سجل واكتشف المزيد عن
مبادرات برنامج مضياف
Browse our website
and register

dct.ac.ae/medyaf

ِمضياف
Medyaf

اإلرشاد المهني
CAREER COUNSELING

تطوير المهارات
SKILLS DEVELOPMENT

خدمات التوظيف
CAREER SERVICES

خدمة العمل التطوعي
VOLUNTEERING

ّ
المرشحين على
تساعد خدمة اإلرشاد المهني
تحديد اهتمامتهم وتوجهاتهم المهنية حيث
سترشدهم إلى الوظيفة المناسبة لهم في
ًمختلف مجاالت القطاع السياحي وفقا
لمهاراتهم وكفاءاتهم

ًمصممة خصيصا
نوفر دورات وبرامج تدريبية
ّ
ّ
للمواطنين اإلماراتيين لتعزيز قدراتهم وصقل
نمو مهني أسرع
ٍ  ما يمكّ نهم من تحقيق،مهاراتهم
والعثور على فرص عمل أفضل في قطاع السياحة

نوفر للمواطنين اإلماراتيين الباحثين عن عمل
فرصة التسجيل عبر موقعنا اإللكتروني في
علم
ٍ قاعدة البيانات خاصتنا ليكونوا على
بالوظائف الشاغرة

“برنامج مضياف التطوعي” يمنح اإلماراتيين فرصة
المشاركة في فعاليات ومهرجانات تديرها دائرة
السياحة والتسويق التجاري أو أحد شركائنا

We provide customized training courses
and programs for UAE nationals to
enhance their skills and capabilities,
which will enable them to grow
professionally and find better career
opportunities within the tourism sector

We offer Emirati job seekers the
opportunity to register with us online
and get listed in our database to
receive regular updates on available
job vacancies

 الشتوي/برنامج التدريب الصيفي

المرشد السياحي اإلماراتي
EMIRATI TOUR GUIDE

Our career counselling services will help
candidates in defining their interest and
career preferences within the tourism
industry’s different sectors based on
their skills and competencies

فرص التدريب العملي للجامعيين
INTERNSHIP FOR UNIVERSITY LEVEL
نوفر تدريباً عملياً لطالب الجامعات المهتمين
ّ
إلستيفاء متطلباتهم،بالعمل في القطاع السياحي
األكاديميه كما نوفر فرصه تنفيذ البحوث والدراسات
الميدانيه لطالب الدراسات العليا
We provide on-the-job training for
university students who are interested in
a career in the tourism industry to satisfy
their academic requirements as well
as the opportunity for conducting field
research for post-graduate students

SUMMER/WINTER SCHOOL
BREAK TRAINING
تُ قام الدورة التدريبية لطالب المدارس في الصيف
مرتين سنوياً على فترة ممتدة ألربعة أسابيع
ّ والشتاء
وتم تصميمها لطالب المدارس
ّ ،في المتوسط
المهتمين ببدء مسيرتهم المهنية في
والجامعات
ّ
قطاع السياحة
It takes place twice a year for an
average period of four weeks and
has been designed for school and
university students to learn about career
opportunities in the local tourism industry

برنامج ترخيص المرشد السياحي يقدم لإلماراتيين فرص
للعمل مع الشركات السياحيه والقطاعات اإلخرى ويوفر
.لهم فرصه تمثيل بالدهم والتعريف بها لدى السائحين
ودعما للمواطنين في هذه المهنة الهامه يتم طرح
البرنامج مجانا
The program of licensing Emiratis as tour
guides will help individuals to work with
Dubai Tourism travel agents, tour operators
and other sectors and have the opportunity
to represent their country to the tourist. To
support Emiratis in this important career,
the program is offered free of charge

It gives the Emiratis the chance to take
part in events and festivals managed
by the Department of Tourism and
Commerce Marketing (DTCM) or by our
tourism industry partners

اكتشف المزيد عن مبادرات
برنامج مضياف
Learn More About Our
Medyaf Initiatives
600555559
medyaf@dct.ac.ae
medyaf_dubai

