
هل أنت طالب أم تبحث عن  
وظيفة بنظام الدوام الجزئي؟

ARE YOU A STUDENT OR 
SEARCHING FOR A PART TIME JOB?



األهداف الرئيسية للبرنامج التدريبي
و  • اإلماراتيين  المواطنين  توظيف  و  لتدريب  فرص  توفير 

تشجيعهم على االنخراط في مجال الجوالت الثقافية 
والجودة  • األداء  معايير  ضمن  الثقافية  الجوالت  أداء 

المناسبة ألهداف ورسالة مركز جامع الشيخ زايد الكبير
التطوير المستمر لمختصي الجوالت الثقافية وتقييمهم  •

بشكل دوري لضمان جودة الجولة.

محاور البرنامج التدريبي
يركز البرنامج التدريبي على أربعة عناصر رٔييسية و تتمحور حول 
تعزيز مهارات أخصأيي الجوالت الثقافية وتٔاهيله للوصول ٕالى 

أفضل مستوى أداء، ومنها:
ورش العمل واألنشطة التدريبية  •
التعلم الذاتي والبحث والمطالعة •
أداء الجوالت بتوجيه و متابعة المدرب •
الزيارات الميدانية •

مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي 
يرحب بانضمامكم إلى برنامجه » ابـــن الــدار « 
لتدريب وتأهيل مواطني دولة اإلمارات

لرؤية  وتحقيقًا  والسياحي  والثقافي  الديني  دوره  من  انطالقًا 
المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل 
المختلفة،  الثقافات  بين  المتبادل  الفهم  ترقية  بضرورة  ثراه« 
يقوم الجامع بدور حيوي في تنشيط حركة السياحة الثقافية 
برنامج  أبوظبي واإلمارات، وفي هذا اإلطار ئاتي  والتعليمية في 
الكبير الستقطاب كوادر شابة  زايد  الشيخ  الدار« في جامع  »ابن 

للعمل )بنظام الدوام الجزٔيي(، 

Sheikh Zayed Grand Mosque Centre- Abu Dhabi 
welcomes you to  “Ibn Al Dar” UAE nationals 

training and orientation program.

In line with its religious, cultural, and tourism role, and to further realize the vision of the late Sheikh Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan (May Allah rest his soul in peace) that highlights the necessity of promoting mutual understanding between various 
cultures; Sheikh Zayed Grand Mosque Centre plays a vital role in boosting cultural and educational tourism in the emirates of 
Abu Dhabi and the UAE. Hence, the “Ibn Al Dar” program at Sheikh Zayed Grand Mosque-Abu Dhabi targets to persuade 
national youth to seek (part time) careers, also achieving social and moral benefits
by providing UAE nationals with training and employment opportunities that further encourages them to engage in the field 
of cultural and tourism guidance.

The training programs’ main objectives
• Provide training and employment opportunities for UAE nationals, and 

encourage them to engage in the field of cultural tourism.
• Perform cultural tours according to performance and quality standards that 

comply with the Sheikh Zayed Grand Mosque Centre’s mission and objectives.
• Constant improvement and periodic evaluation of the cultural tour guide 

specialists to maintain tour quality assurance.

Key elements of the training program
• The training program focuses on four key elements that revolve around 

enhancing the cultural guides’ skills, and enabling him/her to achieve 
optimal performance levels, via:

• Workshops and training activities
• Self-learning, research and reading
• Conducting tours under instructor’s guidance and supervision
• Field visits



Training Duration
Candidates of “Ibn Al Dar” program receive 4-5-week 
practical training in different fields.

Admission prerequisites
• UAE citizenship
• High School degree or higher
• Passing the preliminary personal interview
• Fluency in Arabic and English
• Strong communication skills
• Self-confidence

Required documents
• Color copy of valid passport
• Copy of the Family Book
• Color copy of valid Emirates ID
• Color copy of last obtained Academic qualification
• Three personal photographs - white background

How to join the program
• By sending  your CV to hr-cg@szgmc.ae
• or visiting our webpage: www.szgmc.ae

مدة التدريب
يتلقى المرشح من خالل برنامج »ابن الدار«: تدريبًا عمليًا في مجاالت 

متنوعة يتراوح مابين 4 ٕالى 5 أسابيع .

المؤهالت المطلوبة للتقديم
أن يكون المتقدم من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة •
أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة فما فوق •
أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح •
ٕاتقان التحدث باللغتين العربية واإلنجليزية •
مهارة التواصل والتخاطب مع اآلخرين •
الثقة بالنفس •

األوراق المطلوبة للتقديم
نسخة ملونة من جواز السفر - ساري المفعول •
نسخة من خالصة القيد •
نسخة ملونة من الهوية اإلماراتية - سارية المفعول •
نسخة ملونة من آخر مؤهل علمي •
ثالث صور شخصية - خلفية بيضاء •

طريقة االنتساب للبرنامج
• hr-cg@szgmc.ae ٕارسال السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني
• www.szgmc.ae أو الدخول على الموقع اإللكتروني


