة"دبي  لــ التابعة للسياحة دبي كلية تأس   وإدارة الطهي فنون الفعاليات، الضيافة، السياحة، قطاعات في المؤه 

 على حصولهم بعد ثقة بكل العمل سوق الخريجين دخول لضمان القطاعات، هذه من مختصين خبراء مع بالتعاون للسياحة دبي كلية مقررات جميع تطوير وتم. التجزئة

م الكلية برامج أساسية تم  تصميمها خصيصا  لتالئم القطاع السياحي، ومن ممكن وقت وبأسرع بنجاح، المهني طريقهم لشق الالزمة العملية والمهارات المعرفة . كما تقد 

ص للموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الزبائن، و"خبير دبي"، البر   نامج التعليمي والتدريبي اإللكتروني لوكالء السياحة والسفر . بينها "نهج دبي"، المخص 

 

 : للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

mediarelations@dubaitourism.ae 
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