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2015برنامج مفاجآت صيف دبي للزمالة التدريبية 

...تـقــدمي مفاجآت صيف دب



2015برنامج مفاجآت صيف دبي للزمالة التدريبية 

مؤسسة تعليمية100

دولة20

والنجاحالمعرفة من سنوات 10

!فرصة تدريبية مميزة



لمحة عن مفاجآت صيف دبي

والمنطقة والمقيمون في الدولةالزوارينتظر،الصيففصلحلولاقترابمع•

منطقةفياألبرزالصيفيالتسوقحدث، "يدبصيفمفاجآت"الصبربفارغ

ىعلواإلثارةبالمتعةمفعمةأجواءالمهرجانهذايضفيحيث،األوسطالشرق

.دبيمدينة أنحاءمختلف

ومفاجآتمتواصلةاحتفاالتخالله ويقام دبيفيالترفيهيالحدثهذايقام•

ومن المتوقع أن تتخطى. مصممة إلبهار الزوار وتزويدهم بذكرى ال تنسى

كافة التوقعات مع ما تحمله في جعبتها من مفاجآت2015مفاجآت صيف دبي 

. ساّرة وفعاليات مرحة للكبار والصغار



ما هو برنامج مفاجآت صيف دبي للزمالة التدريبية؟

مهرجانات يقام برنامج مفاجآت صيف دبي للزمالة التدريبية برعاية مؤسسة دبي لل•

ذا الحدث يشاركون من خاللها في العمل على هللطالبفريدةوالتجزئة ليقدم تجربة 

امج ويقدم البرنالسياحي، الذي يعد من أكبر قصص النجاح في مجال التسويق 

ب للطالب الفائزين فرصة ذهبية الكتساب مهارات مهنية فريدة من خالل التدر

ياحية والعمل تحت إشراف الخبراء على إدارة وتسويق واحدة من أنجح الفعاليات الس

.  والتجارية في العالم

توبة خالل المقاالت المكرائدة من مؤسسات تعليمية الطالب القادمون من ويتنافس •

وتعزيز صيف دبيمفاجآت حدث واالستشارات االستراتيجية التي من شأنها تطوير 

.عالميةمكانة دبي كوجهة سياحية

بيئة البرنامج للطالب، من خالل المشاركة في هذا الحدث المميز، العمل فيويتيح •

عاليات والنشاطات وتعلّم كيفية تخطيط وتنفيذ استراتيجيات الفالمستوى مهنية عالية 

.نجاحهفيةساهمالمالتسويقية والمشاركة في افتتاح هذا الحدث السنوي العالمي و



؟في النسخة العاشرةما الجديد 

ولى منذ إحتفاآل بنسخته العاشرة، يرتقي البرنامج إلى مستوى عالمي للمرة األ•

البرنامج الدول المشاركة فيليصبح عدد ، والصينإنشائه ليرحب بالهند وروسيا 

.100إلىالمدعوة المؤسسات التعليمية عدد، ما يرفعدولة20

"تعليميأفضل برنامج "على الجائزة  الذهبية لـالبرنامج ، حصل 2014في العام •

IFEAجوائز بيناكل من 



كلمة سعادة ليلى محمد سهيل
التنفيذي، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئةالمدير 

