
                                                                                              

 

 

ومنتجعات  "فنادق جهودتثّمن "كلية دبي للسياحة" 

 عبر برنامج "مضياف"  توطينالفي دعم  لينيوم"يم

 

ك  : 2019سبتمبر  15، دبي لدائرة السياحة والتسويق التجاري ، التابعة كلية دبي للسياحةدت أ

حرصها على توثيق تعاونها مع شركائها من أجل توطين قطاع السياحة،  بدبي "دبي للسياحة"

الحتضان المزيد من المواطنين  مثمنة في الوقت ذاته الجهود التي تقوم بها المنشآت الفندقية

لفنادق ومنتجعات الراغبين بالعمل في هذا المجال، وفي هذا الصدد أعربت الكلية عن شكرها 

عبر  على تعاونها كشريك داعم لتوطين القطاع السياحيفريقيا وأميلينيوم الشرق األوسط 

في مختلف إداراتها ذتها في تعيين عدد من المواطنين وعلى الخطوة التي اتخ ،مضيافبرنامج 

 .الجامعات التدريب المهني لخريجيكذلك و ،في مجموعة فنادقها

 

 

 

 مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي ،مريم المعيني قالت وبهذه المناسبة

وبفنادق ومنتجعات  بشكل عام : "نحن فخورون بشركائنا في القطاع السياحيللسياحة

مبادرة التوطين المتمثلة في برنامج لدعم من يقدمونه لنا على ما بصفة خاصة ميلينيوم 



                                                                                              

 

                                                                                                                                               

المستويات م في مختلف تدريبهم وتوظيفهو ودوره الحيوي في استقطاب المواطنين  ،مضياف

. ونحن حريصون على التعاون والتنسيق مع مؤهالتهم العلميةمع الوظيفية التي تتناسب 

للعمل في أحد أهم واستقطابهم  المواطنين الستيعاب المزيد منالمنشآت الفندقية مختلف 

 ."القطاعات الحيوية والواعدة في الدولة

 

الزعابي، رئيس فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق األوسط قال علي حمد لخريم  ه،ومن جهت

نحن فخورون للغاية وممتنون للدعم المقدم من قبل كلية دبي للسياحة بتسهيل " وأفريقيا:

مهمة تعيين الطالب اإلماراتيين الموهوبين كجزء من برنامج "طموح" والذي يعنى بتطوير 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. لقد مكنتنا  وتدريب المواطنين في العديد من فنادق ميلينيوم

كة من العمل عن كثب ل كبة هذه الشرا أهداف وزارة الموارد البشرية والتوطين من خالل موا

 ". اإلماراتي في قطاع الضيافة والسياحةالشباب دعم الحاجة المتزايدة لدمج 

 -انتهى -

 عبر برنامج مضياف ن المعّينين ن اإلماراتيّ ة من الموظفيّ ترحب بمجموع فندق ملينيوم المطارإدارة شرح الصورة: 

  

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"

تتمث ل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة 

ار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إلى  في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزو 

لسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل اإلمارة. دبي ل

أيًضا على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية 

الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل "دبي وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي 

 للسياحة" فعاليات دبي لألعمال، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. 

  

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على: 

 دبي للسياحة 

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

 [+971] 4 201 7682 
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