
برنامج أجيال 
السياحة 2022

ــة  ــد بمكان ــى تعريــف الجيــل الجدي ــال الســياحة”الذي يهــدف إل ــي البرنامــج الصيفــي “أجي ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظب تنظــم دائ

اإلمــارة كوجهــة ســياحية ثقافيــة رائــدة ومفضلــة مــع مــا تمتلكــه مــن مقومــات وبنيــة تحتيــة. إلــى جانــب إطالعهــم علــى أنشــطة 

ــده االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، وصقــل المهــارات الشــخصية للطلبــة عبــر ورش  القطــاع الســياحي فــي أبوظبــي، وعوائ

عمــل متخصصــة. ســعيًا إلــى تعزيــز مســتقبل اإلمــارة علــى خارطــة الســياحة العالميــة.

ماذا ستتعلم من البرنامج؟

1. تطوير قدرات الشباب على المهارات القيادية وروح الفريق من خالل التدريب العملي في إحدى المنشآت السياحية الرائدة 

في إمارة أبوظبي من خالل تطبيقات عملية وزيارات ميدانية

2. استيعاب عمل قطاعي السياحة والضيافة

3. زيادة الوعي بمزايا العاصمة أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية رائدة

4. التعرف بشكل أفضل على المكونات المختلفة لقطاع السياحة

مدة البرنامج

-  أسبوعان، بدءًا من 25 يوليو ولغاية 5 أغسطس

-  التدريب اليومي | 9 صباحًا – 3 ظهرًا 

مكان البرنامج

ستتم استضافتكم في أحد المواقع السياحية البارزة في أبوظبي

شروط التسجيل

- أن يكون المتقدم من مواطني دولة االمارات العربية المتحدة

-  العمر بين 17 – 21 سنة

-  إجادة اللغة اإلنجليزية

-  الرغبة بتعلم المزيد عن قطاع السياحة

-  يتعين الحصول على معدل تراكمي قدره  3.0 بحد أدنى، أو نسبة 85%

العدد المطلوب وتكلفة االشتراك

يستهدف البرنامج المجاني استضافة 50 طالبًا وطالبة من المواطنين فقط.

ُمخرجات البرنامج

ســيتم منــح المشــاركين شــهادة مشــاركة عنــد االنتهــاء مــن البرنامــج، كمــا ستســهم مشــاركتهم فــي تعميــق وعيهــم بالقطــاع 

الســياحي وفــرص العمــل بــه.

معلومات إضافية

المشــاركة فــي البرنامــج متاحــة للجنســين مــن الذكــور واإلنــاث فــي مجموعة واحــدة، ومن الممكن اســتضافة الطلبة المشــاركين 

فــي البرنامــج فــي للتدريــب العملــي فــي أحــد المنشــئات الســياحية والفندقيــة المشــاركة لمــدة أســبوع، مــع العلــم بــأن المشــاركة 

فــي المخيــم الصيفــي مشــروطة بتقديــم الطلبــة الراغبيــن فــي االلتحــاق بالبرنامــج رســالة عــدم اعتــراض مــن قبــل ولــي األمــر، كمــا 

أن اللغــة المعتمــدة فــي البرنامــج هــي اللغــة اإلنجليزيــة، وقــد يتــم مقابلــة الطلبــة شــخصيًا العتمــاد مشــاركتهم فــي البرنامــج.

يستمر قبول طلبات التسجيل لغاية 5 يوليو 2022

لتقديم الطلبات يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني 

 Emiratisation@dctabudhabi.ae

للتسجيل واستكمال بيانات طلب التقديم ، يرجى الضغط على الطلب أدناه

الطلب
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Tourism Youth Summer Programme 2022

The Department of Culture and Tourism - DCT Abu Dhabi organises the Tourism Youth Summer Programme. 
You will be introduced to Abu Dhabi as a tourism and cultural destination and will get the chance to work 
in a tourism-related entity where you will get an insight into the different components of the tourism 
industry and how they contribute to the growth and development of the emirate’s economy. At the end 
of the programme, each student will be equipped with knowledge and experience about the different 
aspects of tourism and culture and its important role in achieving Abu Dhabi’s strategic ambitions.

What will you learn?

1. Leadership and teamwork skills. 
2. Scope and function of the hospitality and tourism industries. 
3. Attributes of Abu Dhabi as a tourism/cultural destination 
4. Components of the tourism industry 

How long is the programme?
Two weeks
25th July – 5th Aug  2022
9am to 3pm each day

Where will it be held?
You will be placed into one of the leading tourism establishments in Abu Dhabi.

Who should attend?
Students who are UAE Nationals, and are
- Aged between 17-21 years 
- Proficient in English 
- Interested in tourism 
- Comfortable working with tourists in a multicultural work environment
- All majors are accepted - GPA 3.0 or above, or 85%

How many participants & how much will it cost?
The Summer Programme will be organised for a target group of 50 students.  The camp is only for UAE 
Nationals and is free of charge.

Are there certificates?
Students who successfully complete the programme will receive certificates at the end of the programme.

What else should you know?
The programme will accept both male and female students in a single group. Students could be placed 
at hotels for a one week job rotation oppurtunity. Applicants need to submit a letter of no objection 
from the head of family to participate in the camp. The camp is conducted in English and you may be 
interviewed for selection to attend the camp.

Interviews  
Registration will close on July 5 2022
To apply, please send an email to

Emiratisation@dctabudhabi.ae 

To register and complete the application information, please click below

Application
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