لعقول الشابةرعاية ودعم أفضل اعشر سنوات من

سنوات10مروربعدالتدريبيةللزمالةدبيصيفمفاجآتبرنامجنجاحرحلةتتواصل

الالمعةالشابةالمواهبخيرةجديدمنليجمعالعامهذاالبرنامجيستعدحيثانطالقته،على

.احا  نجوأكثرهاالمنطقةفيوالترفيهللتسوقصيفيةفعاليةأكبرفيسويةللعمل

علىالبرنامجفيالمشاركةتوسيعإلىنتطلعالبرنامج،علىعقدمرورذكرىوبمناسبة

صبحليوالصين،وروسياالهندهيجديدةدولبثالثالترحيبخاللمنالعالميالمستوى

.البرنامجتاريخفياألكبريعدالذي–دولة20المشاركةالدولعدد

الثقافيادلللتبمنصةلكونهالبرنامجهذابتنظيموالتجزئةللمهرجاناتدبيمؤسسةوتلتزم

لتطويردةفريعمليةفرصةيوفرأيضا  ولكونه،الشابةالمواهبألمعبيناألفكارومشاركة

.هماختصاصمجالضمنالمعرفيةآفاقهموتوسيعاالستراتيجيالتفكيرفيمهاراتهم

تعدلتياالضيافة،إلدارةاإلماراتأكاديميةمعاالستراتيجيةشراكتنالمواصلةسعداءنحن

ا،رجميمجموعةقبلمنوتدارالعالم،فيوالضيافةاألعمالإدارةمدارسأبرزمنواحدة

خاللالطالبعجميتستضيفالتيالقابضةدبيفيوالعضوالفاخرةالعالميةالضيافةشركة

.دبيفيإقامتهمفترة



2014الفائزون في برنامج مفاجآت صيف دبي للزمالة التدريبية 

إجابات الفائزين في دورة العام الماضي 

األفكار الجديدة الذي سيقدمونها إذا عندما طرحت عليهم أسئلة حول

...دبيأصبحوا الرئيس التنفيذي للتسويق لدى حدث مفاجآت صيف



مكيسارة
الضيافةإلدارةاإلماراتأكاديمية

المتحدةالعربيةإلماراتا

هذهتعزيزىعلسأعملدبي،صيفلمفاجآتللتسويقالتنفيذيالرئيسأصبحتإذا”

األسبوعيةالمفاجآتتقديمسأعيدكذلكواالجتماعية،اإلعالميةالقنواتعبرالفعالية

دبييفصمفاجآتمحبيلتشجيعمسابقةتنظيمعلىسأعملكما.جديدةبإضافات

علىينالمشاركتشجيعوسيتمدبيصيفبمفاجآتالخاصةالصورتحميلعلى

“.للتواصلكوسيلةDSS#وMyDubai#الوسماستخدام



الليللجمفاطمة
الحكمةدارجامعة

السعوديةالعربيةالمملكة

االقبال من العروض الكوميدية في حملتي لتعزيزسأستخدم وسائل الترفيه وخاصة "

فالم ، باإلضافة إلى عرض األصيف دبيمفاجآتالمملكة العربية السعودية خالل 

."  القادمة وبخاصة األفالم الكوميدية العالمية التي تعرض للمرة األولى



الصباحالعزيزعبد
الكويتفيستراليةاألالكلية

الكويت

تعزيزلىعسأعملدبي،صيفلمفاجآتللتسويقالتنفيذيالرئيسأصبحتإذا"

"خروافتكويتي"منظمةمعالتعاونخاللمنالكويتدولةفيالحدثهذاشعبية

المتوسطةوالصغيرةوالمشاريعالكويتيالشبابدعمإلىتهدفالتيالربحيةغير

علىكزتربلفحسبواسعنطاقإلىللوصولالمنظمةهذهتسعىوالالكويت،في

وتتميزوقتتفأندبيصيفمفاجآتبإمكانأنهكماخاص،بشكلالكويتيالشباب

لياتللفعاسنويتقويمإنشاءالفريقاستطاعإذاالكويت،فيمنافسيهاعن

".'تخروأفكويتي'منظمةتستضيفهاالتيلتلكوالمماثلةللكويت،المخصصة



نديمأحمد
األعمالإلدارةالمتوسطاألبيضالبحرمدرسة

تونس

رنامجبتطويرإلىسأسعىدبي،صيفمفاجآتلمهرجانالتونسيالجمهورلجذب"

يفيةصكوجهةبدبيللتعريفعملورشتنظيمتتضمنالمحليةالسفرلوكاالت

ضعرولتوفيردبيصيفمفاجآتعملفريقمعبالتعاونسأقومكمامميزة،

دخوللىإباإلضافةوالفنادقالسفرتذاكرالعروضتلكتشمل.منافسةوخصومات

".المهرجانضمنالرئيسيةللفعالياتمجاني



الفارسيعلي
قابوسالسلطانجامعة

مانع  سلطنة

رونيةإلكتبوابةإنشاءخاللمنُعمانسلطنةفيدبيصيفمفاجآتتعزيزأود"

الذيلكترونياالالمدخلالبوابةلتصبح."دبيصيفمفاجآتفيبكممرحبا  "بعنوان

لبوابةاهذهتتضمنوسوف.الصيفيالحدثلهذاالتسويقيةاألنشطةجميعيربط

يحيتممادبي،صيفمفاجآتمنظميمعالحيةالدردشةمثلخدماتاإللكترونية

".بالمهرجانالمتعلقةفوريةإجاباتعلىالحصولللمستخدمين



جردانةآية
األردنيةالجامعة

األردن

منعددتقديمبسأقومدبي،صيفلمفاجآتللتسويقالتنفيذيالرئيسأصبحتإذا"

لىعستركزحملتي.المهرجانفترةخاللالمحليللسوقالزوارلجذبالعروض

مباشر،الالتسويقخاللمنالزوارمعوالتفاعلاالجتماعيالتواصلمواقعاستخدام

علىيباتالكتلتوزيعشعبيةاألكثرالمناطقفيخاصةأكشاكبوضعسأقومحيث

".والزوارالمقيمين



ةبوجرددنيا
األخوينجامعة

المغرب

مجموعةدمسأستخدبي،صيفلمفاجآتللتسويقالتنفيذيالرئيسأصبحتإذا"

أوال  ديدة،جآفاقإلىالتجاريةالعالمةتدفعالتيالترويجيةالتقنياتمنمتنوعة

آتمفاجقصةعلىالتركيزطريقعندبيإلىالمغربسكانجذبعلىسأعمل

يوما  17تنظيمطريقعنذلكوسيكونعشر،السابععامهاأكملتالتيدبيصيف

خاللمنعشوائيبشكلتقدمجائزة17تتضمنوالتيالمغرب،فيالفعالياتمن

لتقديمحليةالمالسفروكاالتمعشراكاتإنشاءإلىباإلضافة.الترفيهيةالمسابقات

".نادقالفوحجوزاتالتذاكرأسعارعلىتخفيضاتتتضمنللزوارخاصةعروض



عدي الزنتاني
الجامعة األميركية في ليبيا

ليبيا

الترويجلىعسأعملدبي،صيفلمفاجآتللتسويقالتنفيذيالرئيسأصبحتإذا"

سالمدارعلىتوزيعهايمكنالتيالجذابةالكتيباتخاللمنمدهشلشخصية

متنوعةاتموضوعوستتضمجذاببشكلالكتيباتستصمم.الحدثبهذاللتعريف

سيةالرئيواألنشطةالفعالياتعنمعلوماتالوالصورمنالعديدإلىباإلضافة

معالمشاركتهرائعةفرصةلألطفالتتيحسوفوالتيدبيصيفلمفاجآت

نهاية"مفاجآةمثلالخاصةالفعالياتمنعددأطلقأنأودكماعائالتهم،

تعززسالتسويقيةاالستراتيجياتهذه.المهرجانمنجزءا  وجعلها"اإلختبارات

يةمثالصيفيةكوجهةدبياختيارفيستساهمكمادبيصيفمفاجآتمكانة

".مفضلة



مريم عادل تقي
كلية البحرين الجامعية

البحرين

أنحيثلالهتماممثيرا  سيكونالبحرينفيدبيصيفمفاجآتحدثتعزيزإن"

الحدثهذاظىوليحالمختلفة،الثقافاتمنالعديديجمعمكانا  تعتبرالبحرينمملكة

وأن.يجيةالترواإلعالناتمنكبيرا  نصيبا  ينالأنيجبالبحرينفيبالنجاح

زمراكفيعرضهيجبلذاالمستهدف،الجمهورمنكبيرةشريحةعلىيعرض

العامةواألماكنالسريعةالوجباتومطاعمالسوبرماركتومحالتالتسوق،

توزيعوالنصيةالرسائلوعبراإلعالناتلوحةعلىنشرهإلىباإلضافة.األخرى

".اإلعالميةوالكتيباتالنشرات



مريالقنديم
بيروتفياألميركيةالجامعة

لبنان

عبرواصلالتخاللمندبيصيفمفاجآتلفعالياتاستراتيجيةحملةتنفيذيجب"

المحددةياجاتاالحتوتلبيةالمستهدفةالشرائحلمختلفبهاالخاصةاألساسيةالرسائل

ركاتالشأكبرإحدىمعالشراكةتعزيزخاللمنذلكتحقيقويمكن.شريحةلكل

ثقافات،المختلفمناألطفالمنكبيرةشريحةإلىللوصولللشوكوالتةالمصنعة

".ممتعةعائليةكفعاليةدبيصيفمفاجآتيبرزسوفوهذا



صوصنغم
بيرزيتجامعة

فلسطين

التسويقلىعسأركزدبي،صيفلمفاجآتللتسويقالتنفيذيالرئيسأصبحتإذا"

بطريقةمختلفةتقنياتاستخدامخاللمنالمحليالسوقفيالحدثلهذاوالترويج

بإطالقذلكققوسيتحتكلفة،بأقلالكبيراالنتشارضمانمعتقليديةوغيرحصرية

المناطقيفوتتوقفالفلسطينيةالمدنأنحاءمختلفتجوبالتيالصفراءالحافلة

منفريقحافلةالوستضم.الترفيهيةالمسابقاتإلقامةبالجمهورتعجّ والتيالمعروفة

".بالمهرجانالمتعلقةالترويجيةالهداياسيقدمالذيدبيصيفمفاجآت



ثانيآلةنجل
ستندنجامعة

قطر

عنصريإضافةبسأقومدبي،صيفلمفاجآتللتسويقالتنفيذيالرئيسأصبحتإذا"

الجمهورلجذبالمميزةاإلعالنيةالحمالتإلىباإلضافةواالبتكار،اإلبداع

اإلضافةبدبي،صيفلمفاجآتللنظرالفتجديدشعاربإطالقوسأقوم.المستهدف

أين"تطبيقأطلقأنأريدكما.مدهشأصدقاءلتمثلجديدةشخصياتابتكارإلى

بجوائزالفوزللمستخدمويتيحالوقتطوالمدهشمكانيتتبعالذي"اليوم؟مدهش

".يوميبشكلعديدة



نوران محفوظ
الجامعة البريطانية في مصر

مصر

جديدجمهوربجذ:مهمينعنصرينعلىالفعاليةلهذهللترويجاستراتيجيتيتستند"

لتمثليدةجدشخصياتبابتكارسأقومذلكولتحقيق.الحاليالجمهورعلىوالحفاظ

ورللصفرصةإلتاحةخاصةأكشاكبوضعسأقومذلك،علىعالوة،"مدهش"عائلة

جتماعيةاالالتواصلوسائلسأستخدمأننيكما.مدهشمعالشخصيةالفوتوغرافية

الرسميةالصفحاتخاللمنالحاليوالجمهورالجديدالجمهورمعللتواصل

".وتويتربوكالفيسعلىدبيصيفلمفاجآت



عثماننوران
الخرطومجامعة

السودان

المشاهيردعوةبسأقومدبي،صيفلمفاجآتللتسويقالتنفيذيالرئيسأصبحتإذا"

لتواصلاوشبكاتالتجاريةاإلعالناتخاللمنلهاوالترويجرسميةأغنيةلتأليف

والممثلين،المغنيين،المشاهيرسلسلةتضمأنالممكنومناالجتماعي،

ثقافاتد،واحتحدي":واحدةرسالةوتحملمتعددةبلغاتأغنيةلتقديموالرياضيين،

ياالجتماعالتواصلحساباتنستخدمأنيمكنناكما"دبي...واحدمكانمتعددة،

".المبادرةهذهعنللترويجللمشاهيرالرسمية



شون جوماني
ةالسليماني-الجامعة األمريكية في العراق

العراق

السوقتقسيمبسأقومدبي،صيفلمفاجآتللتسويقالتنفيذيالرئيسأصبحتإذا"

أحدثوفيربتسأقومكما.والشبابالعائالت:فئتينإلىكردستانإقليمفيالمحلي

قالتسوأماكنإلىدبيصيفمفاجآتخاللالقادمةالفعالياتحولالمعلومات

الطالبلجذبللتوظيفمعرضإقامةوأقترح.األكاديميةوالمؤسساتالمحلية

بوكالفيسمثلاالجتماعيالتواصلشبكاتعلىحملةإطالقأودكماوعائالتهم،

".والتويتر



شيرين جهني
الجامعة العربية الدولية

سوريا

اختيارطريقعنوذلكللجمهوردبيصيفمفاجآتحفالتإدارةأتركأنأود"

دأوكمابالتصويت،المهرجانخاللعروضهمبمشاهدةيرغبونالذينالمشاهير

جاريةالتالعالمةمعالتواصلعلىومساعدتهمإعالناتهمالبتكارالفرصةإعطائهم

وسيتمهم،اختيارمنإعالميةوسيلةأيعبراإلعالناتتصميمويمكنتفاعلي،بشكل

".النهايةفيقيمةجائزةإبداعا  األكثرالتصميممنح



محمد ةزهر
الجامعة اللبنانية الدولية

اليمن

لعملالتخطيطبسأقومدبي،صيفلمفاجآتللتسويقالتنفيذيالرئيسأصبحتإذا"

نيةاليمالجماهيرتجذبأنشأنهامنالتيالترويجيةاألنشطةمنمتنوعةمجموعة

صيةلشخمفاجئةزياراتتنظيمخاللمنذلكويتم.الفعاليةهذهفيللمشاركة

إلىافةباإلض.التجاريةبالعالمةللتعريفوالمطاعمالتسوقومراكزللحدائقمدهش

أهمنعلإلعالنوالفيسبوكالواتسابمثلاالجتماعيالتواصلوسائلاستخدام

".افيهالمشاركةعلىالجمهورلتشجيعبالمهرجانالخاصةالجديدةالفعاليات



آلية المشاركة

طالب السنة )من أفضل طالبها 6لترشيحيتم دعوة المؤسسات التعليمية •

ياحة من أقسام التسويق وإدارة األعمال بما فيها الس( الثالثة والرابعة فقط

...إلخاالقتصادوالسفر وإدارة الفعاليات و

يف مفاجآت صحدثيتضمن معلومات عنملف كامل للمرشحين يتم إرسال •

.بالمشاركة، والشروط واألحكام المتعلقة ، وكذلك نماذج االشتراكدبي

ل السؤا، واإلجابة على بالمعلومات المطلوبةملء النماذج المرشحين على•

.وتقديمها في موعد محدد( كلمة500التتعدى )بمقالة 

ما ف دبي، في مفاجآت صيلو كنت المدير التنفيذي للتسويق”: سؤال هذا العام•

جاح مفاجآت ستراتيجيات أو األفكار الجديدة التي ستطبقها لتعزيز مكانة وناال

في المنطقة؟2015صيف دبي 



...يتبع/ آلية المشاركة

تقوم لجنة خاصة مكونة من فريق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة •

ج التي ومجموعة من المتخصصين في مجال التسويق واإلعالم بتقييم النماذ

قدمها الطالب لتسويق الحدث، واختيار فائز واحد من كل دولة لتمثيل

.بلدها في البرنامج/بلده

مال تإكواعتمادا  على جودة المقالة من كل دولة مشاركة يتم اختيار الفائزين •

، حهموطمو، كما سيعتمد اختيار الفائزين على شخصياتهم ملف االشتراك

وسيتم .مفاجآت صيف دبيحدث متميزة لتطوير أفكار وقدرتهم على تقديم 
.من خالل اتصال هاتفي مع الطالب المؤهلين للفوزالمرشحين تقييم 

.طقةالمنبلدان واسعة في يتم اإلعالن عن الفائزين من خالل حملة إعالمية •



الجائزة

:  يحصل الطالب الفائزون على

فرصة الحصول على تدريب عملي على مهارات اإلدارة والتسويق وإدارة•

ي دبت صيفآمفاجحدثالفعاليات وذلك من خالل العمل عن كثب مع فريق
. يهي البارزأثناء التحضير والترويج لهذا الحدث الترفواالستفادة من خبرتهم 

ة فرصة تأسيس عالقات جيدة مع المسؤولين في عدد من الجهات المرموق•

.تقبلللحصول على فرص وظائف مميزة في المسا  التي تفتح لهم أبواب

طيران رحلة مدفوعة التكاليف لمدة أسبوعين إلى دبي بما في ذلك تذاكر ال•
.  والوجبات واإلقامة في أكاديمية اإلمارات إلدارة الضيافة



2014دبي للزمالة التدريبية صيفبرنامج مفاجآت

التغطية اإلعالمية 



التغطية اإلعالمية



التغطية اإلعالمية



الجدول الزمني

مارس12 في البرنامجللمشاركة الهيئات التدريسية دعوة 

مارس26
ة وإرسال أسماء الطالب الستة لمشاركامؤسسات التعليميةتأكيد ال

المرشحين

أبريل2 إلكترونيا  المرشحينملف الكامل الإرسال 

مايو23
(مساء  بتوقيت دبي11:59)

الطلباتلتقديم الموعد النهائي 

يونيو3
عليمية وإعالم المؤسسات التتحديد الفائزين واالتصال بهم عبر الهاتف 

عبر البريد اإللكتروني 

14أغسطس وحتى 1
أغسطس

في دبي 2015برنامج مفاجآت صيف دبي للزمالة التدريبيةإنطالق 



معلومات االتصال

:للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ

أحمد بوجيري

تراكس للعالقات العامة

3672530 9714 +: هاتف

apprentice2015@traccs.net: بريد إلكتروني

mailto:apprentice2015@traccs.net


شكرا  لكم 


